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 ازدواج در دین اسالم امری مقدس است، تشکیل خانواده نیز 
در طبیعت بشر به ودیعه گذاشته شده حال این اتفاق مبارک 
احساسات  دادن  بازی  با  تا  شده  دستمایه  شیاد  عده ای  برای 
یابند و کیسه  به هدف شوم خود دست  برخی دختران جوان 

خود را از این طریق از پر کنند.
اکنون که در عصر تکنولوژی و به قول معروف عصر ارتباطات به سر 
برای  امکانات  این  سودمند،  ابزار  این  از  استفاده  جای  به  بریم  می 
تا  این مسیر  در  و  آمده  به شمار  و سرگرمی  بازی  مثابه  به  ای  عده 
به دست  تنها  دیگر  ای  و عده  روند  پیش می  دیگران  آبروی  ریختن 
با نشستن پشت یک دستگاه  فقط  آن هم  پول های هنگفت  یافتن 

کامیپوتر، لب تاپ یا گوشی های همراه می اندیشند.
هر چند دختران جوان باید سطح اطالعات و آگاهی خود را از مرزهای 
تکنولوژی فریبنده امروزی فراتر برده و بدانند که اگر کسی به معنای 
واقعی به دنبال تشکیل خانواده و ازدواج است هرگز از پشت سیستم 

های خشن عصر ارتباطات به دنبال همسر آینده خود نمی گردد.
انسان  نوین چه بی رحمانه احساسات و عواطف  ابزارهای  این  امروزه 
چه  و  دهند  می  ادامه  خود  کار  به  همچنان  و  گرفته  بازی  به  را  ها 
این  در  جوان  نسل  به  بیشمار  سازی  آگاه  و  هشدار  با  که  افسوس 
زمینه که نه فقط فضای ماجزی اعم از اینستاگرام و تلگرام و واتس 
آپ، بلکه سایت های همسریابی نیز نمی تواند همسر آینده شما را 
افتاده نیست که  پا  انتخاب همسر امری ساده و پیش  انتخاب کند. 
هر فردی به خود اجازه دهد در دنیای مجازی دم از ازدواج و تشکیل 

خانواده این امر مقدس و الهی بزند.
های  سایت  همچنان  هشدارها  و  تلنگرها  با  که  افسوس  ولی 
های  خسارت  کنار  در  که  قربانیانی  گیرد،  می  قربانی  همسریابی 
مالی دار آسیب های روحی و روانی بسیاری شده و باید راه درمان را 
ها  این درمان  به  قربانیان  این  از  بسیاری  راهی که شاید  طی کنند، 

اعتقادی نداشته و زندگی و آبروی خود را از دست رفته می دانند.
داستان دخترانی که فریب این گونه سایت ها را خورده اند، غمگین 
برای  یافتن همسری همراه  آنها  انگیزه  تنها  پاک که  است، دخترانی 
اتفاق که  این  از  ای  نمونه  به  این گزارش  در  است،  بوده  آرام  زندگی 
در دنیای واقعی رخ داده است، اشاره می کنم. دختر جوانی که اهل 
اواخر  گوید:  می  اش  تجربه  از  است  زمین  ایران  های  استان  از  یکی 
طریق  از  مناسب  همسر  یک  شرایط  جستجوی  حال  در   ۱۳۹۸ تیر 
با یک وب سایت همسریابی برخورد داشتم،  بودم که  فضای مجازی 
تماشای  برای  انداختم،  صفحات  ظاهر  به  نگاهی  و  شدم  کنجکاو 
ربات  طریق  از  بنابراین  متقاضی،  های  آدم  پروفایل  و  خصوصیات 
تلگرام مربوط به وب سایت اقدام به ایجاد حساب کاربری و پرداخت 
شبیه  مذکور  سایت  وب  کردم.  بانکی  کارت  با  پیامکی  بسته  هزینه 
یک جامعه مجازی برای آشنایی افراد مجرد با یکدیگر به بهانه ازدواج 
احتمالی  تبعات  خصوص  در  مسئولیتی  بنابراین  بود،  شده  طراحی 
ارائه  با  به عهده گردانندگان این وب سایت نبود، این جامعه مجازی 
خدمات بسته های پیامکی، عضویت ویژه و آگهی همسریابی، کسب 
از  پرداخت شخصی  درگاه  واسطه  به  که  داشت  خوبی  خیلی  درآمد 
واریز  آنها  به حساب  مبالغ  این  پی(  د  IDPAY)ای  طریق سیستم 
که  است  شخصی  پرداخت  درگاه  سیستم  یک  پی  آیدی  شد.  می 
ایجاد  با  افراد  که  است  پول  دریافت  برای  راه  ترین  راحت  و  بهترین 
یک حساب کاربری در آیدی پی دارای یک صفحه پرداخت شخصی 
از  تواند  می  آن  آدرس  دادن  با  و  فرد می شود  به  منحصر  آدرس  با 
کوتاهی  مدت  کند.  دریافت  پول  الکترونیک  صورت  به  شخصی  هر 
از روزهای تعطیل ما مهمان های زیادی داشتیم، در  گذشت و یکی 
این مهمانی به شوخی و جدی صحبت های پراکنده ای از وضعیت 
مجردی و سن من مطرح شد که احساس خوبی در این رابطه نداشتم 
و حسابی دلخور شدم. فردای آن روز به همان وب سایت همسریابی 
را خواندم، خصوصیات رفتاری  پروفایل های مختلف  و  مراجعه کردم 
و زندگی رمانتیک یک شخص مذکر به همراه عکس چهره اش برای 
من خیلی جذاب بود، یک پیامک شامل آی دی تلگرام خودم برای 
فرستادم.  او  برای  همسرگزینی  نیت  به  بیشتر  شناخت  و  وگو  گفت 
تا  گذاشتیم  قرار  تلفنی،  های  تماس  و  بیشتر  های  آشنایی  از  پس 
برای نامزدی به منزل ما بیاید، البته مادرم در جریان موضوع ما بود، 
از  یادم رفت به شما بگویم که در سال ۱۳۸۵ پدرم به علت بیماری 
سن  سال   ۳۵ سعید  هستم.  خانواده  مجرد  فرزند  تنها  و  رفت  دنیا 
استان  از  تجاری  های  فعالیت  خاطر  به  خودش  قول  به  که  داشت 
نامزد  کافی  شناخت  برای  مدتی  بود  امده  ما  شهرستان  به  دیگری 
شدیم، با گذشت دو ماه متوجه شدم که عنوان شغلی و داستان های 
می  سعی  زبانی  چرب  با  است  او  بافی  تخیل  حاصل  اش  ساختگی 
به  ما  روابط  ازدواج جلب شود.  امر  برای  مادرم  و  تا رضایت من  کرد 

سمت سردی پیش رفت و سرانجام ارتباط ما کامل پایان پذیرفت.

از  اتفاق عجیبی شکل گرفت،  این ماجرا گذشت که  از  ای  دو هفته 
برداشت  از  با من تماس گرفته شد، صحبت هایی  استان  فتا  پلیس 
های غیر مجاز بود، حسابی گیج شده بودم، فردای آن روز به پلیس 
حساب  به  شاکی  حساب  از  مبالغی  فهمیدم  تازه  کردم  مراجعه  فتا 
های مختلفی منتقل شده است به ویژه مبلغ ۹۵۰ هزار تومان در دو 
تاریخ  پرونده  کارشناس  از  بود.  شده  واریز  من  بانکی  کارت  به  نوبت 
واریزی را پرسیدم، این مبلغ خیلی برای ذهنم آشنا بود از کارشناس 
که  پاسخی  از  پرسیدم  شاکی  خانوادگی  نام  و  نام  درباره  مربوطه 
توسط  مبلغ  این  و  بود  سعید  آقا  شاکی  شدم  زده  شگفت  شنیدم 
خودش حدود یک ماه اخیر به کارت بانکی من واریز شده بود و من 
هم برای او خرید اینترنتی کرده بودم، حتما به نیت انتقام جویی این 
از مدتی متوجه شدم یک هفته  اتهام را به ما نسبت داده بود. پس 
تخفیف  با  با موضوع حراج  ایمیلی  فتا،  پلیس  به  احضار من  از  قبل 
ارسال  شاکی  برای  مطرح  فروشگاه  یک  طرف  از  ظاهر  به  درصد   ۴۰
فروشگاه  به  ایمیل  در  موجود  لینک  از طریق  این شخص  می شود. 
جعلی هدایت می شود سپس به واسطه درگاه تقلبی پرداخت بانک، 
شناسه های کارت بانکی اش لو می رود، البته در حال حاضر با اقدام 
یا  ثانیه  از گذشت ۱۲۰  ارسال رمز یکبار مصرف، پس  برای  بانک ها 
دیگر  اینترنتی،  های  پرداخت  برای  پویا  رمز  از  استفاده  محض  به 
امکان استفاده دوباره از آن میسر نیست و با رمز ایستا تا سقف ۱۰۰ 
بانکی  کارت  از  اینترنتی  برداشت  امکان  روزانه  به صورت  تومان  هزار 
وجود دارد. این شخص با ادعای اینکه در مدت دو ماه اخیر با فاصله 
برداشت  حسابش  از  اینترنتی  صورت  به  پول  مختلف  زمانی  های 
شده و به علت فعال نبودن پیامک بانکی دیر متوجه شده است در 
به  انتقالی  مبالغ  به عالمتگذاری  اقدام  بانک  از  دریافتی  صورتحساب 

کارت من و کارت شخص ناشناس برای شکایت کرده بود.
از  مبالغ  که  شد  ثابت  پرونده  کارشناس  فنی  اقدامات  با  البته 
و  واریز شده است  به کارت من  برنامه آپ توسط خود شاکی  طریق 
من  شد.  دستگیر  و  شناسایی  شاکی  پرونده  واقعی  متهم  همچنین 
حیثیت  اعاده  برای  و  سابق  نامزد  زنی  اتهام  علت  به  دادسرا  در  هم 
از شخص  تعهدکتبی  گرفتن  با  هر حال سرانجام  ربه  کردم،  شکایت 
مذکورررضایت دادم و این پرونده هم مختومه شد. در این مدت نکات 
توصیه  قالب  در  شما  به  و  گرفتم  یاد  فتا  پلیس  از  خوبی  خیلی 

میگم، امیدوارم همیشه با چشمان باز و هوشیار زندگی کنید.
این  قربانیان  هستند  همسریابی  های  سایت  قربانیان  از  نیز  مردان 
گونه سایت ها بیشتر بانوان هستند اما به ندرت دیده شده که برخی 
عنوان  به  اند.  شده  گرفتار  ها  سایت  اینگونه  دام  در  نیز  مردان  از 
دستگیری  و  شناسایی  از  رضوی  خراسان  استان  فتای  پلیس  مثال 
تلگرام  اجتماعی  شبکه  در  موقت  ازدواج  روش  به  کالهبرداری  عامل 
با  رابطه  در  تلگرام  اجتماعی  شبکه  در  جوانی  مرد  بود.  داده  خبر  
نصب  از  پس  و  شده  آشنا  فردی  با  موقت  ازدواج  و  همسریابی  امر 
متوجه  شود  می  پیشنهاد  او  به  وی  مخاطب  سوی  از  که  ای  برنامه 
می  حسابش  از  تراکنش  دو  طی  ریال  میلیون   ۶۴۰ مبلغ  برداشت 
با بررسی های صورت گرفته از اظهارات شاکی و مستندات  شود که 
فنی موجود کارشناسان تحقیقات فنی خود را آغاز و پس از بررسی 
های الزم سرنخ هایی از نحوه کالهبرداری و هویت عامل کالهبرداری 
برنامه نصب شده نوعی  به دست آمد. مشخص شد  را  صورت گرفته 
تراکنش موجودی  از نصب توسط شاکی طی دو  بوده و پس  بدافزار 
با  تعامل  و  توان فنی  از  بهره گیری  با  حساب وی خالی شده است. 

و  لغو  مربوطه  سفارش  و  اینترنتی  خرید  ذیربط،  های  دستگاه  سایر 
بنا به درخواست کارشناس پلیس فتا وجوه بلوکه شده و  در نهایت 
به حساب مالباخته عودت شد و با توجه به شناسایی متهم، وی در 
کسب  برای  پرونده  همراه  به  دستگیر   استان  شهرستانهای  از  یکی 

نهایی تحویل مرجع قضایی شد. تکلیف 
افزار همسریابی باند کالهبرداری مالی نرم  انهدام 

فعالیت  گروهی  صورت  به  زمینه  این  در  مجازی  فضای  شیادان  گاه 
می کنند به عنوان مثال، سررهنگ رسول جلیلیان رئیس پلیس فتا 
با  ریالی  میلیارد  یک  کالهبرداری  پرونده  یک  کشف  از  البرز  استان 
ترفند عضویت در سایت همسر یابی خبر داد و گفت: با مراجعه یکی 
از حساب  اینکه  بر  مبنی  فتا شهرستان کرج  پلیس  به  از شهروندان 
است،  شده  برداشت  مرحله  چندین  در  اینترنتی  بصورت  وی  بانکی 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. پس از اخذ اظهارات شاکی 
شد  مشخص  فتا  پلیس  کارشناسان  توسط  اولیه  تحقیقات  انجام  و 
است.  گرفته  انجام  فیشینگ  به شکل کالهبرداری  غیرمجاز  برداشت 
این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی های فنی مشخص شد 
یک باند سه نفره نرم افزاری با عنوان »صیغه یاب« را در شبکه های 
ترغیب  اغواگرایانه  با جمالت  را  آنها  و  ارسال  کاربران  برای  اجتماعی 
پس  پلیس  این  فنی  کارشناسان  کردند.  می  افزار  بد  این  نصب  به 
را  بدافزاری  شاکی  همراه  تلفن  در  شده  نصب  های  برنامه  بررسی  از 
مشخصات  و  آدرس  تومان  هزار  دو  پرداخت  با  که  کردند  شناسایی 
همسر انتخابی برای کاربران را  نمایش می داد، همچنین سازندگان 
)فیشینگ(  جعلی  اینترنتی  پرداخت  درگاه  طراحی  با  افزار  نرم  این 
این صفحه جعلی  به  را  داشتند  اینترنتی  پرداخت  کاربرانی که قصد 
هدایت کرده و قربانیان نیز در این صفحه  تمام اطالعات بانکی نظیر 
کالهبرداران  که  کردند  می  وارد  را   cvv۲ و  دوم  رمز  کارت،  شماره 
به غارت می  را  قربانیان  این اطالعات موجودی حساب  از  استفاده  با 
بردند. سرهنگ جلیلیان بیان داشت: ماموران  پلیس فتا با هوشیاری 
کامل ضمن بررسی تمامی جوانب موضوع موفق به شناسایی هر سه 
متهم شدند که طی عملیاتی پیچیده باند سه نفره دستگیر و جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.
ازدواج« اپلیکیشن های جعلی  با »طراحی  کالهبرداری 

یکی دیگر از روش های شیادان برای به دام انداختن افرادی که قصد 
ازدواج دارند طراحی و فروش نرم افزارهای جعلی همسریابی در فضای 
شخصی  اطالعات  که  است  تلگرام  رسان  پیام   خصوص  به   و  مجازی 
نرم افزارهای  و  سایت ها  می برد.  سرقت  به  را  خریدار  فرد  مالی  و 
ازدواج از دیرباز مورد توجه بعضی از کاربران بوده و همین امر باعث 
جعلی  نرم افزار  و  سایت ها  طراحی  و  سایبری  مجرمین  سوءاستفاده 
و  سایت ها  طراحی  از  مجرمان  رویکرد  است.  شده  ازدواج  موضوع  با 
اول  به سه روش صورت می گیرد در روش  ازدواج عمدتاً  نرم افزارهای 
با فریب کاربران، مبالغی درجهت ثبت نام و یا معرفی افراد مختلف از 

افراد اخذ و اطالعاتی ارائه نمی  شود.
پرداخت  درگاه  به  برنامه  خدمات  خرید  زمان  در  کاربر  دوم  نوع  در 
اطالعات  کردن  وارد  پس  و  هدایت شده  فیشینگ  یا  جعلی  اینترنتی 
بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم پویا اقدام به برداشت اینترنتی 
غیرمجاز می کنند.  درنهایت مجرمان سایبری پس از دریافت تصویر 
انتشار  افشاء و  با تهدید به  و اطالعات خصوصی و شخصی قربانیان، 
تصاویر آنان بحث اخاذی مالی و سایر سوءاستفاده های دیگر را مطرح 

می کنند.

بخت سیاه و جیب خالی، نتیجه اعتماد به سایت های 
کاذب همسریابی
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هف ادامه صفحه قبل
پلیس توصیه 

پلیس فتا همواره به جوانان توصیه می کند که: 
در فضای مجازی به افراد غریبه اعتماد نکنید، پروفایل های مجازی 
با ثبت داده ها و شناسه های غیرواقعی به راحتی قابل ایجاد هست.

به شکل  تنها  با موضوع همسریابی  ها  کانال  یا  ها  اکثر وب سایت   
بعضاً  و  شوند  می  اندازی  راه  درآمدزایی  هدف  با  مجازی  جامعه  یک 

ادمین ها خارج از کشور ساکن هستند.
همسریابی  های  کانال  و  ها  سایت  با  رابطه  در  بسیاری  های  پرونده 
در  دیگری  های  سوءاستفاده  و  اغفال  اخاذی،  کالهبرداری،  موضوع  با 

پلیس فتا استان ها تشکیل و رسیدگی شده است.
غالباً  فرمها،  پلت  این  طریق  از  گرفته  صورت  های  ازدواج  یا  نامزدی 
همدیگر  به  هایی  برچسب  اشخاص  زیرا  شود  می  مواجه  شکست  با 
نسبت می دهند و این امر باعث عدم اعتماد طرفین به یکدیگر برای 

برپایی زندگی محکم و توأم با احترام می شود.
حتی  یا  دوستیابی  مانند  نادرست  های  نیت  با  مذکر  افراد  از  برخی 
اخاذی به این وب سایت ها مراجعه می کنند که با فریب سوژه های 

مونث، به زندگی اجتماعی آنها آسیب های جدی وارد می کنند.
قبل از شروع یک رابطه عاطفی و رسمی به هدف همسرگزینی حتماً 

از جلسات حضوری و آنالین مشاورین خبره ازدواج استفاده کنید.
متأسفانه در جریان رسیدگی به تعداد محدودی از پرونده ها مشاهده 
متهم  و  گذاری  تله  به  اقدام  عمدی  صورت  به  شاکی  شودکه  می 
برای  اساس  این  بر  کند  می  انتقامجویی  هدف  به  شخصی  ساختن 
در  حیثیت  اعاده  پرونده  دیده  زیان  شخص  خواسته  به  افراد  این 

دادسرا تشکیل می شود.
همیشه از فروشگاه های معتبر صاحب مجوز از نظام صنفی مربوطه 

اینترنتی داشته  الکترونیکی)ای نماد( خریدهای  اعتماد  و دارای نماد 
درگاه  یا  فروشنده  اصالت  به  نسبت  هزینه  پرداخت  از  قبل  و  باشید 

کنید. اطمینان حاصل  بانکی  پرداخت 
در  زمینه  این  در  بسیاری  های  پرونده  شد  گفته  که  طور  همان 
های  سایت  همچنان  و  تشکیل شده  مختلف  های  استان  فتا  پلیس 
دیگران  و حدیث  بعضا حرف  و  جوانان  ناآگاهی  سایه  در  همسریابی 
اهمیت  حائز  که  ای  نکته  شود.  می  های  سایت  گونه  این  قربانی 
بویژه  است  جوانان  ازدواج  و  سرنوشت  در  دیگران  دخالت  است، 
و  بینند  می  را  آسیب  بیشترین  غلط  فرهنگ  ای  در  جوان  دختران 
گاه از روی فشار صحبت های دوست و همسایه به این گونه سایت 
ها روی می آوردند در حالی که خودشان به واقع می دانند عضویت 

در این سایت ها سرانجام خوبی ندارد.
صادر  همسریابی  های  سایت  فعالیت  برای  قانونی  مجوز  گونه  هیچ 

نشده است
به  اشاره  با  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون  پاشایی  رامین  سرنگ 
اینکه سایت های همسریابی و صیغه یابی بستری برای کالهبرداری 
کنون  تا  گفت:  است،  کنندگان  مراجعه  از  تومانی  میلیارد  یک  های 
ها  کانال  و  ها  سایت  این  فعالیت  بر  مبنی  قانونی  مجوز  گونه  هیچ 
شکوائیه  و  ها  پرونده  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  است.   نشده  صادر 
های  پرونده  دریافت  شاهد  روزه  همه  فتا،  پلیس  به  قضائی  های 
سایر  یا  تومان  میلیارد  یک  بر  بالغ  مالی  های  کالهبرداری  متعدد 
صیغه  و  یابی  همسر  های  سایت  به  مراجعه  حوزه  در  تهدیدات 
کنند،  می  فعالیت  بومی  غیر  های  رسان  پیام  در  عمدتا  که  یابی 

از شهروندان هستیم.
این مقام انتظامی  با اشاره به اینکه در بند »ث« ماده یک آیین نامه 
ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره؛ در راستای ماده ۴۳ قانون 

مبحث  صرفا  ای«  مشاوره  خدمات  »دریافت  موضوع  با  پنجم  برنامه 
مورد  حضوری  غیر  و  حضوری  صورت  به  خانواده  تحکیم  و  ازدواج 
قانونی  مجوز  گونه  هیچ  کنون  تا   : داشت  اظهار  گرفته،  قرار  تصریح 
مبنی بر فعالیت این سایت ها و کانال ها از سوی مراجع ذی صالح 
فرایند  این  قانونی  متولی  عنوان  به   " جوانان  و  ورزش  وزارت   " در 

صادر نشده است.
فعالیت  به  توجه  با   : کرد  تصریح  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
یابی در فضای مجازی  یابی و صیغه  قانونی سایت های همسر  غیر 
و  کالهبرداری  مالی،  های  خسارت  تحمیل  باعث  مواقع  اکثر  در  که 
اخاذی از مراجعه کنندگان می شود، موضوع به صورت دائمی در رصد 
موارد مجرمانه  و در صورت مشاهده  دارد  قرار  فتا  پلیس  کارشناسان 
و  قوانین  برابر  قضایی  اقدام  منظور  به  مراتب  مشابه  های  سایت  و 

مقررات در دستور کار این پلیس قرار می گیرد.
از  گرفته  صورت  مالی  های  کالهبرداری  اغلب  اینکه  بیان  با  وی 
مراجعه  احساسات  و  عواطف  از  سوءاستفاده  تر  بیش  متقاضیان 
کالهبرداری  بر  عالوه  و  است  دروغین   های  وعده  دادن  و  کنندگان 
خوردگان  فریب  در  روانی  و  روحی  صدمات  بروز  احتمال  مالی  های 
کاربران  به خصوص  و  هموطنان  تمامی  از  دارد  وجود  مالباختگان  و 
فضای مجازی در خواست کرد به هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات 

را نخورند.
سرهنگ پاشایی به شهروندان توصیه کرد : هشدارهای پلیس فتا را 
جدی بگیرند و در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای 
از طریق نشانی پلیس  را  پیام رسان های موبایلی  موضوع  یا  مجازی 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی 

کنند. گزارش 
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اخبار

1۷ هزار و 5۸5 کالس درس مهیای حضور 
دانش آموزان هرمزگانی

گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مهر  پروژه  دبیرستاد 
تمهیدات الزم برای در سال تحصیلی پیش رو برای حضور 
از ۴۰۵ هزار دانش آموز استان در ۱۷ هزار و ۵۸۵  بیش 

کالس درس اندیشیده شده است.
محمد قویدل اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
بیش از ۴۰۵ هزار و ۸۳۰ دانش آموز از پایه اول ابتدایی تا 
می  تحصیل  به  مشغول  استان  در  متوسطه  دوازدهم  پایه 
شوند. وی افزود: ۱۷ هزار و ۵۸۵ کالس درس در بیش از 
سه هزار و ۵۷۰ مدرسه برای حضور دانش آموزان استان 
مهیا شده است و تمهیدات الزم بهداشتی و پروتکل های 

اعالمی از سوی ستاد ملی کرونا اندیشیده شده است.
به گفته قویدل، پروژه مهر نماد برنامه ریزی، سازماندهی، 
هماهنگی، راهبری و ارزشیابی در راستای حداکثر کارآیی و 

اثر بخشی در آموزش و پرورش است.
هرمزگان  استان  پرورش  و  آموزش  مهر  پروژه  دبیرستاد 
اضافه کرد: برنامه ریزی و فراهم  کردن زمینه مناسب برای 
بازگشایی هر چه مطلوب تر مدارس، مهمترین هدف پروژه 

مهر است.
قویدل به بیان اینکه بازگشایی مدارس یکی از رویدادهای 
بسیار  مردم  زندگی  و  جامعه  در  که  رود  می  بشمار  مهم 
تاثیرگذار است، اظهار کرد: از آنجائی که هدف اصلی پروژه 
مهر خلق مدرسه ای شاداب و مهری با نشاط و ماندگار برای 
دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی است، مسائل و موانع 
و  طرف  بر  و  شناسائی  باید  مطلوب  بازگشائی  روی  پیش 

اصالح کرد و موارد قوت باید تقویت شود.
اتصال ۲۸0 کارآفرین طرح ملی توسعه مشاغل 

خانگی هرمزگان به بازار

در  گفت:  هرمزگان  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
در  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  تحقق  راستای 
استان هرمزگان ۲۸۰ کارآفرین به بازار متصل و ۱۰ 

شبکه زنجیره ارزش ایجاد شد.
محمد دل پسند در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هرمزگان با اشاره به فاز اول طرح ملی توسعه 
هدف  با  افزود:  هرمزگان  استان  در  خانگی  مشاغل 
جهت  اطالعات  استخراج  و  منابع  بررسی  و  مطالعه 
شناسایی فرصت ها و مزیت های شغلی استان صورت 
گرفت. وی اضافه کرد: به  همین منظور شناسایی و 
استخراج فرصت های شغلی در حوزه مشاغل خانگی 
استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات 
آوری  از سازمان های مختلف جمع  این خصوص  در 
شد. دل پسند خاطر نشان کرد: به منظور استخراج 
اطالعات از سازمان ها ی مختلف در خصوص فرصت 
نشست  استان  خانگی  مشاغل  حوزه  در  شغلی  های 
های متعددی با کارشناسان مرتبط با مشاغل خانگی 
استان تشکیل و نامه به دستگاههای مرتبط به مشاغل 
پتانسیل   و  ها  مزیت  نمودن  مشخص  جهت  خانگی 

های استان به تفکیک شهرها ارسال شد.
با  به شناسایی مزیت ها و عناوین شغلی مرتبط  وی 
مشاغل خانگی در استان اشاره کرد و گفت: درراستای 
شناسایی مزیت ها و عناوین شغلی مرتبط با مشاغل 
... در  و  با صاحب نظران، مسئوالن  استان  خانگی در 
متعددی  های  مصاحبه  خانگی  مشاغل  با  ارتباط 
صورت گرفت. دل پسند بیان کرد: شرکت در کارگروه 
توسعه  ملی  تشریح طرح  و  استان  اشتغال  تخصصی 
با بیش  مشاغل خانگی به اعضای کارگروه، مصاحبه 

از ۲۰ نفر از صاحبان کارگاه های تولیدی در ارتباط 
با مشاغل خانگی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی 
های  انجمن  روسای  با  مصاحبه  ماه،  دی  در  استان 
جمله  از  ها  پیشران  با  مصاحبه  و  فرش  و  خیاطی 
مزیت  شناسایی  خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات 
ها و عناوین شغلی مرتبط با مشاغل خانگی در استان 

بوده است.
نشان  خاطر  هرمزگان  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  دیگر  از  کرد: 
شناسایی مزیت ها و عناوین شغلی مرتبط با مشاغل 
داخلی  اجرایی  کمیته  تشکیل  به  توان  می  خانگی 
توسط جهاد دانشگاهی و دعوت از خبرگان در ارتباط 
با مشاغل خانگی و استخراج اطالعات مهم در جهت 
استان، تشکیل کمیته شورای  شناسایی مزیت های 
علمی در محل سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان جهت تشریح طرح ملی توسعه 
راهبردی  شورای  کمیته  تشکیل  و  خانگی  مشاغل 
جلسات  سالن  محل  در  استاندار  معاون  ریاست  به 

استانداری استان اشاره کرد.
در  باالدستی  اسناد  از  اطالعات  استخراج  به  وی 
خصوص فرصت های شغلی در حوزه مشاغل خانگی 
استان هرمزگان، اشاره و بیان کرد: اطالعات این حوزه 
توسعه  سند  استان،  خارجی  تجارت  توسعه  سند  از 
توسعه  سند  استان،  آمایش  سند  استان،  اقتصادی 
سواحل مکران، سند گردشگری استان، سند توسعه 
صنایع دستی استان و سند ارتقاء بانوان استان جمع 
ملی  طرح  دوم   فاز  به  پسند  دل  است.  شده  آوری 
توسعه مشاغل خانگی استان اشاره کرد و گفت: فاز 
و  )آموزش  متقاضیان  توانمندسازی  هدف  با  دوم 
مشاوره و شبکه سازی( انجام شد که در این خصوص 
نفر  پایان مردادماه سال جاری شش هزار و ۳۶۶  تا 
استعداد سنجی،  نفر  و ۹۸۶  هزار  چهار   ، نامه  ثبت 
دو هزار و ۱۲ نفر آموزش عمومی، یک هزار و ۳۱۳ 
آموزش   ۹۳۱ وپس  هزار  یک  تخصصی،  آموزش 

مهارتی  صورت گرفته است.
خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
مشاغل  ارزش  زنجیره  ایجاد  راستای  در  هرمزگان 

و  اقتصاد کشور  به  اشتغالزایی، کمک  پایدار،  خانگی 
تا  افزود:  است  انجام  حال  در  استان  مردم  معیشت 
پایان مرداد ماه سال جاری ۱۰ شبکه زنجیره ارزش در 
حوزه های خیاطی، رودوزی های سنتی، ترشیجات، 
گیاهان دارویی و حصیربافی در استان تشکیل شده 
است. وی با اشاره به فاز سوم طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی در استان هرمزگان اظهار کرد:فاز سوم با هدف  
اتصال به بازار و توسعه و پایدار سازی کسب وکار در 
استان انجام گرفت که ۲۸۰ نفر به بازارهای مورد نظر 

متصل شده است.
آموزش حضوری دانشگاه ها تا تکمیل شدن 

واکسیناسیون دانشجویان منتفی است
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و با توجه به 
اینکه واکسیناسیون دانشجویان تا اول مهرماه تکمیل 
دانشگاه ها  حضوری  کالس های  برگزاری  نمی شود، 

فعال منتفی است.
به گزارش آوای دریا ، »علی خاکی صدیق«، معاون 
آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره زمان 
توافق  طبق  گفت:  دانشجویان  واکسیناسیون  شروع 
وزارتخانه های علوم و بهداشت، واکسیناسیون اعضای 
هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها در مردادماه انجام 
اکنون  هم  که  مانده  باقی  آن  از  بخشی  فقط  و  شد 
در حال انجام است.  وی اضافه کرد: بر اساس اعالم 
علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
دوم  نیمه  از  دانشجویان  واکسیناسیون  شروع  زمان 
شهریورماه است و از نظر وزارت علوم، در این زمینه 

وقفه ای ایجاد نشده است.
کالس های  شروع  درباره  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  مهرماه،  اول  از  دانشگاه ها 
واکسیناسیون دانشجویان تا مهرماه کامل نمی شود 
و بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، آموزش 
گفت:  همچنین  صدیق   خاکی  نیست.  حضوری  ها 
بنابراین  برنامه هایی که قبل از پیک پنجم کرونا مبنی 
بر بازگشایی کالس های دانشگاه ها برای ورودی ۹۸ 
به قبل اعالم شده بود، فعال منتفی است و آموزش ها 

را نمی توانیم به صورت حضوری انجام دهیم.



مجتمع  در  حضور  با  هرمزگان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
مجتمع  مختلف  بخش های  از  علوم   تخصصی  مرکز  آفرینش 
و  دریایی  اکوسیستم  خط،  بر  کارگاه های  استودیو  شامل 
فیزیک،  بخش  کانی ها،  و  صدف ها  سنگ ها،  بخش  جانوری، 

انیمیشن، رباتیک، آسمان نما و رصد خانه دیدن کرد.
در  ولی فقیه  نماینده  عبادی زاده  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
استان هرمزگان به همراه هیاتی از مجتمع آفرینش بندرعباس بازدید 
کرد. حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده گفت: امروز با بازدیدی که 
از مجتمع آفرینش کانون داشتیم دریچه و فضایی نو به روی ما باز شد.

عبادی زاده افزود: این نگاه نو نسبت به فعالیت های کانون پرورش فکری 
در ادامه حمایت ما از فعالیت های این نهاد فرهنگی تاثیرگذار خواهد 
بود. نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ضمن قدردانی از تالش های 
مربیان گفت: از این بازدید ارزشمند غافلگیر شدم. ظرفیت های باالی 
کانون پرورش فکری در نظام آموزش کودکان و نوجوانان را تنها در 
به  اشاره  زاده ضمن  عبادی  دید.  می توان  معتبر  های  دانشگاه  سطح 
اهمیت  شناساندن ظرفیت کانون به عموم مردم و مسئوالن تصمیم گیر

از صدا و سیما و خبرگزاری ها دعوت کرد تا ظرفیت کانون که مشابه 
جمعه  امام  کنند.  معرفی  را  است  عالی  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه 
و  کودکان  پرورش  جهت  در  کانون  حرکت  داشت:  اظهار  بندرعباس 
نوجوانان عظیم است و فضای فرح بخش این نهاد تاثیرگذار فرهنگی 
ضمن  عبادی زاده  است.  هرمزگانی  نوجوانان  و  کودکان  همه ی  نیاز 
در  کانون  فعالیت های  حضور  زمینه  گفت:  فرهنگی  عدالت  بر  تاکید 
شهرستان های فاقد مرکز فراهم خواهد شد؛ تا هیچ کودکی محروم از 
این نعمت نباشد. نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تاکید بر نقش 
و  کودکان  پرورش  بر  تاثیر شگرفی  فاخر  مربیان  قطعا  گفت:  مربیان 
نوجوانان دارند و می بایست گستره کانون در شهرها و روستاهای استان 

با استفاده از ظرفیت های مساجد و مدارس بیشتر شود. 
در این بازدید پروین پشتکوهی مدیرکل کانون هرمزگان ضمن ارایه 
کانون  ماموریت  داشت:  اظهار  کانون  ماموریت  پیرامون  توضیحاتی 
پرورش  و  تربیت  حقیقت  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
انسان های فرهیخته است. وی با اشاره به شعار آینده را باید ساخت 
و زندگی کردن تمرین می خواهدگفت: ما برای این که واقعا آینده را 

بسازیم یک سری ابزار را به کار می گیریم.
پشتکوهی در ادامه افزود: مراکز ثابت فرهنگی هنری، کتابخانه پستی 
برای ارسال کتاب به کودکان روستا، واحد سیار برای ارائه خدمات به 
کودکان مناطق دور افتاده که کتابخانه ندارند و کانون زبان که در آن 
آموزش ۸ زبان زنده دنیا آموزش داده می شود؛ بخشی از فعالیت های 

کانون برای مخاطبان است.
پشتکوهی با اشاره به اینکه امسال بیشتر از  ۳هزار زبان آموز از کانون 
منتفع شده اند گفت: چاپ کتاب، فیلم  و انیمیشن و نمایش از دیگر 

فعالیت های کانون است.
 وی در ادامه گفت: همچنین تریلی سیار کانون برای شادی کودکان 
مناطق دور افتاده و آسیب دیده از بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله 

فعالیت جذابی اجرا می کند.
مربیانی  وجود  را  کانون  فعالیت های  موفقیت  عامل  مهمترین  وی 

دانست که کودکان و نوجوانان را پرورش می دهند.
آموزش  بر ۱۰۰ ساعت  بالغ  افزود: مربیان کانون در سال  پشتکوهی 
می بینند و محتوهای زیاد و مفیدی تولید می کنند و شیوه گفتمان و 

بحث و گفت وگو و آموزش به کودکان می آموزند.
مدیرکل کانون هرمزگان اظهار داشت: با شیوع ویروس منحوس کرونا 
راه اندازی  با  و  کرده  شروع  مجازی  فضای  در  را  کارش  سریع  کانون 
اتاق های مجازی هم در کانون پرورش فکری و هم کانون زبان مسیر  

رشد و پرورش کودکان و نوجوانان را ادامه داد.
از  یکی  گفت:  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  فرصت  به  اشاره  با  وی 
مشکالت ما این بود که در بعضی مناطق حضور فیزیکی نداشتیم و 
اما حال در فضای مجازی می توانیم شاهد اعضایی از مناطق دوردست 

استان باشیم که قبال امکان حضور در فعالیت ها برایشان ممکن نبود.
پشتکوهی در ادامه گفت: خواهان آن هستیم که چتر گسترده کانون 
بر سر تمام کودکان و نوجوانان استان باشد و اعتقاد داریم حق همه ی 
فکری  پرورش  کانون  الزم  و  مناسب  فعالیت های  از  که  بچه هاست 

استفاده کنند.
وی با اشاره به این که کانون پرورش فکری در حقیقت مکمل آموزش و 
پرورش است گفت:  با توجه به فعالیت های غیر رسمی و فعالیت های 
انتخابی کانون خود بچه ها انتخاب می کنند که در چه فعالیتی حاضر 

شوند.
وی افزود: در تابستان امسال  ما ۸۸ کارگاه مجازی در کانون پرروش 
فکری و ۲۰۰ کالس در کانون زبان داشتیم و خوشحالیم که توانستیم 

با برگزاری این کالس ها بچه ها را به آینده امیدوار کنیم.
مدیرکل کانون افزود: آموزش از نظر ما تعطیل بردار نیست چه کرونا 
باید آموزش ببیند چرا؟ چون بچه ها آینده  باشد و چه نباشد بچه ها 
نظام  در  کانون  ماموریت  و  هستند  ایران  اسالمی  جمهوری  سازان 

مقدس جمهوری اسالمی پرورش این بچه هاست تا برای آینده ای بهتر 
تربیت شوند.

افزود:  و  داد  خبر  نوجوانان  ویژه  کانون  فعالیت های  از  همچنین  وی 
نوجوانان  که  است  امروز  متناسب  کانون  زندگی  حال خوش  فعالیت 

در خانه هستند، فضا مجازی شده و روزهای سختی را می گذرانند.
پشتکوهی در ادامه افزود: فعالیت حال خوش مهارت هایی را  همچون 
شاد  و  معنویت  مهارت  نفس،  به  اعتماد  خودباروی،  مثبت اندیشی، 

زیستن را به اعضا آموزش می دهد.
وی با اشاره به انجمن های تخصصی ویژه نوجوانان اظهار داشت: انجمن 
از  دعوت  با  سرود  و  طنز  نمایش،  عکاسی  قصه گویی،  داستان،  شعر، 

اساتید برجسته سعی در غنی کردن اوقات فراغت مخاطبان دارد.
مدیرکل کانون در ادامه افزود: کانون یکی از مهم ترین، متخصص ترین 
و امن ترین مکان ها برای کودکان در مقابل فضای سخت دنیای مجازی 

است تا آنان را در برابر یک جنگ نابرابر ایمن سازد.
وی با اظهار تاسف گفت: افسون که نمی توانیم تمام بچه های استان را 
پوشش بدهیم زیرا ۱۹ مرکز ثابت، سیار و کتابخانه پستی جواب گوی 
کودکان و نوجوانان عزیز که دنبال پرورش خودشان هستند؛نمی باشد.

که  باشه  داشته  شرایطی  باید  کانون  افزود:  رابطه  این  در  پشتکوهی 
بتواند تمام استان را پوشش بدهد اما جای ما در خیلی مناطق مثل 
بشاگرد، پارسیان خیلی خالی است و اگر ما ورود نکنیم چه بسا هستند 

کسانی که آماده اند تا ورود کنند و آن گونه که باید نشود؛ می شود.
گفتنی است حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده نماینده ولی فقیه 
تخصصی  مرکز  آفرینش  مجتمع  در  حضور  با  هرمزگان  استان  در 
علوم از بخش های مختلف مجتمع شامل استدیو کارگاه های بر خط، 
اکوسیستم دریایی و جانوری، بخش سنگ ها، صدف ها و کانی ها، بخش 

فیزیک، انیمیشن، رباتیک، آسمان نما و رصد خانه دیدن کرد.

نظام آموزش کودکان و نوجوانان در کانون پرورش 
فکری هم سطح دانشگاه های معتبر است
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مدارس از آبان ماه به تدریج باز می شوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
بازگشایی  شرایط  که  است  شده  مقرر  گفت: 
تدریجی،  به صورت  ماه  آبان  از  مدارس  حضوری 
آرام و با کسب اطمینان از سالمت دانش آموزان 

آغاز می شود.
شروع  افزود:  مدارس  بازگشایی  درباره  کمرئی  علیرضا 
فعالیت آموزشی دانش آموزان از اول مهر به احتمال زیاد 

به صورت غیر حضوری خواهد بود.
وی ادامه داد: بازگشایی مدارس از آبان ماه با اطمینان از 
سالمت دانش آموزان آغاز می شود و به تدریج گسترش 
به روش های  آموزش  و  آموزان  دانش  و حضور  می یابد 

متنوع حضوری و غیرحضوری )ترکیبی( انجام می شود.
مدارس کم جمعیت در اولویت بازگشایی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآور 
شد: بازگشایی مدارس سال گذشته بر مبنای رنگ بندی 
شهرها از نظر شیوع ویروس کرونا بود اما در حال حاضر 
های  سیستم  و  نخواهد  رنگ بندی  تابع  موضوع  این 
اجتماعی در تالش هستند که سطح سرایت پذیری کرونا 
را به واسطه فاصله گذاری اجتماعی، کاستن از اجتماعات 

و واکسیناسیون کاهش دهند.

تراکم  که  آموزشی  مناطق  کرد:  خاطرنشان  کمرئی 
با جمعیت  آنها کمتر است، کالس های  دانش آموز در 
در محیط  اجتماعی  فاصله گذاری  امکان  و  دارند  کمتر 
قرار  بازگشایی  اولویت  در  است،  بیشتر  آنها  آموزشی 

می گیرند.
وی عنوان کرد: بنابراین مدارس با جمعیت کم در مناطق 
کم جمعیت یا پیرامون استان ها، در برخی شهرستان ها 
و مدارس روستایی در اولویت بازگشایی هستند. عالوه بر 
این، امکانات آموزش دیجیتال در این مناطق کمتر است 

و باید امکانات آموزشی بیشتری برای آنها مهیا شود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار 
داشت: بازگشایی مدارس به تدریج آغاز می شود، حوزه 
با همکاری سایر  سالمت و بهداشت آموزش و پرورش 
مراجع بهداشتی پس از بررسی و تایید اعالم می کند 
کاهش  اجتماعی،  فاصله  رعایت  با  مدارس  کدام  که 
تراکم دانش آموز در مدرسه و رعایت سایر پروتکل های 

بهداشتی نسبت به بازگشایی اقدام کنند.
مدارس،  بازگشایی  راستای  در  کرد:  تاکید  کمرئی 
اجتماعی  گذاری  فاصله  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
و بهداشت فردی دانش آموزان و عوامل مدارس، اصل 

اساسی خواهد بود.
واکسیناسیون بیشتر معلمان تا آبان انجام می شود

پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
مدرسه  کادر  و  معلمان  واکسیناسیون  درباره  همچنین 
گفت: دز اول واکسیناسیون معلمان با همکاری وزارت 

بهداشت تمام و تزریق دز دوم هم آغاز شده است.
کمرئی افزود: با افزایش سرعت واکسیناسیون امیدواریم 
در بسیاری از مناطق تا پایان شهریورماه به نتیجه قابل 

قبولی دست یابیم.
وی بیان کرد: با توجه به ضرورت رعایت فاصله تزریق 
دز اول و دوم واکسن ها، عملکرد واکسن و تولید پادتن 
به مرور زمان نیاز دارد که باید منتظر شد این زمان طی 
شود. با این حال پیش بینی می شود تا آبان ماه بسیاری 

از معلمان واکسیناسیون را انجام داده  باشند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار 
آموزان  دانش  با  که  عواملی  معلمان  بر  عالوه  داشت: 
ارتباط دارند مانند رانندگان سرویس های مدارس و سایر 

اعضای مدرسه باید واکسینه شوند.
از  آموزان کمتر  دانش  اینکه  به  توجه  با  افزود:  کمرئی 
کرونا آسیب می بینند و امکان دارد که ناقل کرونا برای 

بازگشایی،  تا زمان  بینی شده که  باشند، پیش  والدین 
والدین هم واکسینه شوند.

ویروس  شیوع  از  پس  آموزشی  مراکز  سایر  و  مدارس 
تاکنون  سال ۹۸  ماه  اسفند  ابتدای  از  کشور  در  کرونا 
مانند  غیرحضوری  بستر  در  آموزش ها  و  تعطیل شدند 
بسته  و  تلویزیونی  مدرسه  شاد،  شبکه  مجازی،  فضای 

 های آموزشی پیگیری شد.
به  اقدام  اردیبهشت ۹۹  پرورش  و  آموزش  که  هرچند 
بازگشایی مدارس به صورت اختیاری برای رفع اشکال 
دانش آموزان کرد اما آموزش باز هم در سال تحصیلی 
جدید با توجه به گسترش ویروس کرونا و هراس عمومی 
از انتقال این ویروس به خانواده ها، به صورت غیرحضوری 

دنبال شد.
اما پس از ارزیابی نتایج آموزش غیرحضوری بر سالمت 
جسم، روان و تحصیل دانش آموزان، مسووالن آموزش و 
پرورش به این نتیجه رسیدند که آثار مخرب تعطیلی 
مدارس بسیار بیشتر از بازگشایی است؛ بنابراین با توجه 
به تحقیقات صورت گرفته توسط این وزارتخانه و ستاد 
مقابله با کرونا قرار شد امسال شاهد حضور دانش آموزان 

در مدارس باشیم./ایرنا
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هف کشور  قدمی  یک  در  و  رسیده  هم  ترکیه  و  قطر  به  المبدا  ویروس 
ماست. همین حاال هم روزی حدود ۶00 نفر از هموطنانمان را از دست 
می دهیم و باز شدن پای المبدا به کشور می تواند شرایطی به مراتب 

وخیم تر ایجاد کند.
است  معتقد  کشور  زیستی  پدافند  قرارگاه  معاون  کریمی نیا،  محمد  دکتر 
در  و  داریم  فرصت  المبدا  سوش  مقابل  در  آمادگی  برای  ماه  یک  حداکثر 
این مدت باید با بازمهندسی در ساختار قرارگاه ملی مقابله با کرونا، بازنگری 
در ساختار فعلی واکسیناسیون و استفاده از تجارب مثبت کشور های موفق 
و تجارب مثبت خودمان برای مواجهه با المبدا آماده شویم. چرایی بحرانی 
شدن کرونا و رسیدن آمار مرگ های روزانه به ۷۰۰ نفر، تحلیل وضع موجود 
به  کریمی نیا  دکتر  با  گفتگو  در  که  است  موضوعاتی  پیش رو،  راهکار های  و 

آن ها پرداخته ایم.
آقای دکتر کریمی نیا! مرگ های کرونا در کشور به حدود روزی ۷۰۰ مورد 
هم رسیده و آمار ابتال و بستری هم به همین تناسب باالست. شرایط امروز 

کشور را ناشی از چه می دانید؟ آیا صرف قدرت شیوع ویروس دلتا این 
اوضاع را رقم زده یا بخشی از ماجرا به شیوه نادرست مدیریت بیماری در 

کشور باز می گردد؟ 
شد  انگاشته  کوچک  بود،  کرونا  پاندمی  عنوان  به  که  بحرانی  ما  کشور  در 
بر  را  آن  اصلی  بار  و  دانستند  درمانی  بهداشتی  عنوان رخدادی  به  را  آن  و 
دوش وزارت بهداشت قرار دادند. ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شد، اما 
نشد.  استفاده  درستی  به  گذشته  تجارب  و  دستگاه ها  سایر  ازتوانمندی های 
یکسری از دستگاه ها در این زمینه مسئولیت داشتند. به عنوان مثال سازمان 
زمینه  این  در  که  بود  دستگاه هایی  و  سازمان ها  از  یکی  غیرعامل  پدافند 
مسئولیت ملی دارد و تجارب، تمرین، رزمایش و ساختار سازی و آماده سازی 
گذاشته  کنار  یکباره  به  سازمان  این  اما  داده است،  انجام  را  استانی  قرارگاه 
از  از ظرفیت سازمان مدیریت بحران و حتی  و ساختار جدید طراحی شد. 
توانمندی وزارت کشور هم که مسئولیت ملی دارد به درستی استفاده نکردیم. 
وقتی  ندارد.  استراتژی  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  داد،  نشان  این ها  مجموع 
استراتژی درستی نداشته باشید، بیماری خودش را به شما تحمیل می کند! 
نتیجه این شد که از همان ابتدا بیمارستان های ما محور شد و تاکنون هم از 
این وضعیت خارج نشده ایم. در مرحله تاکتیک و تکنیک هم به درستی رفتار 
نکردیم. یعنی ما از ستاد ملی برای کل کشور تصمیم گرفتیم در حالی که 
شاید یک بخشدار یا فرماندار و استانداری توانسته زیر مجموعه اش را مدیریت 
و بیماری را در محدوده خودش کنترل کند، اما در سطح کشور برای همه یک 
الگو را طراحی، ابالغ و اجرا کردیم. از سوی دیگر نظرات اصالحی و دلسوزانه 
ابتدا فکر  متخصصین، دستگاه ها و کارشناسان، جدی گرفته نمی شد. اینکه 
درست  که  شده است  مشخص  ادامه  در  اما  است،  درست  کاری  می کردیم 
نبوده، اشکالی ندارد. اما لجاجت بر اشتباه گذشته، ماحصلش مرگ های باالی 
۷۰۰ نفر شد. این لجاجت بر الگوی قدیم، تداوم ۱۸ ماهه پیدا کرد و خودش 

را جا های دیگر هم نشان داد.
مثاًل در کجا؟!

ما از قبل مبحث مافیای دارو را در کشور داشتیم. دکتر نمکی همان ماه های 
اول مسئولیت گفتند که من با مافیای دارو مقابله می کنم و جلوی امضا های 
طالیی را می گیرم. حاال همان مافیا، در دوران مقابله با کرونا به کاسبان کرونا 
تبدیل شده اند و در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن به انحای مختلف 

برای کشور چالش درست کردند.
آیا می توان مصادیق این کاسبی از کرونا را در هزینه های چندین میلیاردی 

برای دارو های بی اثری همچون رمدسیویر و فاویپیراویر ردیابی کرد؟
دقیقاً! در زمینه تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر، به رغم اینکه سازمان بهداشت 
در  بهداشت  وقت  وزیر  اما  کرد،  رد  مطالعه  در چند  را  دارو  دو  این  جهانی 
شورای عالی بیمه این دو دارو را تصویب و حتی زمینه تولیدش را ایجاد کرد. 
در حالی که اخیراً هم آقای دکتر قانعی دبیر سابق کمیته علمی ستاد مقابله 
با کرونا، مصاحبه های مکرر کرده است که این دو دارو هیچ تأثیری در درمان 

کرونا نداشته است.
اما درمانگاه های سرپایی رمدسیویر همچنان در حال راه اندازی است!

رمدسیویر  تزریق  سرپایی  درمانگاه های  ما  بیمارستان های  از  خیلی  در  بله 
ماه  شهریور  ابتدای  از  کرد  اعالم  سالمت  بیمه  هم  اخیراً  شده است.  ایجاد 
فاویپیراویر در لیست بیمه نیست، اما هیچ کس نمی پرسد چرا چنین دارویی 

را تصویب و توزیع کردید و چرا در نهایت ردش کردید؟!
شما به عنوان معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور چرا زودتر این مطالب را 

عنوان نکردید و حاال با تغییر دولت این موضوع را رسانه ای می کنید؟
اگر شما به مصاحبه ۱۴ دی ماه که من با برنامه ثریا در شبکه یک داشتم، 
متعددی  ماه های  پدافند  سازمان  عنوان  به  ما  که  می بینید  کنید،  مراجعه 
است این موارد را گفته ایم، اما متأسفانه با این توجیه که در جنگ فرمانده 
را نباید عوض کنیم به این نکات توجه نشد. سؤال من این است اگر فرمانده 
به نیروهایش آسیب می رساند، چرا نباید عوض شود؟! کجا در کشور عملکرد 
این فرمانده را چک کرده و به مردم گزارش دادند؟! بعضی از دستگاه های ما 

وظیفه نظارتی شان را فراموش کرده اند.

چه دستگاه هایی باید در این موارد نظارت می کردند؟
مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات.

به بحث مافیای دارو و ماجرای تصویب و تولید و تجویز دارو های بی اثری 
مثل رمدسیویر اشاره داشتید. آیا در حوزه واکسن هم با چنین مسائلی 

مواجه بوده ایم؟
ماه  در  اسپوتنیک  واکسن  دوز  میلیون   ۲ تولید  قرارداد  نمونه  طور  به  بله 
قرارداد در  این  و  بسته  اسپوتنیک روسیه  و  اکتوورکو  بین شرکت  ایران  در 
سطح گسترده رسانه ای و به همه کشور اعالم می شود که به زودی ماهی ۲ 
میلیون دوز واکسن اسپوتنیک را به بازار ایران عرضه می کنیم، اما در تیرماه 
دکتر رئیسی، معاون بهداشتی وزارتخانه اعالم می کند که روس ها سر ما کاله 
گذاشتند. اگر روس ها سر ما کاله گذاشتند چرا به مراجع بین المللی شکایت 

نمی کنید؟ چرا واقعیت را به مردم نمی گویید؟
واقعیت چه بوده است؟

واقعیت این بوده که روس ها به درستی با شرکت اکتوور قرارداد بسته اند تا 
واکسن اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه تحویل شود نه ایران! در واقع 

روسیه برای تولید واکسن برون سپاری کرده است.
یعنی در حال حاضر این واکسن تولید می شود و به ما نمی دهند؟!

بله واکسن تولید می شود و به ما هم نمی دهند. پس می بینید که سوءمدیریت 
بخش کوچکی از این ماجراست و نمی توانیم بگوییم همه این ها سوء مدیریت 
بوده است. این قرارداد را چه کسی تنظیم و چه کسی امضا کرده؟ چه کسی 
به مردم اعالم کرده؟ اگر ظرفیت تولید ۲میلیون دوز واکسن در ماه در داخل 
کشور طبق استاندارد های بین المللی وجود دارد، چرا این ظرفیت را در اختیار 
سایر تولیدکننده هایمان نگذاشتیم تا محصوالت ایرانی زودتر وارد بازار شود؟! 
نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی 
کل کشور و دیوان محاسبات نهاد ها و افرادی هستند که باید به این مسائل 
توجه جدی و عملیاتی بکنند. نکته دیگری که وجود دارد این است که در 
قوانین و مقررات ما برای شرایط اضطراری پیش بینی درستی صورت نگرفته 
و زیرساخت های الزم برای آن در نظر گرفته نشده است. صرف قانون نیست 
خاطر  همین  به  بگیریم  نظر  در  هم  را  قانون  اجرایی  زیرساخت های  باید  و 
رسیدگی به خیلی از موارد اینچنینی ناخواسته در یک پروسه طوالنی مدت 

قرار می گیرد.
چرا روسیه تولید واکسن اسپوتنیک را برون سپاری کرده و به ایران 

سپرده است؟
نه فقط روسیه، حتی کشور ایران هم به دنبال این است تا برای تولید واکسن 
بیشتر از ظرفیت موجود در کشور های دیگر استفاده کند. کاری که در حال 
فایزر، مدرنا، آسترازنکا و حتی چین و هند هم انجام می دهند. این یک قانون 
است که به جای گسترش ظرفیت و وقت تلف کردن برای تولید، از ظرفیت 
استاندارد موجود در شهر و کشور دیگر استفاده می کنند تا تولید را سریع 
بتواند  ایران هم اگر  پیش ببرند و این یک استراتژی خیلی خوب است که 

باید استفاده کند.
آقای دکتر! دارویی رمدسیویر واقعاً اثر گذاری در درمان کرونا ندارد یا در حال 

حاضر که مصرف آن باال رفته است، این گونه عنوان می شود؟
گفته  است.  شده  دارو  این  اولیه  ماده  واردات  هزینه  تومان  میلیارد  هزاران 
می شود امریکا به ما واکسن نمی دهد، اما جالب است بدانید تنها تولید کننده 
اولیه دارویی رمدسیویر یک شرکت صهیونیستی - امریکایی است که  مواد 
در امریکا قرار دارد. چرا ما هزاران میلیارد تومان بر اساس گزارش آقای دکتر 
در  بزرگواران  این  دوی  هر  کرده ایم؟  دارو ها  این  هزینه  زالی  دکتر  و  قانعی 
حال حاضر سمت دارند. آقای دکتر قانعی دبیر کمیته نیست، اما هنوز عضو 
کمیته علمی مقابله با کرونا و عضو کمیته واکسن کروناست. آقای دکتر زالی 
هم مسئول ستاد کرونا استان تهران است. طبق گزارش هایی این دو بزرگوار، 
هزاران میلیارد تومان بودجه مملکت صرف واردات ماده اولیه رمدسیویر شده 
این دارو ها  اعالم شده که  بهداشت  در حالی که در مطالعه سازمان جهانی 
کارایی و هزینه اثربخشی نداشته اند. سال گذشته بود که نتایج این تحقیق 
از بحث های دعوای دکتر  بله، سال گذشته یکی  اعالم شد و جدید نیست. 
ملک زاده و دکتر نمکی بر سر همین ماجرا بود و چیز تازه ای نیست، اما باز 
و  کرد  منتشر  را  جدیدی  مطالعه  گذشته  ماه  بهداشت  جهانی  سازمان  هم 
همان نتیجه قبلی اینجا هم تکرار شد. بنابراین می بینید که مسائل مرتبط با 
سوء مدیریت از یک طرف، ضعف مدیریت از سوی دیگر و مدیریت هدفمند به 

سمت منافع برخی گروه ها موجب شده تا شرایط امروز پیش بیاید.
آقای دکتر حاال و در شرایط کنونی برای مدیریت اوضاع چه باید کرد؟

اپیدمی  آغاز  از  ماه  نمی ریزد. ۱۸  به هم  آدم ها ساختار ها  از  برخی  تغییر  با 
شده است.  مشخص  و ضعف  قوت  نقاط  از  خیلی  و  گذشته  کشور  در  کرونا 
کشور های موفق در مهار کرونا سه استراتژی را پیش گرفته اند؛ یک تشخیص 
در حد وسیع، دو ردیابی افراد مشکوک و بیمار و سه واکسیناسیون. در کنار 
این ها فاصله گذاری و بحث های مرتبط با بهداشت فردی، ماسک و این ها را 
هم باید در نظر گرفت که همه رعایت می کردند. باید پروتکل ها و الگو هایی 
که در کشور های دیگر به درستی عملیاتی شده را عملیاتی کنیم. در اصل 
یک بازمهندسی در ساختار قرارگاه ملی مقابله با کرونا باید اتفاق بیفتد. یک 

بازسازی خیلی جدی حرفه ای و اورژانسی در حوزه ملی، استانی و شهرستانی 
شهری و دستگاهی باید انجام شود. زیرا بخش های مختلف باید بیشتر دخیل 
شوند ما حتی از ظرفیت سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، و 
نظام پرستاری نتوانسته ایم، استفاده کنیم. از ظرفیت اتحادیه ها و سندیکا ها به 
درستی استفاده نکردیم، در حالی که مجری مصوبات اتحادیه ها و سندیکا ها 

هستند، اما فقط ابالغ می کنیم که تعطیل شود.
پس شما با الک داون عمومی موافق نیستید و معتقدید الک داون باید 

هوشمندانه تر باشد؟
بله الک داون کاماًل هوشمندانه و با استفاده از تکنولوژی ها؛ یعنی غربالگری 
ما  بانکی.  کارت های  طریق  از  کنترل  و  موبایل  طریق  از  کنترل  دیجیتال، 
محور  درمان  رفتار  داریم.  کشور  داخل  در  را  هوشمند  ردیابی  توانمندی 
بیمارستانی به طور کلی باید عوض شود و از منزل به بعد الیه به الیه جلو 
بیاید. ما هر جا می توانیم باید بیماران و افراد مشکوک را در منازل مدیریت 
کنیم. الیه بعدی در محالت و بعد بیاوریم به بیمارستان ها تا بیمارستان های 
بیشترین  که  از کشور هایی هستیم  یکی  ما  نشوند.  درگیر  این حجم  در  ما 
مدافعان سالمت را از دست داده ایم و بیمارستان های ما خیلی درگیر هستند، 
چون بار خیلی زیادی را بر دوش بیمارستان ها تحمیل کرده ایم و ناخواسته به 

رغم واکسیناسیون مختلف این درگیری اتفاق افتاده است.
با وجود واردات ۲۴ میلیون واکسن و افزایش واکسیناسیون مرگ ها به 

۷۰۹ مورد هم رسید چرا واکسیناسیون ما در عمل از افزایش موارد فوت 
پیشگیری نکرد؟

ما در واکسیناسیون مان عقل معاش به کار نگرفته ایم. واکسیناسیون ما به 
جای اینکه مناطق و افراد پرریسک را در بر بگیرد، یک دفعه جمعیت بلند و 
زیادی را در بر گرفت. در خیلی از استان هایی که بیماری شیوع پیدا نکرده بود 
واکسیناسیون انجام دادیم و در استان هایی که بیماری شیوع پیدا کرده بود و 
به شدت در حال پیشروی بود با همان الگوی استان کم شیوع واکسیناسیون 
انجام شد. واکسیناسیون باید بازمهندسی شود. برخی از گروه های ما واقعاً به 
نیازی نداشتند و آن قدر در معرض خطر نبودند. وقتی گفته  واکسیناسیون 
می شود افراد باالی ۶۰ سال باید واکسینه شوند، فرقی نمی کند که پاکبان 
اولویت داده شد و حتی  یا معلم. برای واکسینه شدن برخی گروه ها  باشند 
افراد ۳۰، ۴۰ سال شان را هم واکسینه کردند در حالی که همان زمان افراد 
را  آن  در  ما  فوتی های  آمار  و  نشدند  واکسینه  که  داشتیم  بیشتری  سن  با 
نشان می دهد  که  منتشر شده  اخیراً  بررسی هم  بود. یک  بیشتر  رده سنی 
افراد های ریسکی که به درستی واکسینه شده اند آمار مرگ در آن جمعیت به 
شدت پایین آمده است؛ یعنی ما حتی از تجارب مثبت خودمان هم استفاده 
نمی کنیم! طرح شهید سلیمانی طبق صحبت آقای وزیر بهداشت آمار مرگ 
را ۶۰ و ۷۰ درصد پایین آورد، اما پس از دو ماه طرح عماًل متوقف شد، چرا 
از  تا  بوده  کار  در  متوقف شد؟ چه دست هایی  عماًل  بود،  موفق  که  طرحی 

تجارب مثبت خودمان هم استفاده نکنیم؟!
اشاره داشتید که سازمان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از سازمان های 
تخصصی در حوزه مدیریت بحران های اینچنینی هستند. این دو سازمان 

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا نیستند؟
به رغم پیگیری های به شدت زیاد، سازمان پدافند غیرعامل عضو ستاد نیست 
و سازمان مدیریت بحران هم خودش نیست، ولی وزارت کشور عضو است. 
در حالی که سازمان پدافند غیرعامل طبق سیاست های کلی که رهبری ابالغ 
فرمودند و اساسنامه پدافند زیستی، وظیفه اش در اینجاست. یعنی دقیقاً در 
جایی که سازمان سال ها تمرین کرد و برای این کار آماده شد نه فقط سازمان 
این  برای  با  مقابله  برای  که  را  کاری  و  ساز  بلکه  گذاشتند،  کنار  را  پدافند 
بحران هم آماده شده بود، کنار گذاشتند. در حالی که سازمان برای مقابله با 
این شرایط از قبل آمادگی داشت. ما در ۲۹ بهمن ۹۶ در فرودگاه امام مانور 
برگزار کردیم. موضوع مانور بیماری ویروسی هوابردی بود که در کشور چین 

اتفاق افتاده و توسط مسافران یک پرواز وارد کشور ایران می شود.
۲۹ بهمن ۹۶؟! آیا پیش بینی می کردید؟

وظیفه سازمان پدافند غیرعامل این است که تهدیدات و آسیب ها را شناسایی 
و اقدام های الزم را پیش بینی کند. تمامی مستندات این مانور و آمادگی ها 

موجود است و ما می توانیم اسناد آن را در اختیار شما قرار دهیم؛
و کالم پایانی؟

ما در دوره انتقالی دولت یک فضای ۵۰ روزه را از دست دادیم؛ نه دولت قبل 
برای انتقال برنامه داشت و نه دولت جدید در این زمینه پیش بینی الزم را 
کرده بود. این فضای ۵۰ روزه دقیقاً فضایی شد که ما به آمار ۶۰۰ - ۷۰۰ 
از رئیس جمهور خواهش دارم هر طور شده  فوتی در روز رسیدیم. من  نفر 
با کرونا را تسریع کنند. ما فرصت نداریم. در  بازمهندسی ستاد ملی مقابله 
حال حاضر کرونا تنها چالش جدی کشور است. سویه جدید المبدا نزدیک 
است، وارد کشور شود و احتماالً شرایط بدتری را رقم می زند. ما ماکزیمم یک 
ماه فرصت داریم با واکسیناسیون، بازسازی ها و بازمهندسی و تقسیم کار هایی 
که باید انجام دهیم خودمان را برای المبدا آماده کنیم واال آن زمان تجارب 

خیلی بدتری خواهیم داشت./روزنامه جوان

معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور :

واکسناسپوتنیکدرایرانتولیدوخارجمیشود!



عضو کمیته ملی واکسن کرونا آخرین وضعیت تولید واکسن های ایرانی 
کرونا را تشریح کرد.

درباره  قانعی  دکتر مصطفی  ایسنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
دو  حاضر  درحال  گفت:  کرونا،  ایرانی  واکسن های  از  اخبار  آخرین 
واکسن کووایران برکت و پاستوکووک توانستند مجوز مصرف اضطراری 
را اخذ کنند. در فاز سوم مطالعات بالینی نیز ۳ واکسن کووایران برکت، 

پاستوکووک و اسپایکوژن را داریم.
ورود "کووپارس" و "فخرا" به فاز سوم مطالعات انسانی

"نورا" در انتظار ورود به فاز دوم
آماده  اخالق  کمیته  مجوز  کسب  با  نیز  واکسن  دو  افزود:  وی 
داوطلب گیری و ورود به فاز سوم کارآزمایی بالینی هستند که شامل 
هیچ  فعال  بالینی  کارآزمایی  دوم  فاز  در  هستند.  فخرا  و  کووپارس 
کارآزمایی  اول  فاز  انتهای  در  هم  نورا  واکسن  و  نداریم  را  واکسنی 
واکسن  است.  دوم  فاز  به  ورود  برای  مجوز  دریافت  منتظر  و  بالینی 
انتظار صدور مجوز برای آغاز فاز اول  شرکت داروسازی اسوه نیز در 

کارآزمایی بالینی است.
واکسن MRNA شرکت رناپ در مرحله پیش بالینی

وی افزود: هفت واکسن از جمله واکسن MRNA شرکت رناپ هم در 
مرحله پیش بالینی قرار دارند که هنوز مجوز پایان فاز پیش بالینی را 

اخذ نکردند و هشت پروژه پژوهشی نیز در حال کار هستند.
جدیدترین خبرها از واکسن ایرانی - استرالیایی 

قانعی ادامه داد: واکسن اسپایکوژن )تولید مشترک ایران و استرالیا( 
نتیجه فاز حیوانی اش را در آگوست ۲۰۲۱ در یک مجله علمی بسیار 
معتبر منتشر کرده است. همچنین فاز یک مطالعات بالینی را بر ۴۰ 
نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ سال در استرالیا انجام داده و تاییدیه مجوز 
اخذ  ایران  داروی  و  غذا  سازمان  از  نیز  را  نفر   ۴۰۰ بر  دو  فاز  انجام 

کرده است.
انجام  باید بر ۱۶ هزار و ۸۷۶ داوطلب  بالینی آن  فاز  در حال حاضر 
واکسن  تزریق  حال  در  و  شده  تمام  داوطلب گیری  اکنون  و  می شد 
در  توجهی  قابل  حجم  در  بتواند  واکسن  این  می رود  انتظار  هستند؛ 
اواخر مهر یا اوایل آبان به دست ایرانیان برسد. خط تولید این واکسن 
کامال در ایران مستقر است و اصال استرالیا خط تولید ندارد؛ بنابراین 
تولید صنعتی آن در ایران انجام می شود. درحال حاضر هم خط تولید 

آن موجود است و آماده تولید به میزان ۳ میلیون ُدز در ماه است.
وی با اشاره به نیاز داخلی به واکسن، تاکید کرد: ما فعال نمی توانیم 
از  حرفی  نمی توان  آینده  سال  دو  تا  و  کنیم  صادر  را  واکسنی  هیچ 

صادرات زد.
او درباره واکسن نورا و فخرا، اظهار کرد: فاز اول مطالعات بالینی واکسن 
نورا بر ۷۰ نفر از طیف سنی ۱۹ تا ۵۰ سال به پایان رسیده است اما 
هنوز نتایجی از آن منتشر نشده است. از واکسن فخرا هم هنوز نتایجی 
منتشر نشده است. این واکسن مجوز ورود به فاز سوم کارآزمایی بالینی 

را در تاریخ ۳شهریور اخذ کرده است.
علت تاخیر در تولید انبوه واکسن پاستوکووک

عضو کمیته ملی واکسن کرونا درباره علت تاخیر در تولید انبوه واکسن 
در  باید  واکسن  این   ۳ فاز  بالینی  کارآزمایی  کرد:  بیان  پاستوکووک، 
ایران  از  زودتر  نیم  و  ماه  یک  کوبا  کشور  می شد.  آغاز  کوبا  و  ایران 
در  مطالعه  شروع  و  کرد  آغاز  نفر  هزار   ۲۴ بر  را  سوم  فاز  مطالعات 
ایران ۶ اردیبهشت سال جاری بود. مشکلی که پیش آمد این بود که 
اپیدمی جدیدی ایجاد شد و چون این واکسن ۳ ُدزی است این مشکل 
پیش آمد که داوطلبان به سرعت می خواستند بدانند که اگر واکسن نما 
تزریق  را  بروند واکسن اصلی  و  از مطالعه خارج شده  دریافت کردند 

کنند که به چالشی برای پاستوکووک تبدیل شد. 
اساس  بر  و  است  آماده  واکسن  ُدز   ۲ تزریق  نتایج  تقریبا  طرفی  از 
گزارش ها مشخص شد واکسن خوبی قرار است در دسترسمان باشد. 
موجود  ایران  در  پاستوکووک  واکسن  تولید  زیرساخت  درحال حاضر 
نیست و باید وسایل و تجهیزات مربوط به تولید صنعتی آن وارد ایران 

شود تا آغاز به کار کنند.
واکسن  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  از  نتایجی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پاستوکووک اعالم نشده است، ادامه داد: اگر تجهیزات تولید صنعتی 
به موقع وارد شود ۳ ماه یعنی مهر، آبان و آذر باید منتظر نصب آنها 
بود و در زمستان می توانیم انتظار داشته باشیم تولید واکسن پاستور 
به شکل صنعتی برسد. فعال تمام واکسن هایی که پاستور تزریق کرده 

است تماما تولید کوبا بوده است.   
وعده های محقق نشده کووایران برکت

قانعی درباره روند و میزان تولید واکسن کووایران برکت، اظهار کرد: 
دو موضوع در مورد برکت وجود دارد. یکی وعده هایی که مسئولین آن 
داده بودند که محقق نشد و دیگری موضوع زیرساختی است که فراهم 
شده است. چنانچه خط دوم این زیرساخت بتواند اواخر شهریور ماه 

کارش را آغاز کند، امید می رود بتوانیم تا حد ۱۲ میلیون ُدز واکسن 
ُدز  میلیون  در حد ۲  آن  فعلی  تولید  میزان  باشیم.  داشته  را  ماه  در 

بیشتر تحویل نداده است.
نیاز به ۱۱۶ میلیون ُدز واکسن برای واکسیناسیون گروه هدف

قانعی درباره واکسیناسیون گروه هدف گفت: وقتی از گروه هدف برای 
است  جمعیت  درصد   ۷۰ منظورمان  می کنیم  واکسیناسیون صحبت 
اندازه  به  واکسن  اول  وهله  در  می شوند.  نفر  میلیون   ۵۸ حدودا  که 
کافی و در وهله دوم به تزریق به اندازه کافی نیاز داریم؛ بنابراین برای 
بر  داریم.  نیاز  واکسن  ُدز  میلیون  واکسیناسیون جمعیت هدف ۱۱۶ 
اساس آمار فعلی حدود ۲۹ تا ۳۱ میلیون ُدز واکسن وارداتی داشتیم 
واکسیناسیون ۷۰  برای  واکسن دیگر  ُدز  میلیون  به ۸۰  یعنی  این  و 

درصد جمعیت نیاز داریم. 
پیش بینی آمار تولید واکسنهای ایرانی تا زمستان

لزوم اتمام واکسیناسیون عمومی تا بهمن ماه
وی افزود: با توجه به اینکه ارقام اعالم شده برای تولید داخل محقق 
نشد، پیش بینی این است که اگر در انتهای شهریور از شرکت شفافارمد 
۳ میلیون ُدز واکسن برکت داشته باشیم و در انتهای مهر هم ۳ میلیون 
اسپایکوژن  ُدز  میلیون   ۳ و  پاستوکووک  ُدز  میلیون  یک  برکت،  ُدز 
همچنین  داشت.  خواهیم  واکسن  ُدز  میلیون   ۷ جمعا  باشیم؛  داشته 
شاید اواخر آبان ماه ۹ میلیون ُدز واکسن، در انتهای آذر ۱۰.۵ میلیون 
ُدز و اوایل دی هم ۲۰ میلیون ُدز به دستمان برسد و همینطور ماهی 
۲۰ میلیون ُدز واکسن تا آخر از جمیع واکسن سازها در اختیار داشته 

باشیم.
این یعنی اگر برای ۳ ماه زمستان ۶۰ میلیون ُدز در نظر بگیریم و در 
پاییز حدودا ۲۶ میلیون ُدز واکسن داشته باشیم، به جمع حدود ۸۰ 
میلیون ُدز می رسیم. اگر روند فعلی واردات ادامه پیدا کند و مشکلی 
ماه  بهمن  در  واکسیناسیون  میزان  افزایش  با  می توان  نیاید  پیش 
اسفند  اواخر  ما  برسانیم.  اتمام  به  و  واکسینه کرده  را  جمعیت هدف 
واکسن به اندازه کافی از تولید داخل داریم ولی از ابتدای دی ماه باید 
با ترکیب واردات و تولید داخل کاری کنیم که بهمن ماه واکسیناسیون 

عمومی را تمام کنیم.
هدف گذاری برای کاهش بیماران در سال آینده

وی تاکید کرد: مطلوب ترین شکل واکسیناسیون این است که ظرف 
۳ ماه کل جمعیت را واکسینه کنید؛ زیرا کسانی که فروردین ۱۴۰۰ 
واکسن زدند ممکن است در اسفندماه آنقدر مصونیت نداشته باشند 
توصیه  لذا  است؛  کرده  تزریق  واکسن  ماه  دی  که  کسی  به  نسبت 
می کنیم امسال برای پیشگیری از مرگ، واکسیناسیون انجام شود و 
با توجه به افزایش تولید داخل، سال آینده یک برنامه واکسیناسیون 
کوتاه مدت برای کل جمعیت کشور طراحی شود و حتی ُدز یادآور هم 
در آن طرح پیش بینی شود تا هدف گذاری مان کاهش تعداد بیماران 
باشد و سال بعد از آن نیز کاری کنیم بیمار سرپایی نداشته باشیم و 

سال بعد تر بتوان زنجیره انتقال بیماری را قطع کرد.
واکسن های مناسب برای گروه سنی زیر ۱۸ سال

وی درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ 
سال با واکسن نورا و مطالعه بالینی در این خصوص نیز گفت: بیایید 
نوترکیب  واکسن  بالینی  مطالعه  کنیم.  نگاه  دنیا  در  را  شرایط  اول 
سوبرانا )تولید مشترک انستیتو پاستور ایران و کشور کوبا( بر سنین 
واکسن  بالینی  مطالعه  همچنین  است.  انجام  حال  در  سال   ۱۸ تا   ۳
انجام  درحال  هم  هند  سازی  سرم  انستیتو  با  نیز  نوواکس  نوترکیب 

است. مطالعه واکسن آکسفورد _ آسترازنیکا نیز بر گروه سنی کودکان 
متوقف شد چون سبب ایجاد لخته خون می شد. واکسن فایزر نیز در 
حال آزمایش بالینی در این گروه سنی و در حال اخذ مجوز اضطراری 
تزریق به گروه ۱۲ تا ۱۵ سال است البته واکسن فایزر به گروه سنی 

باالی ۱۶ سال تزریق شده است.
ایران نیز واکسن نورا این ظرفیت را دارد که به  ادامه داد: در  قانعی 
بالینی را  پایین کارآزمایی  بتوانیم در سنین  دلیل پلتفرم ساخت آن 
انجام دهیم. یکی چالش های بزرگ ما تعطیلی مدارس است؛ مطالعاتی 
که در هند و کوبا انجام شد نشان داد واکسن های پروتئینی می توانند 
در گروه سنی زیر ۱۸ سال استفاده شوند و  عارضه ندارند. در ایران هم 
بعد از مشاهده این مطالعه، واکسن نورا تصمیم گرفت تا این پیشنهاد 
و سه  دو  فاز  به  ورود  در صورت  که  کند  مطرح  اخالق  کمیته  به  را 
مطالعات بالینی و در صورت صدور مجوز بتواند کارآزمایی بالینی بر 
گروه سنی کودکان را هم انجام دهند. توجه کنید که سنین ۱۴ سال 
به باال را همه جا با بالغین در نظر می گیرند و سنین زیر ۱۴ سال است 

که نیازمند تحقیق جدی است.
وی افزود: اگر مجوزها برای کارآزمایی بالینی واکسن نورا بر کودکان 
صادر شود، تصور این است که تا آبان ماه نتایج به دستمان برسد که 
ببینیم آیا کاندید قابل قبولی برای واکسیناسیون گروه سنی زیر ۱۸ 
است یا خیر. اگر نتایج مشخص شود شاید دیگر چالشی برای بازگشایی 

مدارس نداشته باشیم.
از خط تولید اسپوتنیک در ایران هنوز واکسنی بیرون نیامده 

است
وی درباره خطر تولید واکسن اسپوتنیک در ایران نیز تاکید کرد: هنوز 
از خط تولید واکسنی بیرون نیامده است. در راستای تولید قراردادی، 
ایران  به  آن  بانک سلولی  که  را  اسپوتنیک  واکسن  است  قرار  اکتوور 
آمده است را تولید آزمایشی کند که این کار انجام شد و بنابر اظهارات 
صنعتی  تولید  بر  دال  خبری  هنوز  ولیکن  بودند  موفق  هم  خودشان 
می کنیم،  صحبت  تولید  خط  این  درباره  وقتی  نداریم.  واکسن  این 
دو  از  اسپوتنیک  اگر  و  اسپوتنیک الیت  نام  به  است  دیگری  واکسن 
و  واکسن  ُدز  یک  واکسن  این  بود،  کرده  استفاده  آدنوویروسی  پایه 
همان واکسن اولی است که تزریق می شود. اگر همین واکسن تزریق 
شود شاید ایران بتواند تا آخر سال تزریق اسپوتنیک الیت را هم در 
ایران شروع کند ولی باید گفت این واکسن متعلق به روسیه است و 

به میزانی که اجازه دهد می تواند واکسن در اختیار ایران قرار گیرد.
واکسن MRNA ایرانی؛ یکی از واکسنهای خوب خواهد بود

از این فناوریها حمایت شود
او با تاکید بر اینکه نباید صرفا بر واکسن ساز متمرکز شد، اظهار کرد: 
درحالیست  این  کردیم؟  پرداخت  زمانی  نقدا چه  را  کووکس  پول  ما 
ما  با  رفتار خارجی ها  این  است.  نداده  تحویل  را  ما  واکسن  هنوز  که 
روند  داخلی  منابع  از  خرید  پیش  با  می توانستیم  که  درحالی  است؛ 
از  یکی  ایرانی   MRNA واکسن  ببخشیم.  سرعت  را  واکسن  تولید 
واکسن های بسیار خوب ما خواهد شد و ما در مورد آن به شدت نیاز 
داریم که منابع جدی برای تولید صنعتی درنظر گرفته شود تا بتواند 
نیاز کشور را برآورده کند. دلیل تاکید ما بر این واکسن این است که 
در صورت بروز هر جهشی بر ویروس، واکسن MRNA یک ماه بعد 
چنین  ما  کند.  تولید  جدید  واکسن  همان جهش  اساس  بر  می تواند 
فناوری در کشور داریم که در حال تحویل مدارک برای ورود به فاز 

بالینی است اما مورد حمایت جدی در سطح ملی قرار نمی گیرد.

علت تاخیر در تولید انبوه واکسن پاستوکووک/ کدام 
واکسن ها برای گروه سنی زیر ۱۸ سال مناسب اند؟
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واکنش وزارت بهداشت به ادعای "تولید ماهانه ۲ میلیون 
دوز واکسن اسپوتنیک و خروج آن از کشور"

به دنبال انتشار اظهاراتی مبنی بر تولید ماهانه دو میلیون دوز واکسن 
اسپوتنیک در کشور و انتقال آن به روسیه، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
ضمن تکذیب این ادعا، گفت: خروج و ورود هر نوع واکسن مستلزم مجوز 
سازمان غذا و دارو خواهد بود که چنین چیزی تاکنون در مورد واکسن 

های کرونا از جمله واکسن اسپوتنیک وی صادر نشده است.
پدافند  قرارگاه  معاون  اظهارات  به  واکنش  در  جهانپور  کیانوش  دکتر 
در  اسپوتنیک  واکسن  دوز  میلیون  دو  ماهانه  تولید  بر  مبنی  زیستی، 
ایران و انتقال آن به کشور روسیه، گفت: اظهارات ایشان کذب محض بوده 
و هنوز طرف روسی محصول تولید شده اولیه واکسن اسپوتنیک الیت 
تولیدی شرکت خصوصی ایرانی را برای تولید انبوه تحت لیسانس تایید 
نکرده است. وی افزود: خروج هرگونه واکسن کرونا از ایران ادعای کذبی 
شرایط  در  کذب  مطلب  این  نشر  از  گوینده  انگیزه  و  مقصود  که  است 

حاضر مشخص نیست.
یا  تست  بچ  صورت  به  الیت  اسپوتنیک  واکسن  کرد:  تاکید  جهانپور 
محموله اولیه تولید شده و هفته هاست در انتظار تایید نهایی موسسه 

گامالیا روسیه برای ورود به چرخه تولید انبوه است.
وی همچنین گفت: در عین حال باید توجه کرد که خروج و ورود هر نوع 
بود که چنین چیزی  و دارو خواهد  واکسن مستلزم مجوز سازمان غذا 
تاکنون در مورد واکسن های کرونا از جمله واکسن اسپوتنیک وی صادر 

نشده و اظهارات مطرح شده در این باره صحت ندارد.
واردات واکسن به کشور از مرز 40 میلیون دوز گذشت

طبق اعالم گمرک ایران از نیمه بهمن سال گذشته تاکنون بیش از ۴۰.۲ 
میلیون دوز واکسن وارد کشور و فورا تحویل نمایندگان وزارت بهداشت 

شده است.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایسنا ، تازه ترین مکاتبه صورت گرفته 
ایران و سازمان غذا و دارو حاوی جزئیات واردات واکسن در  بین گمرک 
چند ماه گذشته است. آنطور که »ارونقی«، معاون فنی گمرک ایران به 
»شانه ساز«، رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرده است ، از ۱۵ بهمن ۹۹ 
تا ۱۴ شهریور سال جاری ۴۶ محموله واکسن کووید-۱۹ از طریق فرودگاه 
امام خمینی وارد کشور شده و پس از انجام فوری تشریفات گمرکی به 
از پای پرواز به طور مستقیم تحویل  طور حمل یکسره شبانه روزی و 
نمایندگان وازدت باداشت شده است. بر اساس این گزارش، طی این مدت 
ژاپن،  چین،  کشورهای  از  واکسن  دوز   ۸۹۴ و  هزار   ۲۹۱ و  میلیون   ۴۰
ایتالیا، روسیه کره جنوبی و هند وارد ایران شده است  بررسی جزئیات 
به  محموله  بیشترین  که  می دهد  نشان  واکسن  وارداتی  محموله های 
واکسن سینوفارم از چین با ۲۶ محموله حاوی ۳۱ میلیون و ۶۴۴ هزار 
و ۶۸۴ دوز اختصاص دارد. در سایر محموله های وارداتی ، سه محموله 
واکسن آسترازنکا از ژاپن به تعداد دو میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز وارد 
شده است. همچنین یک محموله واکسن از ایتالیا) کوواکس( به تعداد 
یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز ، یک محموله آسترازنکا )کوواکس( با یک 
میلیون و ۴۴۹ هزاز و ۶۰۰ دوز و همچنین محموله دیگری از کوواکس 
سایر  در  است   شده  ایران  وارد  دوز   ۸۰۰ و  هزار   ۷۰۰ با  جنوبی  کره  از 
محموله های واراتی ، ۱۱ محموله اسپوتنیک به تعداد یک میلیون و ۴۵ 
هزار دوز از روسیه و همچنین دو محموله دیگر از این کشور از واکسن 

آسترازنکا به تعداد ۹۶۳ هزار دوز وارد شده است.
یک محموله نیز واکسن هندی )بهارات( به تعداد ۱۲۵ هزار دوز در بین 

واکسن های وارداتی به ایران قرار دارد.
زنان باردار حتما در برابر کرونا واکسینه شوند

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  و  زایمان  و  زنان  متخصص 
به سایر  باردار نسبت  زنان  بیماری کووید ۱۹ در  هرمزگان گفت: شدت 
افراد بیشتر است و توصیه می شود حتما در برابر بیماری کرونا واکسینه 

شوند.
دکتر مینو رجائی افزود: احتمال ابتال به کووید ۱۹ در زنان باردار در صورت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی همانند سایر گروههای دیگر در جامعه 
است؛ ولی در صورت ابتال با اشکال شدید تری از بیماری روبرو خواهند 

شد. و حتما قبل از بیماری باید واکسن تزریق کنند.
دکتر رجائی با اشاره به نوع واکسن تزریقی در زنان باردار عنوان کرد: با 
در  و  سینوفارم  واکسن  بهداشت  وزارت  کشوری  دستورالعمل  به  توجه 
برخی از موارد استرازنیکا توصیه می شود و منعی برای تزریق وجود ندارد. 
وی ابراز کرد: تزریق واکسن در دوران بارداری برای ایمنی و حفاظت بیشتر 
زنان توصیه می شود؛ الزم است در زنان باردار در سه ماهه دوم و از هفته 

۱۲ به بعد نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
متخصص زنان و زایمان بیان کرد: مادران باردار ۱۸ سال به باال، مادران 
بارداری که در بخش های بهداشت و درمان شاغل هستند و یا همسر آنان 
در بخش های کووید شاغل است، مادران پرخطر، خانم های باردار سنین 

باالی ۳۵ سال، مادران با BMI باالی ۳۵، مادرانی که دچار بیماری های 
زمینه ای از جمله )فشارخون، دیابت، نقض ایمنی و یا بیماری های مزمن 

کلیوی( هستند مشمول دریافت واکسن می باشند.
دکتر رجائی تصریح کرد: یکی از عوارض کووید ۱۹ زایمان زودرس است؛ 

اما واکسن چنین عارضه ای ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: گروههای پرخطر حتما باید 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند؛ زدن واکسن تضمینی برای عدم 

ابتالی آنان به کرونا نیست.
کشف بیش از هزار عدد سرم احتکار شده در بندرعباس

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: هزار و ۱۴۵ عدد سرم احتکار شده از یک 
انبار در بندرعباس کشف شد.

به گزارش آوای دریا، سردار غالمرضا جعفری افزود: مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی استان در بازرسی از یک واحد صنفی دارویی، هزار و ۱۴۵ عدد 
سرم، هزار و ۲۴۷ عدد انواع شربت مورد استفاده بیماران کرونایی، هزار و 
۳۲۹ عدد قطره و۲۰۰ نوع قرص قاچاق کشف و ضبط کردند. وی گفت: 
ارزش اقالم کشف شده ۵ میلیارد ریال است که در این رابطه یک متهم 

دستگیر شد.
سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان:

به جای واکسن اسپوتنیک، آسترازنکا تزریق کنید
به دنبال اخباری مبنی بر نبود واکسن اسپوتنیک در کشور سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان از تزریق واکسن آسترازنکا به جای 
اسپوتنیک به افرادی که زمان تزریق دوز دومشان فرارسیده است، خبر 

داد.
به گزارش آوای دریا ، فاطمه نوروزیان در صفحه اینستاگرام خود با انتشار 
دریافت  را  اسپوتنیک  واکسن  دوم  دور  که  کسانی  کرد:  اعالم  عکسی 
نکرده اند و نوبت دومشان فرا رسیده، می توانند واکسن آسترازنکا دریافت 

کنند.
مقام  چندین  گذشته  روزهای  در  که   شد  اعالم  حالی  در  خبر  این 
که  کرده اند  اعالم  مختلف  استان های  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در 
نشده  وارد  به کشور  اسپوتنیک  واکسن  دوم  دز  تزریق  برای  محموله ای 
است. زمان فاصله تقریبی میان دز اول و دوم واکسن های اسپوتنیک و 

آسترازنکا از ۴ هفته تا نهایتا ۱۲ هفته می تواند متغیر باشد.
احتمال جایگزین شدن یک واکسن دیگر

شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  نیوز؛   تجارت  نوشته  به 
پیشتر  اعالم کرده بود که هم اینک هیچ کجای کشور دز دوم اسپوتنیک 
به  آن  جایگزین  باید  ناچار  آن،  نشدن  وارد  صورت  در  و  نیست  موجود 

گروه های هدف و سنی دریافت کننده دز اول، اعالم شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته بود: امکان دارد اصال دز 
دوم وارد نشود و به همین دلیل طی مکاتبه ای با وزارت بهداشت تقاضا 
کردیم که این موضوع در کمیته علمی مطرح شود تا بررسی شود که 
در صورت عدم واردات دز دوم واکسن اسپوتنیک، چه واکسنی جایگزین 
شود.  وارد  دوم  دوز  است  ممکن  که  شده  اعالم  حال  عین  در  اما  شود 
گفتنی است که، اسپوتنیک تنها واکسن دو دزی موجود است که دو دز 
آن با یکدیگر تفاوت دارند. در دز اول ایمنی بین ۶۰ تا ۶۵ درصدی ایجاد 
ایمنی تزریق می شود. در واقع  برای تکمیل  می کند و در واقع دز دوم 
برای رسیدن به ایمنی حدود ۹۱ درصدی درخصوص واکسن اسپوتنیک 

دز دوم آن تزریق می شود.
محدودیت سنی واکسیناسیون برداشته می شود

وزیر بهداشت از بازگشایی دانشگاه ها از اوسط مهرماه خبرداد و گفت:هیچ 
محدودیتی در تخصیص واکسن برای واکسیناسیون نداریم.

بهرام عین اللهی،وزیر بهداشت اظهار داشت: روند واکسیناسیون عمومی 
در کشور شتاب می گیرد و تالش ما این است که روزانه یک و نیم تا دو 
میلیون ُدز واکسن در کشور تزریق شود و از مرگ و میرهای بیشتر مردم، 
از موج های بعدی  با تسریع واکسیناسیون می توان  پیشگیری شود و 

بیماری کرونا در کشور جلوگیری کرد.
وی افزود: هیچ محدودیتی در تخصیص واکسن کرونا به دانشگاه های 
علوم پزشکی نداریم اما نمی خواهیم که واکسن ها دپو و ذخیره شود. 
هر قدر که دانشگاه ها در این زمینه کار کنند و واکسیناسیون را به شکل 
کسترده تری انجام دهند، به آنها واکسن می دهیم ؛بنابراین سرعت توزیع 
واکسن بستگی به سرعت تزریق آن در دانشگاه های علوم پزشکی دارد. 
وی اضافه کرد: خوشبختانه در روزهای اخیر مقدار قابل توجهی واکسن 
به کشور وارد شده و مقدار فراوانی واکسن در اختیار ما است و تالش ما 
این است که واکسیناسیون به سرعت انجام و از مرگ و میرهای بیشتر 
جلوگیری شود. عین الهی یادآور شد: مشکلی برای تامین ُدز دوم واکسن 
های تزریق شده وجود ندارد ؛چون مقدار واکسن تامین شده، پاسخگوی 

تزریق برای ُدز دوم نیز است.
حوزه  همه  به  زیادی  کرونا صدمات  متاسفانه  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
ها از جمله آموزش وارد کرد و آموزش به شکل مجازی به ویژه در رشته 

هایی که نیاز به کار عملی دارد، دشوار است. رییس جمهور و معاون اول 
رییس جمهور تاکید دارند که دانشگاه ها سریعا بازگشایی شوند و الزمه 

بازگشایی دانشگاه ها، واکسیناسیون اساتید و دانشجویان است.
شده  انجام  اساتید  واکسیناسیون  عمده  بخش  تقریبا  داشت:  ابراز  وی 
هیچ  و  شده  آغاز  کشور  در  نیز  دانشجویان  واکسیناسیون  امروز  از  و 
محدودیتی در این زمینه نداریم. تمام مراکز ما، دانشجویان را واکسینه 
می کنند و ُدز دوم آنها نیز یک ماه آینده قابل تزریق است و بازگشایی 

دانشگاه ها را در اواسط مهرماه خواهیم داشت.
عین اللهی خاطرنشان کرد: دانشجویان برای حضور در دانشگاه ها باید 

واکسینه شوند و کارت واکسن داشته باشند.
از جمله محدودیت  ها  است که محدودیت  این  ما  داد:برنامه  ادامه  وی 
های سفر و زیارت و ... را با انجام واکسیناسیون به تدریج، برداریم؛ البته 
همچنان باید شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت 
با واکسیناسیون  اما  و از ماسک و مواد ضدعفونی کننده استفاده شود 
اصناف، می توان محدودیت های مشاغل را برداشت تا شاهد شکوفایی 

وضعیت اقتصادی، رفاهی و اجتماعی مردم باشیم.
وی یادآور شد: همه واکسن های تزریق شده به دانشجویان در سامانه های 
وزارت بهداشت ثبت می شود و دانشجویان با داشتن کارت دانشجویی 
در  سنی  های  محدودیت  سرعت،  به  البته  شوند؛  واکسینه  توانند  می 
معاونت  طریق  از  آن  جزییات  که  داریم  می  بر  را  کرونا  واکسن  تزریق 

بهداشت وزارت بهداشت به اطالع عموم می رسد.
باید  ها  دانشگاه  های  کالس  مهرماه   ۱۵ از  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
فراگیران  حضور  شوند.  حاضر  ها  دانشگاه  در  باید  اساتید  و  شود  دایر 
مقاطع  در  نمونه  عنوان  به  باشد.  متفاوت  توانند  می  دانشجویان  و 
کارشناسی ارشد و دکترا که تعداد دانشجویان زیاد نیست، ممکن است 
تمام دانشجویان بتوانند در کالس ها حاضر شوند اما در برخی رشته ها 
و مقاطع که تعداد دانشجویان زیاد است، دانشگاه ها می توانند به صورت 
ترکیبی، کالس ها را برپا کنند که تعدادی به صورت حضوری و تعدادی 

نیز به صورت مجازی، در کالس شرکت ها کنند.
 عین اللهی گفت: دانشجویان بر اساس قرنطینه هوشمند، اگر بخواهند 
به صورت حضوری در کالس های دانشگاه ها، حضور داشته باشند باید 
کارت واکسن داشته باشند. عالوه بر مراکز واکسیناسیون، هر دانشگاه، 
ارگان و نهادی که اعالم داوطلبی برای واکسیناسیون کند، به آنها اجازه 
می دهیم؛ بنابراین دانشگاه ها هم می توانند در این امر و در راستای 
واکسیناسیون دانشجویان کمک کنند. وی یادآور شد: در بخشنامه ای 
به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم کردیم که تمام کارکنان 
وزارت بهداشت می توانند به صورت داوطلبانه در واکسیناسیون مشارکت 
بلکه  نیست  بهداشت  حوزه  کارکنان  به  محدود  فقط  امر  این  و  کنند 
این  توانند در  نیز می  نیروها  تمامی پرستاران، ماماها، پزشکان و سایر 

حرکت جهادی کمک کنند.
مدافعان  ارزشمند  های  تالش  کنار  در  ما  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
سالمت، کمک به واکسیناسیون عمومی در کشور را مجاهدت می دانیم 
حرکت  این  در  داوطلبانه  توانند  می  واکسیناسیون  مجاهدین  همه  و 

جهادی و انسان دوستانه مشارکت کنند.
وزیر بهداشت افزود: همواره شاهد حرکت های جهادی از جمله کمک به 
از همه گروه های  امروز  و  ایم  بوده  به صورت داوطلبانه  مناطق محروم 
جهادی درخواست داریم که در مجاهدت واکسیناسیون مشارکت کنند تا 

به سرعت واکسیناسیون در کشور انجام شود.
اعالم آمادگی ۲00 عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی برای کمک به واکسیناسیون
نیز گفت: در دانشگاه علوم پزشکی  ایران  رییس دانشگاه علوم پزشکی 
به عنوان همیاران واکسن، ثبت  اعضای هیات علمی  از  نفر  ایران، ۲۰۰ 
اساتید،  واکسیناسیون  تا  ایم  کرده  ساماندهی  را  آنها  که  اند  کرده  نام 
دانشجویان و خانواده نظام سالمت را انجام دهند و در ادامه نیز به صورت 
بازرس و نیز واکسیناتور در مراکز واکسیناسیون به کار گرفته شوند. با 
یک نرم افزار، این ۲۰۰ نفر عضو هیات علمی را ساماندهی کرده ایم و 
امیدواریم که این تعداد به کل یک هزار عضو هیات علمی دانشگاه برسد.  
جلیل کوهپایه زاده ادامه داد: عالوه بر این، ۴۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی ایران برای کمک به واکسیناسیون، اعالم آمادگی کرده اند.

اتریش یک میلیون دوز واکسن به ایران اهدا می کند
وزیر امور خارجه اتریش اعالم کرد که این کشور یک میلیون دوز واکسن 

کرونا برای مبارزه با این بیماری همه گیر به ایران اهدا می کند.
به گزارش آوای دریا ، صفحه توییتر وزارت امور خارجه اتریش به نقل از 
الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه این کشور نوشت: خوشحالم که اتریش با 
یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا علیه کووید-۱۹ از مردم ایران حمایت 
می کند. هر تزریق در مبارزه جهانی ما با این بیماری همه گیر اهمیت 
دارد و نمی توانیم شاهد هیچ نقطه خالی در نقشه واکسیناسیون جهانی 

باشیم. 

اخبار حوزه سالمت



عنوان  به  طرح  گذراندن  ۵سال  از  پس  را  پرستار  یک  وقتی 
نیروی ۸۹روزه استخدام می کنیم و ساعتی ۱۵هزار تومان به او 
می دهیم و آنقدر به صورت موقت نگهش می داریم که از سن 
استخدامش می گذرد، اگر پیشنهاد بهتری از یک کشور دیگر 
دریافت کند که تمام امکانات را در اختیار او قرار بدهند، حتما 

می پذیرد و می رود.
»یوسف رحیمی«، عضو شورای  عالی سازمان نظام پرستاری در مورد 
تمایل  پرستاران  اخیراً  کرونا گفت:  ایام  در  پرستاران  مهاجرت  افزایش 
بیشتری نسبت به قبل برای مهاجرت پیدا کرده اند و از ما اطالعات 
و راهنمایی می خواهند. ما در سازمان نظام پرستاری واحد بین الملل 
شرایط  و  کنند  مطرح  را  خود  سواالت  می توانند  پرستاران  که  داریم 
کشورهای مختلف را بپرسند. در این میان شرکت هایی نیز هستند که  
از این شرایط سوءاستفاده کرده و تخلف می کنند و پول های اضافه از 
پرستاران می گیرند. وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی 
پرستاری که در کل دنیا وجود دارد، شرایط مهاجرت بسیار راحت تر از 
قبل شده است. برای مثال قبال یکی از شرایط مهم مهاجرت، داشتن 
نمره باالی مدرک زبان بود اما حتی برخی کشورها، شرط دانستن زبان 
انگلیسی را هم برداشته اند و  شرایط مهاجرت به برخی کشورها مثل 
کشورهای حوزه خلیج فارس یا اسکاندیناوی و استرالیا و ... همراه با 

آموزش زبان به صورت یکجا در اختیار افراد قرار می گیرد.
ایرانی در رنکینگ جهانی جایگاه پانزدهم را  رحیمی گفت: پرستاران 
به  را  استانداردهای الزم  تمام  ما می توانند  پرستاران  یعنی  این  دارند. 
از هر کشوری پذیرش دریافت کنند. وی  راحتی پشت سر بگذارند و 
میلیارد  از یک  تربیت یک کارشناس پرستاری بیش  بابت  بیان کرد: 
تومان هزینه می شود. بنابراین نباید اجازه بدهیم به راحتی نیروهای ما 

از دست بروند؛ این مورد درباره پزشکان نیز مصداق می کند.
رحیمی گفت: از زمان شروع کرونا تاکنون آمار مهاجرت در بین پرستاران 
به شدت افزایش پیدا کرده است. این افزایش آمار در شهرستانها زیاد 
نیست اما در استان های بزرگ و به ویژه شهر تهران، به دلیل ارتباط 
تامین  بیمارستان های  پرستاران  به خصوص  مهاجرتی،  با شرکت های 
دنبال  شدت  به  حمایتی  و  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  اجتماعی، 
گفت:  پرستاری  نظام  سازمان  عالی  شورای   عضو  هستند.  مهاجرت 
وظیفه  نیروهای  بتواند  که  دارد  ظرفیت  و  پتانسیل  آنقدر  ما  کشور 
شناس خود را حفظ کند. کشور ما خیلی ثروتمند است و می تواند 
مستقل روی پای خود بایستد؛ پس چرا چنین کشوری نباید بتواند 
این نیروهای ارزشمند را حفظ کند به خصوص که این پرستاران چیز 

زیادی از دولت نمی خواهند.
بستن قرارداد ۸۹ روزه بعد از گذراندن ۵ سال طرح 

وی ادامه داد: وقتی فردی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود، پس از 
اتمام طرح که ۲ سال طول کشیده است، از او می خواهیم که ۲ سال 
دیگر به عنوان تمدید طرح کار کند. پس از تمدید طرح، دوباره از او 
می خواهیم تا ۶ ماه دیگر قراردادش را تمدید کند و در نهایت پس از 
۵ سال گذراندن طرح به عنوان نیروی ۸۹ روزه از او استفاده می کنیم 
و ساعتی ۱۵ هزار تومان پول به او می دهیم و آن قدر این نیروها را 
با  از سن استخدام آن ها می گذرد.  به صورت موقت نگه می داریم که 
کشور  یک  از  بهتری  پیشنهاد  اگر  باشد  دیگری  فرد  هر  شرایط  این 
مقصد دریافت کند که تمام امکانات را در اختیار او قرار بدهند، حتماً 
تنها  کرد:  بیان  پرستاری  نظام  سازمان  عالی  می پذیرد.  عضو شورای 

راهکار، استخدام رسمی و ترمیم حقوق پرستاران و اجرای طرح فوق 
توجه کند. در صورت  آن  به  باید  است که دولت جدید  العاده خاص 

عملیاتی شدن وعده ها، ۹۹ درصد مهاجرت ها کاهش می یابد.
تصویب  پرستاران  مطالبات  تأمین  برای  زیادی  قوانین  افزود:  رحیمی 
روبرو  متعدد  نشیب های  و  فراز  با  ابتدا  همان  از  آنها  اجرای  اما  شده 
مربوط  مشکالت  و  مسائل  به  شاید  و  باید  که  طور  آن  هنوز  و  بوده 
به حیطه پرستاری رسیدگی نشده است. پرستاران مطالبه  ای جز رفع 
موانع خدمتی و اجرای قوانینی که تصویب شده است، ندارد. وی گفت: 
و  آنان می شود  انگیزه  به مطالبات پرستاران سبب سلب  بی توجهی 
آرامش خیال آنان را برای خدمت خالصانه می گیرد. در برخی موارد این 
بی توجهی ها و مهاجرت پرستاران باعث می شود که در بلند مدت با 

تشدید بحراِن کمبود پرستارمواجه شویم.
آمار کلی از پرستاران مهاجر نداریم 

شریفی مقدم مدیرکل خانه پرستار ایران نیز اظهار کرد: پرستارانی که 
از  برای خروج  از کانال های مختلف  به مهاجرت می گیرند،  تصمیم 
کشور اقدام می کنند. برخی از طریق موسسات کاریابی اقدام می کنند 
از  نیز به صورت شخصی در خارج  که جایی ثبت نمی شود و برخی 
کشور ارتباط برقرار می کنند و با انجام امور حقوقی به صورت شخصی 

از کشور خارج می شوند و نمی توان این مورد را ثبت کرد.
وی ادامه داد: برخی نیز به صورت موقت برای یک مدت اقدام می کنند 
و سپس اقامت می گیرند که با این اوصاف و با توجه به پراکندگی دالیل 
مهاجرت پرستاران، نمی شود هیچ آمار دقیقی در مورد تعداد مهاجرت 
ارائه داد. شریفی مقدم افزود: بعضی از پرستاران برای مهاجرت به امور 
بین الملل سازمان نظام پرستاری مراجعه می کنند و برای کشور مقصد 
تاییدیه دریافت می کنند اما آمار کلی از همه پرستارانی که اقدام به 

مهاجرت می کنند، وجود ندارد.
توجهی  قابل  تعداد  تا کنون  زمان همه گیری کرونا  از  داد:  ادامه  وی 

اند. کشورهای مقصد، شاخص  اقدام کرده  برای مهاجرت  پرستاران  از 
تعداد پرستاران را افزایش داده اند و شرایط اقامت را بسیار آسان کرده 
 ۲ داشت،  مقصد  کشور  در  قصد جذب شدن  پرستاری  اگر  قبال  اند. 
سال طول می کشید تا تایید شود و باید ۲ سال در سمت کمک بهیار 
یا کمک پرستار فعالیت می کرد اما در حال حاضر این روند تسریع 
با کمترین حداقل ها و راحت ترین وضعیت  و  و تسهیل شده است 

شرایط را برای اقامت و جذب پرستاران از کشور مبدا فراهم کرده اند.
۶ برابر شدن تقاضای گواهی مهاجرت

از  مهاجرت  گواهی  نفر  تا ۳۰۰  ساالنه ۲۰۰  قبال  افزود:  مقدم  شریفی 
نظام پرستاری می گرفتند اما اکنون شاید بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال 
از آنجا که خروجی های ما قابل شمارش  اقدام به مهاجرت می کنند. 
نیست، نمی توان آمار دقیقی را ارائه داد. این مهاجرت ها به دو دلیل 
و  مقصد  کشورهای  ایده آل  وضعیت  یکی  افتد؛  می  اتفاق  مشخص 

دیگری مشکالت کشورهای مبدا.
وی بیان کرد: در وضعیتی که پرستار ۱۰۰ ساعت یعنی ۳ برابر معمول 
قطعا  نمی شود،  موافقت  اش  استعالجی  مرخصی  با  اما  می کند  کار 
شرایط ایده ال کشور مقصد باعث می شود تا از خانواده و کشورش جدا 

شود تا حداقل نیازهای مالی خود را رفع کند.
مدیرکل خانه پرستار ایران اظهار کرد: رفت و آمد دولت ها نمی تواند 
راه حل مناسبی برای بهبود شرایط باشد. بلکه باید از اصالح ساختار 
ابتدایی برای بهبود اوضاع اقدام کرد. دولت ها می توانند با صرف کردن 
تنها ۱۰ درصد از هزینه های درمان،  پرستار جذب کنند و در کاهش 
آمار ابتال و مرگ و میر نیز اثرگذار باشند و از هر طریقی شده مانع 
ایرانی در  ایرانی شوند. پرستاران  مهاجرت نیروهای شریف و ارزشمند 
قرار می گیرند. چون  مورد حمایت  به شدت  که می روند  هر کشوری 
پرستاران ایرانی جزو بهترین پرستاران از نظر هوش و کارآمدی در سطح 

دنیا هستند. / باشگاه خبرنگاران جوان

تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی ۶ برابر شد
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سرقت میلیاردی از منزل معاون استاندار هرمزگان کذب محض است

شایعه  پخش  هرمزگان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 
سرقت میلیاردی طالجات و وجه نقد از منزل یکی 
از معاونین استاندار در فضای مجازی را شایعه واهی 

و کذب محض عنوان کرد.
سرهنگ عبدالمجید کرمی در این خصوص گفت: در پی 
انتشار یک گزارش خبری با عنوان سرقت چندمیلیاردی 
در  استاندار  معاونین  از  یکی  منزل  از  وسایل  و  طالجات 
رسانه هاو فضای مجازی استان، بیان داشت:در پی اعالم 
یک فقره سرقت منزل متعلق به یکی از کارکنان استانداری 
،  بالفاصله  چند تیم تخصصی  از پلیس اگاهی و انتظامی 

به محل اعزام شدند.
حضور  از  پس  ماموران  کرد:  اظهار  انتظامی  مسئول  این 
که  شد  مشخص  و  انجام  قانونی  اقدامات  کلیه  محل  در 
یکی  ریختگی  بهم  علت  به  اولیه  مشاهدات  در  مالباخته 
و  طالجات  سرقت  اعالم  اشتباه  به  منزل  های  اتاق  از 

با  که  شده  تبلت  و  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  چند 
کمی جستجوی میدانی توسط ماموران در حضور شاکی 
و تحویل  تبلت و گوشی ها کشف  و همسرش طالجات، 

مالباخته شد.
قضایی  هماهنگی  با  رابطه  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
تعداد ۶ نفر مظنون احضار و تحت بازجویی های پلیسی 

خصوص  در  الزم  تحقیقات  و  اقدامات  که  گرفتند  قرار 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد.

افراد  برخی  سرقت  این  اعالم  از  پس  کرد:  اظهار  کرمی 
مغرض و معلوم الحال با دامن زدن به این موضوع با انتشار 
اخبار و شایعات واهی و خیالی با عناوین مختلف از جمله 
سرقت چند میلیاردی طالجات و وجه نقد قصد منحرف 
که  داشتند  اذهان  در  تشویش  و  عمومی  افکار  کردن 
اقدامات تخصصی الزم در خصوص شناسایی و دستگیری 
و  مجازی  فضای  در  کذب  اخبار  و  شایعه  انتشار  عامالن 

رسانه ای در دستور کار قرار دارد.
عموم  از  پایان  در  هرمزگان  استان  اگاهی  پلیس  رییس 
شهروندان و مردم فهیم استان خواست به اخبار کذب و 
شایعات غیر موثق در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  
توجه نکرده و صرفا اخبار صحیح را از منابع و کانال های 

رسمی و سازمانی دریافت کنند.
ایسنا
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نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
نگذاریم کشور با کاهش فرزندآوری تهدید شود

نیاز به  نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: ساختار فرهنگی کشور 
یک بازسازی انقالبی دارد و این حرف بسیار مهمی است که نباید مورد 

غفلت واقع شود.
حجت االسالم محمد عبادی زاده با اشاره به نقش و جایگاه امام سجاد 
)ع( به ترویج اندیشه حسینی، تربیت نیرو، افشاگری مسائل سیاسی 
برای  کادرسازی  اظهار کرد:  عاشورا،  نگهداشتن  زنده  و  جامعه خودش 
)ع(  امام سجاد  ارزنده  اقدامات  دیگر  از جمله  بیت  اهل  آینده  مکتب 
است که هسته اصلی دانش آموختگان مکتب امامین باقر از تالش های 
فکری و اندیشه امام سجاد بدست آمد. وی با گرامیداشت یاد شهید 
رییسعلی دلواری و ایستادگی وی در برابر انگلیس، افزود: این روز، روز 
مبارزه با استعمار انگلستان است و مردم عزیز ایران هرگز قحطی دوران 
استعمار پیر انگلیس را فراموش نخواهند کرد که ۹ میلیون ایرانی از 
جمعیت ۲۰ میلیونی ایران بر اثر قحطی جان باختند و فیلم یتیم خانه 
ایران نمایشی از گوشه ای از جنایات استعمارگران پیر انگلیسی بر علیه 
ملت ایران است. امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: توطئه انگلیس 
تکه پاره کردن ایران بود اما به فضل خدا قدرت بازیافته ملت ایران را 
شاهد هستیم. حجت االسالم عبادی زاده یاد و خاطره همه شهدای ۱۷ 
شهریور را نیز گرامی داشت و بیان کرد: چه انسان های پاکی در این 
مسیر انقالب اسالمی قربانی شدند و باید قدر این خون ها را بدانیم که 

برای انقالب ما چه خون هایی نثار شده است.
ایران قوی که رهبر  به موضوع  از اظهارات خود  وی در بخش دیگری 
معظم انقالب اسالمی مورد تأکید دارند، اشاره و گفت: موضوع جمعیت 
جوان نباید در جامعه مورد غفلت قرار گیرد چرا که یکی از مهم ترین 
بخش های ایران قوی آن است که در زمینه جمعیت جوان برنامه داشته 
باشد. فرعون برای سرکوب بنی اسراییل پسران آنان را می کشت تا آنان 
را در ید قدرت خویش حفظ کند. یکی از منابع قدرت ما نسل جوان 

بالنده است چرا که کشور پیر نمی تواند کشوری قدرتمند باشد.
به  ادامه داد: نگذاریم کشور ما که رو  نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
با کمبود فرزندآوری دچار تهدید شود. رهبر معظم  قوی شدن است، 
به  نگاهی  و  دارند  تأکید  افزایش جمعیت  مسأله  روی  بار  انقالب ۴۰ 
آمارهای سال های اخیر نشان می دهد که ما نسبت به این کالم رهبری 
افزایش،  باید  باروری  نرخ  کرد:  اضافه  هستیم.عبادی زاده  غفلت  دچار 
کشور  در  ازدواج  سن  و  شود  برداشته  جوانان  جلوی  از  ازدواج  موانع 
کاهش پیدا کند که مضرات آن را باید در جای خودش بررسی کرد. 
تسهیالت فرزندآوری را باید افزایش داده تا دولت به آنان کمک کرده و 
توانمندسازی جمعیت را مورد توجه قرار دهیم. امام جمعه بندرعباس 
با اشاره به تذکرات رهبر معظم انقالب به دولت سیزدهم، تصریح کرد: 
یک  به  نیاز  کشور  فرهنگی  ساختار  که  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر 
مورد  نباید  که  است  مهمی  بسیار  این حرف  و  دارد  انقالبی  بازسازی 
اجرا  در حوزه  هم  اشکاالتی  دچار  ما  فرهنگ  واقع شود. حوزه  غفلت 
و هم در حوزه است و وضع قوانین فرهنگی دچار کاستی هایی است 
به طوری که در حوزه مشخص کردن مسؤولیت ها عمال یک وضعیت 

مناسبی حاکم نیست و باید مجلس در این زمینه وارد شود.
وی، حمالت فرهنگی دشمن به ملت ایران را نیز مورد اشاره قرار داد و 
گفت: فقدان و یا کمبود نظریات فرهنگی برای حل مشکالت در این 
بستر احساس می شود و شکاف بین نسلی نیز بدلیل بی توجهی به 
کشور  فرهنگی  ساختار  که  است  آن  کار  چاره  و  است  مسأله  همین 
در دولت سیزدهم به طور جدی مورد توجه قرار گیرد وساختار سازی 
و هر  بنانهاده شود  ملی  و هویت  فرهنگی  استقالل  پایه  بر  فرهنگی 

دستگاه در این میان نقش و جایگاه و مسؤولیت خود را بداند.
مدیر کل توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی کشور:

1۶ هزار خانواده دارای فرزند چندقلو تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هستند

مدیر کل توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی کشور گفت: ۱۶ هزار 
بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  چندقلو  فرزند  دارای  خانواده   ۱۷۵ و 
قلو  این تعداد ۴ هزار و ۶۴۵ خانواده دارای فرزند سه  از  هستند، که 
و بیشتر هستند و در مقابل ۱۱ هزار و ۳۰ خانوار دارای فرزند دو قلو 
هستند. به گزارش آوای دریا ، به نقل از برنا، »فاطمه عباسی«، مدیر 
به  خدمات  درباره  کشور  بهزیستی  خانواده  و  زنان  توانمندسازی  کل 
خانواده های دارای فرزند چند قلو گفت: سازمان بهزیستی در راستای 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در بخش جمعیت و سیاست 
های تشویقی فرزند آوری خدماتی را به خانواده های دارای فرزند چند 
قلو ارائه می دهد. او با بیان اینکه در این بخش ۱۶ هزار و ۱۷۵ خانواده 
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، افزود: از این تعداد ۴ هزار و 
۶۴۵ خانواده دارای فرزند سه قلو و بیشتر هستند و در مقابل ۱۱ هزار 

و ۳۰ خانوار دارای فرزند دو قلو هستند. عباسی درباره شرایط تحت 
پوشش قرار گرفتن خانواده های چندقلو ادامه داد: برای خانواده های 
به خانواده های دهک های  اعتبارات فقط  به کمبود  با توجه  قلو  دو 
برای خانواده های دارای  ارائه دهیم ولی  تا سه درآمدی خدمات  یک 
فرزند سه قلو و بیشتر محدودیت دهک درآمدی نداریم و به کلیه دهک 
زنان و خانواده  توانمندسازی  ارائه می دهیم. مدیر کل  را  ها خدمات 
بهزیستی کشور افزود: مستمری پرداختی به این خانواده ها از حداقل 
۹۰۰ هزار تومان با توجه به بعد خانوار این چند قلوها تا حداکثر یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متغیر است. عباسی اضافه کرد: این میزان 
مستمری تا قبل از سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان بود اما امسال 
این رقم افزایش پیدا کرد. همچنین به جز پرداخت مستمری خدمات 
نظر  در  ها  خانواده  این  برای  مسکن  و  اشتغال  حوزه  در  نیز  دیگری 
گرفته شده است و برای خانواده های دارای ۴ قلو و بیشتر با همکاری 
ستاد مسکن سازمان بهزیستی وسازمان های دیگر اقداماتی  در این 

زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: کمبود اعتبارات موجب شده است بسیاری از خانواده های 
دارای فرزند دوقلو و دارای دهک های درآمدی ۳ و ۴ با اینکه نیازمند 

هستند اما پشت نوبت دریافت خدمات باشند.
جشنواره جام و نشاط و تندرستی ویژه بانوان در استان 

هرمزگان برگزار شد
جشنواره جام و نشاط و تندرستی به همت اداره کل ورزش و جوانان ، 
معاونت توسعه ورزش بانوان با همکاری کمیته آمادگی جسمانی هیئت 
همگانی استان هرمزگان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 

رجایی و باهنر و هفته دولت برگزار شد.
ورزش  از  افزود: حمایت  کل  اداره  بانوان  ورزش  توسعه  معاونت  مرادی 
بانوان در دوران کرونا از مهمترین اهداف اداره کل می باشد در واقع 
اهمیت ورزش در ارتقای سالمتی و نقش آن در مقابله با بیماری ها از 
جمله تقویت بعد جسمانی و ذهنی برای مقابله با این بیماری جدید 
نهادینه  و  خانه  در  ورزش  فرهنگ  و  دارد  بسزایی  تاثیر  کرونا  ویروس 
بر  باید  و  است  بخش  اثر  بسیار  ها  خانواده  بین  فرهنگ  این  کردن 
نشاط  و  اجرای طرح جام  راستای  در  مسابقات  این  آن کوشید  تداوم 
و تندرستی با حضور ۳۰ ورزشکار در رده های سنی مختلف در آیتم 
های دراز و نشست، برپی،پالنک،شناسوئدی از شهرستانهای بندرعباس، 

بستک و بندر خمیر به صورت آنالین با هم به رقابت پرداختند 
داوران این دوره خانم ها عذرا بواشه و نرگس ولی زاده  بودند که در 

پایان به نفرات برگزیده این مسابقات جوایزی اهدا گردید
جراره نائب رئیس هیئت ورزش های همگانی استان 

هرمزگان شد 
نائب  عنوان  به  بندرعباس  اسالمی شهر  شورای  رئیس  جراره  فاطمه   

رئیس هیات ورزش های همگانی استان منصوب شد.
طی مراسمی با حضور امیاری مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان 
و مرادی معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان 
و اسماعیل بواشه رئیس هیات ورزش های همگانی استان از زحمات 
سرکار خانم نرگس منتظری که تاکنون به عنوان نائب رئیس این هیات 
در حوزه بانوان فعالیت می کرد تقدیر به عمل آمد و نائب رئیس جدید 

هیات ورزش های همگانی استان هرمزگان معرفی شد.
بدین ترتیب فاطمه جراره رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس از این 
بر  را  معاونت هیات ورزش های همگانی هرمزگان  پس تصدی پست 
عهده خواهد داشت. یدک کشیدن سمت نمایندگی مردم در پارلمان 
شهری بندرعباس توسط جراره می تواند نوید دهنده توسعه ورزش بانوان 
در استان هرمزگان با هم افزایی ظرفیت های شورای شهر بندرعباس 
و شهرداری این شهر و همچنین ایجاد زیرساخت های ورزشی در این 

حوزه باشد.
تقدیر تیم ملی والیبال نشسته از مادر ژاپنی شهید بابایی

تیم ملی والیبال نشسته بعد از کسب تک طالی تیمی کاروان جمهوری 
اسالمی ایران در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ با حضور نزد خانم 
کونیکا یامامورا مادر شهید محمد بابایی در سالن مسابقات ضمن تقدیم 
مسابقات  محل  در  وی  حضور  از  ایشان  به  قهرمانی  ویژه  گل  دسته 
قدردانی کردند. به گزارش آوای دریا ،  محمد بابایی در سال ۱۳۶۲ در 

عملیات »والفجر یک« در منطقه فکه به شهادت رسید.
دستمزد »مرخصی زایمان« ماهیانه پرداخت می شود

افزایش  مراجعات،  کاهش  رویکرد  با  فرایندها  بهینه سازی  منظور  به 
خدمات  ارائه  در  تسهیل  و  تسریع  و  شدگان  بیمه  رضایتمندی 
تامین  سازمان  بیمه ای  معاونت  سوی  از  بخشنامه ای  در  غیرحضوری، 
اجتماعی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری) مرخصی زایمان( 

به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابالغ شد.
به گزارش آوای دریا ، در بخشنامه صادر شده از سوی مهرداد قریب، 
اجرایی  واحدهای  شد  مقرر  اجتماعی،  تامین  سازمان  بیمه ای  معاون 

کمک  دریافت  مدارک  ارسال  و  درخواست  ارایه  از  پس  سازمان  این 
بارداری)مرخصی زایمان( از سوی بیمه شده و به محض ارسال لیست 
حق بیمه مربوطه با رعایت ضوابط مقرر در بند ۹ ماده ۲ و ماده۶۷ قانون 
تامین اجتماعی نسبت به صدور سند پرداخت مرخصی زایمان به صورت 
ماهانه اقدام و این فرایند را تا پایان مدت مرخصی زایمان ادامه داده و 
زایمان  اتمام دوره مرخصی  به  تعهد مذکور  پرداخت  از موکول کردن 

خودداری کنند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه 
تامین  سازمان  ای  بیمه  معاون  قریب،  مهرداد  سوی  از  شده  صادر 
اجتماعی، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان پس از ارایه درخواست 
و ارسال مدارک دریافت کمک بارداری)مرخصی زایمان( از سوی بیمه 
شده و به محض ارسال لیست حق بیمه مربوطه با رعایت ضوابط مقرر 
در بند ۹ ماده ۲ و ماده۶۷ قانون تامین اجتماعی نسبت به صدور سند 
پرداخت مرخصی زایمان به صورت ماهانه اقدام و این فرایند را تا پایان 
مدت مرخصی زایمان ادامه داده و از موکول کردن پرداخت تعهد مذکور 

به اتمام دوره مرخصی زایمان خودداری کنند.
راهنمایی تلفنی باعث نجات جان نوزاد سه روزه شد

مسئول فوریتهای ۱۱۵ شهرستان قشم گفت: در ساعت ۱۳:۲۹ دقیقه 
طی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پزشکی از روستای شیب دراز ، مبنی 

بر خفگی نوزاد سه روزه ، تیم عملیاتی به محل اعزام شدند .
فوریتهای  های  تکنسین  هوشمندانه  اقدام  به  اشاره  با  سجادصادقی 
پزشکی عنوان کرد : حادثه دیده نوزاد سه روزه ای بود که حین شیر 
خوردن در اثر آسپیراسیون شیر دچار خفگی شده بود.   وی با اشاره 
به اینکه اگر بیش از توانایی بلع شیرخوار، شیر در دهان او جمع شود، 
احتمال وقوع خفگی وجود دارد گفت: در واقع شیر اضافی وارد مجاری 
هوایی شده، جریان هوا را مسدود می کند و گاهاً منجر به خفگی نوزاد 
می شود مشاهده این صحنه که کودک در حال سرفه، شیر از دهانش 
به وحشت  را  برای تنفس تقال می کند، هر مادری  خارج می شود و 
بروز مشکل  از  توان  رویداد می  این  از  با درک صحیح  اما  اندازد.  می 
جلوگیری کرد. مسئول فوریتهای ۱۱۵ شهرستان قشم افزود : باتماس 
مادر ، تکنسین شیفت دیسپچ  بهرام رستم گورانی اقدامات و کمک های  
اولیه مورد نیاز را به صورت تلفنی به مادر آموزش داده و نزدیکترین 
بر  زمان  و در سریعترین  اعزام  پایگاه سوزا  از  به محل  آمبوالنس۱۱۵ 
بالین بیمار حاضر و باعث نجات جان نوزاد سه روزه شدند .   صادقی 
بیان کرد : به محض حضور همکاران پرتالش فوریتها ، محمد شیرویه و 
طالب مهذب  که  از نیروهای مجرب و باسابقه فوریتهای شهرستان قشم 
می باشند با اقدامات درمانی الزم نوزاد در وضعیت پایدار تنفسی و قلبی 
قرار گرفت و با شرایط مطلوب تحویل بخش اورژانس بیمارستان گردید .

متهم ایجاد مزاحمت برای بانوان در بندرعباس 
دستگیر شد

بازپرسی شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس اعالم کرد 
شهرام رستمی بامری، به اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان و هتک حرمت 

نوامیس در بندرعباس دستگیر شده است.
به گزارش آوای دریا  و به نوشته خبرگزاری صداوسیما، براساس این 
اعالم از شاکیان این فرد خواسته شده است با توجه به باز بودن پرونده، 
در مدت ۴ روز برای شناسایی متهم و طرح شکایت به پلیس امنیت 
اخالقی بندرعباس واقع درخیابان امام - جنب بیمارستان خاتم االنبیاء 

)ص( - خیابان انتظام مراجعه کنند.
کسب رتبه برتر استانی در شانزدهمین جشنواره تعاونی 

های برتر توسط دو آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
سهیال هاشمی پور و میترا قاسمی پور رتبه برتر استان هرمزگان را در 

شانزدهمین جشنواره تعاونی های برترکسب کردند.
به گزارش آوای دریا و به نقل روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای هرمزگان ، سهیال هاشمی پور مدیر آموزشگاه فنی و حرفه 
ای آزاد و شرکت تعاونی زیبابافان سرمه در بندر خمیر و میترا قاسمی 
پور مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای رشمون و تعاونی دریا رشمون 
بندرعباس طی مراسمی و در هفته ی تعاون ، از سوی همتی استاندار 

هرمزگان تقدیر شدند.
تبدیل بانوان به ورزشکاران حرفه ای نیازمند طرح و 

برنامه است
امور زنان و خانواده در توئیتی بر ضرورت  معاون رییس جمهوری در 
ایجاد پیوست و ساز و کار مناسب برای ورزش بانوان از کودکی تاکید 
کرد و گفت: برای تبدیل بانوان به ورزشکاران حرفه ای باید طرح و برنامه 
داشت. دکتر انسیه خزعلی در پیامی که در صفحه توییتری خود منتشر 
تعریف  ورزشی،  از مسئوالن  مطالبه دختران کشورم  یادآور  شد:  کرد، 
است. وی  از کودکی  بانوان  برای ورزش  مناسب  کار  و  و ساز  پیوست 
تشریح کرد: زیرا استعداد در سنین پایه و پایین شکوفا می شود و برای 

تبدیل آنان به ورزشکاران حرفه ای باید طرح و برنامه داشت.

اخبار حوزه بانوان



اولین داروی چینی کرونا وارد فاز آزمایش بالینی شد

شرکت داروسازی سینوفارم اولین داروی کرونای جهان که از پالسمای 
بیماران بهبود یافته ساخته شده را وارد آزمایش بالینی کرد.

عنوان  به   )CNBG( چین  ملی  بیوتکنولوژیک  گروه  رئیس  نائب 
زیرشاخه شرکت داروسازی »سینوفارم«، اعالم کرد که اولین داروی 
سرم  های  ایمونوگلوبولین  اساس  بر  شده  تولید  جهان،  کووید-۱۹ 
انسانی ساخته شده از پالسمای بیماران بهبود یافته کرونایی وارد فاز 

آزمایش های بالینی می شود.
نظارت  منتشر شده در حساب وی چت کمیسیون  بیانیه رسمی  در 
»جو  از  نقل  به  چین  دولتی  شورای  دولتی  های  دارایی  مدیریت  و 
بالینی  آزمایشات  سرپرست   )Zhu Jingjin( جینگ جین« 
درمانی  برنامه  در  پیشتر  نقاهت  پالسمای  که  است  آمده   CNBG
ملی کووید-۱۹ گنجانده شده و اثربخشی بسیار خوبی برای بیماران با 

وضعیت حاد و وخیم ابتال به کرونا را نشان داده است.
بر این اساس، آخرین نمونه واکسن های نسل دوم کووید-۱۹ تولید 
شده توسط CNBG که به صورت ویژه برای واریانت های مختلف 

دلتا و بتا طراحی شده اند نیز نتایج اولیه خوبی نشان داده اند.
بیش از ۲.۱ میلیارد دوز واکسن کرونا تا روز شنبه گذشته در سراسر 
عنوان  به  سینوفارم  که  حالیست  در  این  و  شده  تزریق  چین  کشور 
تولید کننده اصلی واکسن در این کشور، )۵ سپتامبر/۱۴ شهریور ماه( 
از ارائه یک طرح رسمی برای گرفتن تائید تزریق دوز بوستر و تقویت 

کننده خبر داد.
کووید-۱۹  داروی ضد  که  نوشت   CNBG از  نقل  به  تایمز  گلوبال 
جدیدی که از پالسمای بیماران بهبود یافته کرونایی و یا افراد واکسینه 
شده غیر آلوده تولید می شود، حاوی آنتی بادی های خنثی کننده 
آزمایشات  و  بالینی  پیش  مطالعات  دارو  این  باالست؛  قدرت  با  کرونا 
حیوانی را تکمیل کرده که نتیجه آنها رهایی قابل توجه از عالئم کرونا 
و آسیب ناشی از ابتال به عفونت ویروسی کروناست؛ این دارو به زودی 

وارد فاز سوم می شود.
با این حال، کارشناسان هشدار داده اند که پیشگیری و واکسیناسیون 
به عفونت  ابتال  برای متوقف کردن چرخه  ابزار  همچنان کارآمدترین 
ویروسی کروناست و در این بین، داروهای ویژه می توانند به صورت 

محدود کمک کننده باشند.
می  رابطه  این  در  شانگهای  در  کووید-۱۹  واکسن  ناظر  لینا«  »تائو 
گوید: »به محض آلوده شدن انسان به ویروس کرونا، این ویروس از 
سلول های انسان برای تکثیر مداوم ویروس های جدید استفاده می 
کند و ایمونوگلوبولین های انسانی می توانند صرفا ویروس های خارج 
از سلول را خنثی کنند و ایمنی سلولی از طریق واکسن ها ضروری 

است.«
افشای  به  ایمونولوژیست دیگر مستقر در پکن که تمایلی  یک استاد 
کووید-۱۹  جدید ضد  داروی  این  که  گفت  نیز  است،  نداشته  نامش 
ممکن است حاوی خطر ابتال به عفونت های ناشی از سایر ویروس ها 
مانند هپاتیت B و اچ آی وی و همچنین سایر بیماری های واگیردار 

از طریق خون باشد.  
"پاستوکووک" واکسنی ایمن برای تزریق به کودکان

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: "پاستوکووک" یکی از واکسن های 
ایمن و در دسترس برای تزریق به کودکان است.   

واکسن  اینکه  بیان  با  بیگلری  علیرضا   ، دریا  آوای  گزارش  به 
"پاستوکووک" برای تزریق به کودکان ایرانی هم مناسب است، گفت: 
تاکنون، کودکان در اولویت های سنی تزریق واکسن کرونا قرار نداشتند 

و در هفته های آینده در این  مورد تصمیم گیری می شود.
وی گفت: مطالعه واکسن سوبرانا ۲ در کوبا روی کودکان انجام و مجوز 

مصرف اضطراری این واکسن هم دریافت شده است.
واکسن  داد:  ادامه  بیگلری  بهداشت،  وزارت  خبری  کانال  اعالم  بنابر 
کرونای مشترک انستیتو فینالی کوبا و انستیتو پاستور ایران در کوبا 
به عنوان »سوبرانا۲« و در ایران به عنوان پاستوکووک نام گذاری شده 

است.
سازمان جهانی بهداشت: کووید-۱۹ ریشه کن نخواهد 

شد

مقام های ارشد سازمان جهانی بهداشت می گویند کووید-۱۹ به رغم 
واکسیناسیون گسترده و برنامه های تزریق واکسن تقویتی ریشه کن 

نخواهد شد.
تارنمای هیل نوشت: مقامات سازمان جهانی بهداشت در یک کنفرانس 
خبری گفتند با وجود نوآوری ها در توسعه و تحقیقات درباره واکسن، 
بین  در  آنفوالنزا  مانند  احتماال  و  رفت  نخواهد  بین  از  کرونا  ویروس 
جوامع در گردش خواهد بود. شبکه خبری سی ان بی سی آمریکا نیز 
گزارش داد کارشناسانی مانند مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه فوریت 
به  خبری  نشست  یک  در  بهداشت  جهانی  سازمان  در  سالمت  های 
خبرنگاران گفته اند که کووید-۱۹ همچنان تغییر و تحول خود ادامه 

خواهد داد و به زودی ریشه کن نخواهد شد.
وی گفت: فکر می کنم که ویروس فعال با ما خواهد بود و مانند ویروس 
های همه گیری آنفوالنزا تحول پیدا خواهد کرد و به ویروس های دیگر 

تبدیل خواهد شد که بر روی بدن ما تاثیر خواهد داشت.
این در حالی است که نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا که 
از سویه اولیه آن تولید شده است اکنون بیشترین موارد ابتالی جدید 
در آمریکا را تشکیل می دهد و اطالعات کلینیکی در این کشور نشان 
داده است که ایمنی ناشی از واکسن های فایزر، مادرنا و جانسون اند 
جانسون به مرور کمتر می شود و برای کنترل افزایش ابتالهای جدید 

به واکسن های تقویتی نیاز هست.
مقام های آمریکایی برآورد می کنند که واکسن های تقویتی تا ۲۰ 
نشان  جدید  های  گزارش  و  شوند  می  آماده  شهریور(  سپتامبر)۲۹ 
می دهد که ناظران فدرال ممکن است به زمان بیشتری برای انجام 
تحقیقات درباره تاثیر آنها بر سالمت نیاز داشته باشند. آنها می گویند 
دوز تقویتی واکسن فایزر ممکن است تنها واکسنی باشد که در اختیار 

است.
این در حالیست است که سازمان جهانی بهداشت قویا مخالف تزریق 
دوز تقویتی واکسن کرونا در کشورهای ثروتمند مانند آمریکا است. این 
سازمان می گوید چنین کشورهایی در حالی دوز سوم واکسن را تزریق 
می کنند که هنوز در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته 

شهروندان دوزهای اولیه واکسن کرونا را دریافت نکرده اند.
تعویق  خواستار  بهداشت  جهانی  سازمان  دبیرکل  آدهانوم  تدروس 
تزریق واکسن های تقویتی کرونا دستکم تا پایان ماه جاری میالدی 
شده تا سایر کشورها هم که در تزریق دوز اول ودوم واکسن کرونا عقب 

هستند به این قافله برسند.
بیش از ۳۳ هزار و ۲۰۰ دانش آموز بدو ورود هرمزگان 

مورد سنجش قرار گرفتند

از ۳۳ هزار و ۲۰۰  مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: بیش 
مورد  درصد   ۸۵ با  برابر  استان  در  دبستان  به  ورود  بدو  آموز  دانش 

سنجش قرار گرفتند .
به گزارش آوای دریا ، »ایرج بیت اللهی«، مدیرکل آموزش و پرورش 

هرمزگان گفت: در سالجاری نزدیک به ۴۰ هزار دانش آموز هرمزگانی 
بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گیرند که تاکنون بیش از سه 
هزار و ۲۰۰ دانش آموز دیگر نیز نوبت دهی شده اند. وی بیان داشت: 
میزان ثبت نام دانش آموزان هرمزگان از میانگین کشوری باالتر است 
و به علت مشکالت سامانه پادا و سیدا، آمارگیری دقیق میزان ثبت نام 

در حال حاضر مقدور نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود:  در راستای پیگیری و اجرای 
مطلوب ثبت نام دانش آموزان، تا کنون بیش از ۹۶ بازدید استانی از 
روند ثبت نام در مناطق ۲۲ گانه آموزش و پرورش صورت گرفته است. 
بیت الهی یادآورشد: باتوجه به اینکه سیاست بر آموزش های حضوری 
با تاکید بر انجام زیرساخت های بهداشتی است، مدارس کم جمعیت 
اختیار برگزاری آموزش های حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی 
را دارند و آموزش دیگر مدارس نیز به صورت حضوری و مجازی خواهد 

شد ولی برای بازگشائی، تابع دستور ستاد ملی کرونا هستیم.
حضوری  یادگیری  برای  بهداشتی  زیرساخت های  شدن  فراهم  وی، 
آموزان،  دانش  فرهنگیان،  واکسیناسیون   گفت:   و  برشمرد  مهم  را 
رانندگان سرویس مدارس و والدین و همچنین رعایت پروتکل های 
بهداشتی از الزام های برگزاری کالس ها به صورت حضوری می باشد.

یک بیماری نادر عصبی را از عوارض احتمالی تزریق آسترازنکا
آژانس دارویی اروپا بعد از انجام تحقیقاتی یک بیماری عصبی نادر را از 
عوارض احتمالی تزریق واکسن انگلیسی-سوئدی آسترازنکا اعالم کرد.     
به گزارش آوای دریا ، آژانس دارویی اروپا EMA حاال همچنین سندرم 
عصبی  بیماری  یک   ،  Guillain-Barré-Syndrom به  موسوم 
نادر را به عنوان عارضه جانبی احتمالی واکسن کرونای آسترازنکا اعالم 
کرده است. این نتیجه بر اساس بررسی منظم امنیتی توسط این آژانس 
دارویی در اروپا به دست آمده است. این نهاد اروپایی همچنین برخی 
از دیگر عوارض جانبی کم تر جدی واکسن های جانسون اند جانسون 

، مدرنا و آسترازنکا را هم شناسایی کرده است.
خشونت خانگی و مسائل بین زن و شوهر در صدر آمار 

اورژانس اجتماعی

رئیس اورژانس اجتماعی کشور، گفت: خشونت خانگی، مسائل بین زن 
و شوهر و به طور کلی حوزه آسیب های مربوط به خانواده جدی ترین 
و اساسی ترین موضوعاتی است که در صدر آمار اورژانس اجتماعی قرار 
دارد و حدود ۳۸ درصد از آمار اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص 

داده است.
محمود علیگو در نشستی که در معاونت امور زنان و خانواده با فعالین 
سیاسی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده تشکیل شد، اظهار کرد: یکی 
عنوان  به  آن  از  ما  که  است  منزل  از  فرار  دختران  جدی  مسایل  از 
زنان  امور  معاونت  یاد می کنیم،  و دختران  زنان  آسیب  آیتم  سومین 
می تواند آموزشهای عمومی در سطح جامعه را با همکاری رسانه های 
کشور انجام دهد و حتی از ظرفیت شورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
موضوع  امروز  به  تا  افزود:  وی  کرد.  استفاده  راستا  این  در  می توان 
خشونت خانگی متوجه فرد خشونت دیده بود و ما با توجه به نکاتی 
که در مجلس طی یک سال گذشته بحث شد و با توجه به سخن مقام 
معظم رهبری که گفتند خانه باید برای زندگی زن امن باشد؛ طرحی 
را تدوین و موضوع را به سمت مرتکب خشونت چرخاندیم که اگر مورد 

حمایت قرار گیرد نتایج خوبی خواهد داشت.
به  آموزش  نیازمند  جدی  مسائل  از  یکی  را  "فرزندپروری"  علیگو 
خانواده ها دانست و با بیان اینکه زن و شوهرها رابطه با یکدیگر را بلد 
نیستند، خاطرنشان کرد: در پاندمی کووید ۱۹ درگیری های کالمی 
و روانی خانواده ها که تا پیش از پاندمی در رتبه پنجم و ششم بود  به 

رتبه اول مسائل اورژانس اجتماعی تبدیل شد.
وی افزود: اینها نیاز به آموزشهای ارتباطی ساده دارد چراکه خانواده ها 
را  کردن  زندگی  هم  کنار  چگونه  و   کنند  کار  اند  آموخته  تنها 
نیاموخته اند. از سوی دیگر کودک آزاری از حوزه جسمی و جنسی به 
فضای روانی و عاطفی منتقل شده است و بچه ها تکیه گاه خانوادگی 
مداخالت  به  مساله  این  از  بخشی  داده اند.  از دست  را  درون خانواده 
و  اجتماعی  های  ساخت  نیازمند  آن  اساسی  بخش  و  روانشناختی 

الگوهای ساخت اجتماعی است.
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هف سویه  به  مبتال  مورد  دو  تاکنون  گفت:  ترکیه  بهداشت  وزیر 
جهش یافته "مو" در این کشور شناسایی شده است.

کوجا«،  »فخرالدین  خبر،  شبکه  از  نقل  به   ، دریا  آوای  گزارش  به 
به  مبتال  مورد  دو  تاکنون  که   است  کرده  اعالم  ترکیه  بهداشت  وزیر 
سویه جهش یافته " کرونای مو" در این کشور شناسایی شده است. 
موسوم  کرونا  ویروس  از  ای  گونه  تازگی  به  جهانی  بهداشت  سازمان 
توجه معرفی کرده است.   قابل  به عنوان یک گونه  به » کرونای مو« 
تا  بار در ژانویه ۲۰۲۱ در کلمبیا شناسایی شد و  این گونه نخستین 
امروز در بیش از ۳۹ کشور جهان از جمله آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، 

اکوادور،کانادا و همچنین بخش هایی از اروپا دیده شده است.
کرونای مو یکی از جدیدترین انواع جهش یافته ویروس کروناست. گفته 
می شود خواستگاه کرونای مو از کلمبیا بوده است. کرونای مو از ژانویه 
۲۰۲۱ در جهان شناسایی شد. آخرین کشوری که کرونای مو در آن جا 
شناسایی شد، ژاپن است. از ویژگی های کرونای مو آن است که واکسن 
نام  با  هنوز  دارند. جامعه جهانی  اثربخشی کمی  آن  روی  کرونا  های 
نام کرونای "مو" چند  کرونای دلتا و المبدا کاماًل آشنا نشده بود که 
روزی است در جهان خودنمایی می کند. اگرچه این سویه از کرونا از 
ژانویه ۲۰۲۱ شناسایی شده است، اما رفته رفته مانند سایر انواع جهش 
ژاپن  کشور  اخیراً  به سایر کشورها سرایت می کند.  یافته کووید ۱۹ 
را  ویروس  این  بود،  این کشور سفر کرده  به  از مسافرانی که  یکی  از 

شناسایی کرده است.
گفته می شود کرونای مو از آمریکای جنوبی و اروپا شروع شده است و 
ظاهراً بر همه انواع واکسن های کرونا مقاومت زیادی نشان می دهد. 
را  تازگی مطالعات جدیدی  به  بهداشت  گفتنی است، سازمان جهانی 
در مورد این سویه از کرونا شروع کرده است و جزئیات بیشتری از آن 

مطرح نشده است.
واکسن های کرونا روی کرونای مو از اثربخشی کمتری 

برخوردارند
ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه  پرفسورعلیرضا 
علوم پزشکی شهید بهشتی در تشریح ویژگی های واریانت جدید کرونا 
به نام "مو" به خبرنگار رکنا گفت: خواستگاه این واریات از ویروس کرونا 
برای اولین بار در ژانویه ۲۰۲۱ و در کلمبیا است. شیوع این ویروس در 
آمریکای جنوبی و اروپا گزارش شده است. با این حال اطالعات بیشتری 
از جزئیات این گونه از ویروس کرونا موجود نیست و تحقیقات چندانی 
روی آن انجام نشده است. سازمان جهانی بهداشت نیز همچنان در حال 
تحقیقات روی این گونه از ویروس کرونا است. در مطالعات اولیه نشان 
این ویروس،  ایجاد شده روی  با توجه به تغییرات  داده شده است که 
نیازمند  هنوز  اگرچه  است.  تر  مقاومت  کرونا  واکسن  بر  مو  کرونای 
تحقیقات بیشتری روی کرونای مو هستیم ولی اثربخشی واکسن های 
کرونا نسبت به کرونای دلتا و گونه های قبلی بر روی مو کمتر است.  

سفر کرونای مو به 40 کشور دنیا
کشور   ۴۰ از  بیش  در  مو  کرونای  شیوع  داد:  ادامه  ناجی  پرفسور 
شناسایی شده است و آخرین کشوری که از شناسایی کرونای مو خبر 
داده است ژاپن بوده که از مسافران خارجی آن را شناسایی کرده است. 
نکته مهم آن است که ممکن است شیوع جهانی کرونای مو بیشتر از 
میزانی است که شناسایی شده است، زیرا امکانات موجود در همه جا 
یکسان نیست و این موضوع کار شناسایی را دشوار می کند. تا همین 
دو هفته قبل حدود ۳۸۵۸ مورد از این ژنوم را در یک پایگاه معتبر، 
توالی ژنوم اش را ثبت کرده اند و اگر کل توالی های کووید را در این 

پایگاه در نظر بگیریم شاید ۰.۱ درصد باشد اما مطمئناً بیشتر از این 
هاست. بنابراین شناسایی و کنترل انواع کرونا بستگی به ظرفیت توالی 

یابی کشورها دارد که اکثراً دارای ظرفیت اندکی هستند.
کشورهای ضعیف در واکسیناسیون، مکانی مناسب برای رشد 

ویروس های جهش یافته کرونا
پرفسور ناجی در مورد پراکندگی شیوع کرونا در جهان افزود: در حال 
حاضر به ترتیب ۳۹ و ۱۳ درصد از موارد ابتال به کرونای مو در کلمبیا 
و اکوارد هستند اما نکته مهمتر درمورد کرونای مو این است که با توجه 
اقدامات  واکسیناسیون، در کنار آن  با  از کرونا  بودن رهایی  نهایی  به 
درمانی نیز باید اعمال شود. اکنون باید گردش ویروس را در جهان کم 
کنیم. خیلی از کشورها به دلیل آن که اصول واکسیناسیون مناسبی 
ندارند، مکان های مناسبی برای بروز و ظهور انواع جهش یافته ویروس 
شناخته می شوند. اکنون سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که 
همه گیر شناسی واریانت مو را در آمریکای جنوبی، بویژه با توجه به آن 
که کرونای دلتا نیز در کنار آن در حال گردش است، برای تغییراتی که 
ممکن است در آینده ایجاد شود را زیر نظر دارد. این موضوعی است که 

همه جوامع با آن دست به گریبان هستند.  
کشورهای دنیا باید گمان کنند که در یک کشتی قرار دارند

اهدای  برای  کشورها  برخی  اجحاف  به  شناسی  ویروس  استادتمام 
واکسن به جوامعی که نیازمند واکسن کرونا هستند اشاره کرد و گفت: 
ذخیره  حال  در  دارند،  بیشتری  پولی  منابع  که  کشورهایی  متاسفانه 
از  بسیاری  که  است  درحالی  این  هستند،  کرونا  های  واکسن  کردن 
کشورهای دنیا روند واکسیناسیون خوبی را طی نکرده اند؛ این هشداری 
یکدیگر  با  بیشتری  همدلی  است  الزم  که  کشورها  همه  برای  است 
باشد.  داشته  دنیا  در  بهتری  پوشش  واکسیناسیون  تا  باشیم  داشته 
باید گمان کرد که همگی در یک کشتی هستیم و منفک از دیگران 
این  از واریانت کرونای مو نشان می دهد که  اولیه  نیستیم. اطالعات 
نوع از کرونا می تواند نسبت به واکسن های کرونا مقاومت بیشتری 
داشته باشد. با این حال تغییرات فیزیولوژیکی و عوارض جدید حاصل 

از این واریانت هنوز مشاهده نشده است. تا کنون همانطور که گفته 
شد، تصویر کاملی از کرونای مو دیده نشده و سازمان جهانی بهداشت 

در حال تحقیقات روی این واریانت است.
واریانت های کرونا در هر صورت به وجود می آیند و امکان 

قرنطینه همه کشورها نیست
پرفسورعلیرضا ناجی در مورد راه های کنترل کرونا و جلوگیری از سرایت 
آن به داخل مرزهای کشور بوسیله الک داون و امثالهم گفت: وضعیت 
کنونی ما نسبت به قبل فرق کرده است. باید درک کنیم که واریانت 
ها در هر صورت به وجود می آیند و امکان قرنطینه همه کشورها وجود 
ندارد. باید توجه داشت که واریانت ها در نتیجه گردش لجام گسیخته 
ویروس در جامعه به وجود می آیند. اکنون باید استراتژی هایی داشته 
واریانت های مختلف جلوگیری کنیم.  پیدایش  و  از جهش  تا  باشیم 
بنابراین باید راهکارهای درمانی و غیردرمانی را با یکدیگر داشته باشیم. 
به عنوان مثال در کالیفرنیا که بیشترین آمار واکسیناسیون کرونا را 
الزم  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  دیگر  که  شد  اعالم  است،  داشته 
نگذشت  بود، دیری  بازگشته  از کرونا  قبل  به وضعیت  و شهر  نیست 
که با ورود واریانت دلتا به این منطقه، تعداد زیادی از افراد به کرونای 
اقدامات  به رعایت  را  ما  این موضوع  نهایتاً کشته شدند.  دلتا مبتال و 

غیردرمانی در کنار اقدامات درمانی بیشتر متوجه می کند.
چاره ای جز واکسیناسیون نداریم

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
و  بهشتی در مورد سیاست های کنترل کرونا در کشورهای مختلف 
لزوم واکسیناسیون در جوامع اظهار داشت: اگر کشورهای دنیا همدل 
های  واریانت  منتظر  باید  نشوند،  واکسینه  بیشتری  جوامع  و  نشده 
انواع کرونا در جهان باشیم. متاسفانه سیاست  از  جدید و کشنده تر 
های نادرست و غلطی که اکثر کشورهای دنیا در مقابله با کرونا اعمال 
می کنند امیدوارانه نیست. به طور کلی چاره ای جز واکسیناسیون 
نداریم، ضمناً واکسن ها بر روی واریانت های کرونا اثرگذار هستند و 

همه مطالعات این موضوع را نشان می دهند.

»کرونای مو« به یک قدمی ایران رسید

هرمزگان، رتبه ۱۲ باسوادی در کشور

و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون 
با  هرمزگان  استان  گفت:  هرمزگان  پرورش 
نرخ باسوادی ۹4 و چهار دهم درصد، رتبه 1۲ 

کشور است.
به گزارش آوای دریا ، »مرتضی آخش جان«، معاون 
پرورش هرمزگان  و  آموزش  اداره کل  سوادآموزی 
در شهرستان های جاسک،  بی سوادی  نرخ  گفت: 
از دیگر مناطق هرمزگان بیشتر  بشاگرد و میناب 
هرمزگانی  سوادآموزان  آموزش  درباره  وی  است. 
ایام، محتوا های  در دوران کرونا هم گفت: در این 
آموزشی در قالب سی دی به آموزش دهنده ها داده 
شد و آموزش دهنده ها نیز محتوای این سی دی ها 
ارسال  موبایل  و  اینترنت  دارای  سوادآموزاِن  به  را 

کردند.
و  آموزش  کل  اداره  آموزی  سواد  معاون  گفته  به 
به  سوادآموزان  که  مناطقی  در  هرمزگان،  پرورش 

کالس های  نداشتند،  دسترسی  موبایل  و  اینترنت 
آموزشی در مناطق زرد و نارنجی بصورت حضوری 

برگزار شد. آخش جان  نفر  زیر ۱۰  با جمعیت  و 
افزود: سازمان نهضت سوادآموزی برای امسال در 
در  سوادآموز   ۷۰۰ و  هزار  سه  ظرفیت  هرمزگان، 
دوره سوادآموزی، ۳ هزار و ۲۲۰ سواد آموز در دوره 
انتقال و ۳ هزار و ۳۰۰ نفر دیگر در دوره تحکیم 
در نظر گرفته است. وی گفت: برای از بین بردن 
بی سوادی ابتدا باید مبادی بی سوادی در دوران 
ابتدایی را از بین ببریم، ولی متاسفانه برخی ها به 
دالیلی در دوره ابتدایی از تحصیل محروم می شوند 
و این افراد نیز در آینده به چرخه بی سوادی افزوده 
و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون  می شوند. 
پرورش هرمزگان افزود: افراد بی سواد به واحد های 
پرورش  و  آموزش  اداره های  در  سوادآموزی 
شهرستان های هرمزگان مراجعه و نام نویسی کنند.



بر خالف تفکرات عمومی، تشابه گروه خونی هیچ ارتباطی به 
ازدواج ندارد و دو فرد با یک گروه خونی می توانند به راحتی با 

یکدیگر زندگی کنند و صاحب فرزندان سالمی شوند.
آزمایشات قبل از ازدواج هیچ ربطی به گروه خونی ندارد و گروه خونی 
افراد مانعی برای ازدواج آن ها ایجاد نمی کند. تطابق گروه خونی برای 
ازدواج مسئله بسیار مهمی است و برای جلوگیری از مشکالت برنامه 
ریزی نشده باید پیش از ازدواج از مطابقت گروه خونی هایتان مطمئن 
شوید. کسانی که قصد تشکیل خانواده و البته بچه دار شدن را دارند، 

باید تست سازگاری گروه خونی بدهند.
اهمیت سازگاری گروه خونی برای ازدواج

ازدواج با دختر یا پسری که گروه خونی متفاوتی دارد، خطری برای 
شما ایجاد نمی کند خطر واقعی زمانی است که نوع خون دو نفر کامال 

متفاوت البته از لحاظی که خواهیم گفت باشد.
 Rh مثبت و رزوس Rh به طور کلی دو نوع خون وجود دارد، رزوس
منفی. عامل تعیین کننده رزوس، مثبت یا منفی بودن آن است. به یاد 

داشته باشید گروه خونی فرزند لزوما با پدر و مادر یکی نیست.
گروه خونی مشترک در زن و مرد

اگر گروه خونی زن و مرد یکسان باشد، هیچ مشکلی پیش نمی آید، 
چون نوع خون هردو یکی است. به عنوان مثال اگر گروه خونی هردو 
که  است،   Rh+ نوع  از  هردو  خون  که  است  معنا  این  به  باشد   +A
بهترین پیوند برای ازدواج می باشد. اگر گروه خونی پدر و مادر یکسان 
باشد، فرزند شانس بیشتری برای داشتن همان گروه خونی دارد. زن و 
مردی که گروه خونی مشابه دارند، کم خطرترین پدر و مادر ها هستند!

اما اگر برای ازدواج گروه خونی ها متفاوت بود چه؟
از  یکی  گروه خونی  فرزند  باشد،  متفاوت  مرد  و  زن  گروه خونی  اگر 
اما کسی که گروه خونی پدرش را به  یا مادر را به ارث می برد،  پدر 
ارث می برد نسبت به کسی که از مادرش به ارث می برد، بدن سالم 
 +A تری دارد. البته اگر نوع خون زن و مرد متفاوت باشد، مثال یکی
و دیگری B-، گروه خونی و عامل Rh آن ها با هم سازگاری ندارد 
و باید برای دانستن اصول احتیاطی و پیشگیری از عوارض به پزشک 
مراجعه کنند؛ اما اگر این کار را نکنند مادر در خطر خواهد بود، زیرا 
گروه خونی مادر با جنین سازگاری نخواهد داشت و هنگامی که خون 

جنین وارد سیستم بدن مادر شود او را به خطر می اندازد.
 Rh پس از ورود خون متفاوت نوزاد به بدن مادر، بدن مادر علیه عامل
بچه شروع به پادتن سازی می کند و با جنین مانند یک متجاوز و عامل 
مهاجم رفتار می کند. با عمل پادتن سازی بدن مادر ضعیف می شود؛ 
باعث  و  می برند  بین  از  را  قرمز جنین  گلبول های  پادتن ها  همچنین 
ایجاد بیماری کم خونی در جنین می شوند و چنانچه بخش سالمت 
نمناک اشاره کرده است حتی ممکن است کمبود گلبول قرمز در بدن 

جنین، موجب آسیب های مغزی و یا مرگ شود.
در بچه های دوم و به بعد این عالئم به علت افزایش آنتی بادی بیشتر 
 RH بروز می کند به همین علت در حاملگی اول به مادر آمپول ضد
آمپول  زدن  شود.  جبران  بعدی  حاملگی های  در  تا  می شود  تزریق 
و  نمودن  سد  برای  موثری  شیوه ی  زایمان  از  بعد  ساعت   ۷۲ روگام 
نوع  این  است.  خون  ازجریان  مثبت   RH سلول های  سریع  تصفیه 
درباره  اطالعاتی  که  اکنون  نمی شود.  ازدواج  از  مانع  نیز  ناسازگاری 
اهمیت سازگاری گروه خونی برای ازدواج دارید، بد نیست کمی هم از 

خطرات گروه خونی ناسازگار را بدانید.
خطرات گروه خونی ناسازگار برای ازدواج

همیشه می گویند بارداری اول به دشواری بارداری های بعدی نیست. 
عدم سازگاری گروه خونی و عامل Rh موجب بیماری های همولیتیکی 
و اریتروبالستوز جنینی مانند کم خونی و زردی می شود. این بیماری ها 
بسیار شدید و جدی هستند و حتی می توانند موجب نارسایی قلبی 

و در نهایت مرگ جنین شوند. پس کسانی که نوع خونشان متفاوت 
است، هرگز نباید با هم ازدواج کنند.

با  تنها  ندارد،  مشکلی  خونی  گروه  نظر  از  که  کودکی  اریتروبالستوز 
کار سطح  این  با  پزشک ها  است.  درمان  قابل  تعویض خون  و  تزریق 
بیلی روبین بدن را تنظیم می کنند. اگر سطح بیلی روبین باال باشد، به 
بازال گانگلیا منتقل می شود و کودک را دچار کرنیکتروس خواهد کرد. 
کرنیکتروس باعث آسیب های مغزی و کند ذهنی می شود و بلع کودک 

را دچار مشکل می کند.
خون به چهار دسته تقسیم می شود:

AB، O، B، A. رزوس یا همان Rh منفی شامل A-، B-، O- و 
.+AB و +A+، B+، O مثبت Rh است ورزوس یا همان -AB

A گروه خونی
اگر گروه خونی شما A است در خونتان پادتن زای A در گلبول های 

قرمز و B در پالسما دارید.
AB گروه خونی

افرادی با گروه خونی AB هردو پادتن زای A و B را در گلبول های 
قرمز خود دارند و فاکتور رزوس ندارند. این به این معنی است که وقتی 
ابتال به  ازدواج می کنند، خطر  با یکدیگر   AB با گروه خونی  دو نفر 
بیماری های مربوط به خون در آن ها وجود ندارد. نکته مثبت دیگری 
همه  از  می توانند  افراد  این  که  است  این  دارد   AB گروه خونی  که 

گروه ها خون بگیرند.
O گروه خونی

افرادی که گروه خونی O- دارند بسیار خوش شانس اند، زیرا عامل 
رزوس ندارند، اما افرادی با گروه خونی O+ عامل رزوس دارند. به زبان 

ساده، شما باید با کسی ازدواج کنید که بتواند به شما خون بدهد.
بهترین پیوند گروه های خونی برای ازدواج

+AB و +A گروه خونی های:+A مرد دارای گروه خونی
A+، A-، O+، O- گروه خونی های:+A زن دارای گروه خونی

A+، B+، AB+، O+ گروه خونی های:+O مرد دارای گروه خونی
O+، O- گروه خونی های:+O زن دارای گروه خونی

B+، AB+ گروه خونی های:+B مرد دارای گروه خونی
B+، B-، O+، O- گروه خونی های:+B زن دارای گروه خونی

+AB گروه خونی:+AB مرد دارای گروه خونی
زن دارای گروه خونی AB+:همه گروه های خونی

و   +A+، A-، AB منفی:گروه های  خونی  گروه  با  مرد  یک  برای 
.-O یا -A مناسب هستند و برای یک زن -AB

مرد با گروه خونی O-:با همه گروه های خونی سازگاری دارد، اما برای 
زنان تنها گروه O- مناسب است.

مرد با گروه خونی B-:با تمام گروه ها به جز A+ و A- سازگاری دارد، 
اما برای یک زن تنها B- و O- مناسب اند.

AB- سازگاری دارد و  AB+ و  با  AB-:تن ها  با گروه خونی  مرد 
.-O یا -AB-، A-، B زنان دارای این گروه

چگونگی تشخیص سازگاری خون
 A، در آزمایشگاه برای تشخیص سازگاری خون را با سه نمونه از گروه
B و پادتن ترکیب می کنند، تا بفهمند پادتن زایی در خون وجود دارد 

یا خیر و عامل Rh با یکدیگر تطابق دارند یا خیر.
مواردی که انجام آزمایش ژنتیک به زوج ها توصیه می شود:

زوج هایی که باهم نسبت فامیلی دارند.
زوج هایی که یکی از آن ها مبتال به اختالالت ژنتیکی باشند.

اگر یکی از افراد خانواده و فامیل درجه یک زوج ها مبتال به اختالالت 
ژنتیکی باشد.

خانم هایی که سن آن ها کمتر از ۱۸ سال یا بیشتر از ۳۳ است.
با مواد  زوجینی که فعالیت شان در مراکز حساس و پرخطر است و 

شیمیایی و یا هسته ای سر و کار دارند.
نکته گروه خونی و ازدواج:

عدم سازگاری خون نباید باعث شود از ازدواج منصرف شوید، تنها باید 
از پزشک خود اصول احتیاطی را بپرسید و رعایت کنید.

گروه  روی  می کنید  مصرف  که  غذایی  مواد  می دهد  نشان  تحقیقات 
خونی فرزندتان نیز تاثیر می گذارد. یکسان بودن گروه خونی در ازدواج 
افراد نمی تواند مشکل ساز باشدآنچه مشکل ساز می شود ارتباط خونی 

درازدواج فامیلی است که موجب مشکالت ژنتیکی می شود.
مثبت  آقا  خونی  گروه   RH و  منفی  خانم  خونی  گروه   RHH اگر 
آمپول  بارداری  در  نوزاد  برای  مشکل  بروز  از  جلوگیری  باشد، جهت 
روگام تزریق می شود. افراد مبتال به تاالسمی مینور نباید با هم ازدواج 
کنند. این نوع تاالسمی به تنهایی برای افراد مشکلی ایجاد نمی کند و 
فرد فقط ناقل یک صفت است، اما فرد مبتال به تاالسمی مینوراگر با 
یک فرد مینورازدواج کند، احتماال فرزندشان مبتال به تاالسمی ما ژور 

خواهد شد./خبرنگاران جوان
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با کدام گروه  های خونی نباید ازدواج کنید!

نماینده مجلس: فرآیند دادرسی در قانون جدید مهریه حذف می شود

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی 
گفت: فرآیند دادرسی در قانون جدید پرونده های مهریه، حذف و 

تعداد سکه طال در مهریه مدیریت می شود.
ابوالفضل ابوترابی  افزود: اصالح قانون مهریه برای کاهش بخش زیادی از 
مورد  ازدواج  امر  در  آن  ساماندهی  و  دادرسی  کاهش  قضایی،  پرونده های 
مطالعه و بررسی قرار گرفته است که با انجام اقدامات الزم آن در کمسیون 

قضایی و اجتماعی در صحن علنی فرآیند خود را طی خواهد کرد.
برای مهریه می توان  قانون حداکثر ۱۴ سکه  این  بر اساس  بیان کرد:  وی 
پیش بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی که زوجه 

خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به 
تقاضای خود اقدام کرده و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست. نماینده 
کرد:  اضافه  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرون  و  تیران  و  آباد  نجف  مردم 
با هدف تسهیل فرآیند بررسی  اصالحات قانون مهریه همانند قانون چک 
در محاکم صورت می گیرد و وضعیت نابسامان مهریه ها مدیریت و کنترل 
می شود. وی با اشاره به افزایش مهریه در کشور، خاطرنشان کرد: این رسوم 
غلط زیبنده جامعه اسالمی و نظام نیست و باید چنین وضعیت ساماندهی و 

واقعیت های یک زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد.
ابوترابی گفت: مهریه باال مشکل آفرین شده و آسیب های زیادی ایجاد و با 

توجه به تورم، این موضوع رشد چشمگیری پیدا کرده است که در قانون 
این  است.  توجه  مورد  ها  قیمت  افزایش  و  تورم  به  مربوط  مسائل  جدید 
قانون در  این  اینکه فرآیند اصالح  بیان  با  نماینده مجلس شورای اسالمی 
حال انجام است، گفت: قانون متناسب با وقت مجلس و بررسی کمیسیون ها 

مورد اصالح نهایی قرار می گیرد.
اسالمی،  شورای  مجلس  رییسه  هیات  اعالم  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به 
نمایندگان مجلس پیگیری اصالحات سریع قانون مهریه هستند که گزارش 
علنی  در صحن  بزودی  و  است  آماده شده  تخصصی  کمیته  در  آن  نهایی 

مطرح می شود تا در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال شود./ ایرنا
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با حضور معاون  امور ورزشی  برگزار شد:
دومین جلسه نواب روسای بانوان هیات های ورزشی

با  هرمزگان  ورزشی  های  هیئت  بانوان  روسای  نواب  جلسه  دومین 
حضور خادمی معاون امور ورزشی ، فاطمه مرادی معاون ورزش بانوان، 
اداره  بازرسی  اداره کل و فکور مسئول  رضایی ملک رئیس حراست 
کل ورزش و جوانان در  سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان 

استان برگزارشد.
از  تشکر  ضمن  نشست  این  در  بانوان  ورزش  معاون  مرادی  فاطمه 
حمایت های مدیر کل در حوزه ورزش بانوان از هیات های ورزشی 
استان و شهرستان ها و قدردانی از عملکردنواب روسای هیات ورزشی 
استان با تاکید بر استعداد و توانمندی و ظرفیت های بانوان استان 
ریزی  برنامه  خواستار  ورزش  ویژه  به  ها  عرصه  همه  در  هرمزگان 
پر  حضور  و  مربیان  و  ورزشکاران  برای  کرونا  دوران  در  تر  منسجم 
شد  کشور  برتر  استعدادهای  المپیاد  در  هرمزگانی  دختران  قدرت 
تا بتوانند با رعایت نکات بهداشتی به تمرینات خود بپردازند که از 

لحاظ جسمی و روحی آسیب نبینند.
وی بیان داشت : المپیاد فرصت مناسبی برای شکوفایی استعدادهای 
بالقوه است که دختران هرمزگانی افتخار آفرینی کنند و نام هرمزگان 

در این رقابت ها بدرخشد.
و  در جهت رشد  باید   بانوان  روساهای  نواب   : مرادی گفت  فاطمه 
توسعه بهتر رشته های ورزشی استان و شهرستانها با هم  ارتباط فعال 
و خوبی داشته باشند و طرح های ابالغی وزارت را با برنامه ریزی که 
از سوی کارشناسان حوزه بانوان انجام شده در شش ماه دوم سال به 

صورت گسترده اجرا کنند.
در پایان این جلسه از زحمات نواب روسای هیات ورزشی برتر در سال 

۹۹ و مسئول آموزش اداره کل ورزش و جوانان تجلیل شد.
ورزشی  های  هیئت  روسای  نواب  نشست  این  در  ذکراست،  به  الزم 
اسکیت، بیماران خاص ، دوچرخه سواری ، فوتبال، کاراته ، هندبال، 

تیراندازی بسکتبال و شطرنج استان هرمزگان حضور داشتند.
معاون رییس جمهوری:  زنان باعث اعتبار جامعه هستند

معاون جدید رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بر محرومیت 
زدایی از جامعه زنان و اجرای عدالت در بین زنان طبق فرمایشات 
رهبر معظم انقالب تاکید کرد و گفت: زنان هسته محوری خانواده 

هستند و محرومیت زدایی در این زمینه اولویت کاری ما است.
انتصاب به عنوان معاون رئیس جمهوری در  از  انسیه خزعلی پس 
امور زنان و خانواده، از دفتر این معاونت بازدید و با دکتر معصومه 

ابتکار دیدار و گفت و گو کرد. 
مطابق  عدالت  و  زدایی  محرومیت  بحث  امیدواریم  که  افزود  وی 
انقالب، پیوست کارها و برنامه های ما قرار  فرمایشات رهبر معظم 

گیرد.
و  مسایل  به  ما  نگاه  هم  زنان  بخش  در  اینکه  بر  تاکید  با  خزعلی 
مشکالتی است که جامعه زنان در بحث محرومیت زدایی با آن روبه 
مختلف  های  بخش  در  زدایی  محرومیت  کرد:  رو ست، خاطرنشان 
این  به  نگاه  با  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی،  آموزشی، 
به صورت  و  بسیار موثر خانواده هستند  و  زنان هسته محوری  که 
مستقیم و غیر مستقیم در سازندگی جامعه نقش داشته و باعث 

اعتبار آن هستند،مورد توجه است.
معاون رییس جمهوری افزود:  نباید فراموش کرد که ارزش تاثیرگذاری 
غیرمستقیم زنان کمتر از مستقیم نیست زیرا نقش برجسته ای که 
در پرورش نسل، جهت دهی سبک خانواده، ارتقای فرهنگ خانواده و 
اجتماع بر عهده دارند نباید مورد غفلت قرار گیرد و برخی از تحوالت 
زیربنایی تنها از عهده زنان برمی آید و همچنان که امام راحل )ره( 
عنوان کردند که قرآن انسان ساز است و زنان هم انسان ساز هستند 
یا در جایی دیگر فرمودندن از دامن زن مرد به معراج می رود ،اساس 

فرهنگ و تمدن به دست زنان جامعه پی ریزی می شود.
این موارد نشان دهنده جایگاه ویژه ای  اینکه همه  بر  تاکید  با  وی 
شد:  یادآور  است،  داده  قرار  زن  برای  هستی  در  خداوند  که  است 
امیدواریم بتوانیم در کنار ارتقای سبک زندگی و فراهم کردن امکانات 
ویژه  عنایت  مورد  که  ارزشمند   گوهر  این  برای  مطلوب  شرایط  و 
خداوند است، بتوانیم تسهیالتی برای رشد او و به تبع رشد خانواده 

و جامعه فراهم کنیم و با این کار قدم کوچکی را برداشته باشیم.
کرد:  خاطرنشان  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
تالش می شود در بخش های مختلف اجتماعی، ورزشی، نخبگانی، 
دولت  هایی که  بیمه  برقراری  و  زنان سرپرست خانوار  و  محرومین 
های مختلف وعده داده و متاسفانه هیچگاه عملی نشده است، قدم 
برداشته شود و در این مسیر از تجربیات گذشته، ابتکار بهره مند 

خواهیم شد.

وی ادامه داد: در این راه توکل ما بر خدا و همراهی و همکاری همه 
عزیزانی است که دستان و دوستان خداوند هستند تا بتوانیم شرایط 

مناسب تری برای زنان رقم بزنیم. 
خزعلی به بیان خاطره ای از امام خمینی )ره( اشاره کرد و ادامه داد 
که  همان اوایلی که امام )ره( از پاریس به قم آمده بودند همراه با 
زنان حوزوی خدمت ایشان رسیدیم. رسم بر این بود که گروه هایی 
که خدمت ایشان میرسیدن از اصناف مختلف از وضعیت و سختی 
می  امام  از  و  گفتند  می  سخن  بود  گذشته  آنان  بر  که  ظلمی  و 
خواستند تا امکانات و تسهیالتی را برای آنها فراهم سازند. من از این 
موضع طلبکارانه آنان ناراحت بودم و در متنی که خدمت امام خواندم 
عنوان کردم  شما ما را از ظلم و ستم رهانیدید و به ما استقالل و 
عزت بخشیدید. حال ما آمده ایم که شما بفرمایید ما برای انقالب 

چکار کنیم و وظیفه ما برای پاسداری ازانقالب چیست ؟
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: االن هم آمده ایم تا با همکاری 
نیروهای جوان، انقالبی و جهادی وارد میدان شویم و در مسایل زنان 

و محرومیت زدایی حرکت آفرین باشیم. 
وی افزود که  خانم گزارش های مفصلی از عملکرد معاونت امور زنان 
و خانواده بیان کردند که ضمن تشکر از ایشان ، امیدواریم از مشورت 
و نظرات ایشان در آینده نیز بهره مند شویم.  به گزارش ایرنا، انسیه 
خزعلی روز گذشته  طی حکمی از سوی رئیس جمهوری به سمت 

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شد.
خزعلی متولد ۱۳۴۲ قم و دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب 
خواهران  علمیه  در حوزه   ۳ تا سطح  را  تحصیالت حوزوی  و  است 
قم پشت سر گذاشته و ریاست دانشگاه الزهرا)س(، ریاست پردیس 
دانشگاه رضوی، عضو هیات علمی دانشگاه، دانشجو و استاد نمونه 

کشوری از جمله سوابق علمی و مدیریتی انسیه خزعلی است.
معاون رییس جمهوری درامور زنان وخانواده :

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اولویت دولت 
است

معاون رییس جمهوری درامور زنان وخانواده باتاکید براینکه اولویت 
معنوی،  اجتماعی،  ازنظر  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  دولت 
زنان  تعداد  دنیا  درتمام  گفت:  است،  وفرهنگی  حقوقی  اقتصادی، 
سرپرست خانوار به دلیل آسیب های اجتماعی و مشکالت زیاد رو به 

فزونی است که کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست.
دکتر انسیه خزعلی در نشست با زنان سرپرست خانوار که در دفتر 
معاونت برگزار شد، افزود: شنیدن مطالبات زنان سرپرست خانوار ما را 
در درک بیشتر مسوولیت سنگینی که بر عهده داریم یاری می کند 

و این موضوع دولت را موظف به پوشش نیازهای این زنان می کند.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه وظیفه و اولویت دولت، تحت 
اقتصادی،  معنوی،  اجتماعی،  نظر  از  بانوان  این  دادن  قرار  حمایت 
حقوقی و فرهنگی است، تصریح کرد: اگر شرایط مهیا باشد اما کاری 
برای تامین نیازهای زنان سرپرست خانوار صورت نگیرد آسیب پذیری 
آسیب  البته  شد:  یادآور  خزعلی  دکتر  یافت.  خواهد  گسترش  آنان 
کمااینکه  نیست  خوبی  تعبیر  خانوار  سرپرست  زنان  بودن  پذیر 
شاهدیم برخی از این زنان مراقب زندگی خود و فرزندان و گاه پدر 
و مادر خود هستند و نمی گذارند آسیبی به آنان برسد و با قدرت 
و توانمندی بسیار از خود و خانواده در برابر آسیب ها حفاظت می 
کنند. وی تاکید کرد: به هر حال خال در زندگی این عزیزان بوجود 
آمده و وظیفه ما پوشش و رفع این خال ها است که امیدواریم برای 
دولتمردان وضعیتی پیش آید تا همه آنان تحت پوشش قرار گیرند.

زن  اگر  بخشد  نمی  را  ما  خداوند  کرد:  خاطرنشان  خزعلی  دکتر 
وجود  با  و  باشد  معنوی  و  اقتصادی  تنگنای  در  خانوار  سرپرست 
اسالمی  وظیفه حکومت  این  و  نکنیم  یاری  را  او  توانمندی  داشتن 

است که آنها را عائله خاص خود بداند.
معاون رییس جمهوری به تمامی زنان سرپرست خانوار توصیه کرد: 
رفع مشکالت تنها با یاری و مساعدت و هم افزایی مرتفع می شود و 
امیدواریم در کنار رفع نیازمندی های زنان سرپرست خانوار، با افزایش 

مهارت آموزی زمینه ی خودکفایی آنها در زندگی فراهم شود.
دکتر خزعلی اظهار داشت: امیدواریم این نشست، مقدمه ای باشد 
امانت  متوجه  و  کرده  احساس  بیشتر  را  مسوولیت  بار  اینکه  برای 

سنگینی بر دوش ما گذاشته شده است.
حضور زنان در عرصه مدیریتی کیش تقویت می شود

 رییس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بر اساس سند 
ارتقا زنان و خانواده، حضور بانوان در عرصه های مدیریتی این جزیره 

تقویت می شود.
عالمه خسروی در جلسه هم اندیشی تنظیم سند ارتقا وضعیت زنان 
و خانواده کیش اظهار داشت: این سند گام مؤثر برای تحقق عدالت 
جنسیتی در جزیره بوده که با شناسایی و رصد شاخص های مربوط 

به توسعه متوازن در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: حضور 
به  دستیابی  برای  کیش  آزاد  منطقه  مدیریتی  بخش های  در  زنان 
توسعه متوازن و پایدار یکی از اهداف این سند است که پس از تایید 
مفاد آن به مرحله اجرا گذاشته می شود. وی با بیان اینکه این سند 
در مرحله نخست بررسی وضعیت خانواده و زنان حاضر در کیش بر 
اساس آمار و اطالعات موجود با میانگین شاخص های کشوری مورد 
مقایسه قرار داده است اضافه کرد: در مرحله دوم این طرح با مساله 
شناسی، مشکالت موجود در حوزه زنان منطقه آزاد مورد بررسی قرار 

می گیرد تا گام های موثری در این زمینه برداشته شود.
عضو تیم پژوهشی استان مرکزی، تهیه سند ارتقا وضعیت زنان در 
منطقه آزاد کیش را نتیجه مطالعات پژوهشی این کارگروه اعالم کرد 
و گفت: پس از بررسی و شناسایی وضعیت زنان در تمام حوزه های 
در  عملیاتی  برنامه  آن  نتیجه  که  را کسب کردیم  اطالعاتی  جزیره 
اجرایی  جزیره  در  ساکن  زنان  وضعیت  بهبود  برای  سند  یک  قالب 
خواهد شد. زهره شهبازی با اشاره به این که برای رسیدن به اهداف 
سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده به یک برنامه علمی و منسجم نیاز 
است، افزود: همگام با سازمان های توسعه  بین المللی و سازمان های 
که  کردیم  انتخاب  مطالعات  برای  را  روز  به  و  علمی  روش  جهانی 

سبب تحقق اهداف مطالعات خواهد شد.
انجام  در  منطقی  چارچوب  رویکرد  از   بهره گیری  خصوص  در  وی 
رویکرد  برنامه ریزی،  فرآیند  شفافیت  گفت:  نیز  متعدد،  مطالعات 
مشارکتیتوجه به نیازها و خواسته های گروه های هدف برای دستیابی 

به نتایج از ویژگی های این رویکرد است.
عضو تیم پژوهشی استان مرکزی، افزود: برای اجرایی شدن طرح ها 
بافت، تحلیل ذینفعان، تحلیل مشکل، تحلیل هدف، طرح  تحلیل 
اقدام، برنامه ریزی منابع، شاخص ها و ابزارهای راستی آزمایی، تحلیل 

لیست و مفروضات ۹ گام مهم در این رویکرد محسوب می شود.
وی یادآور شد: در پژوهش ها ۳۰ شاخص مهم از جمله دسته بندی 
آموزشی،  اجتماعی،  تامین  و  بیمه  بهداشتی،  اقتصادی،  جمعیتی، 

فرهنگی و آسیب های اجتماعی موردبررسی قرار گرفت.
شهبازی اظهار داشت: با توجه به میانگین کشور وضعیت زنان کیش 
در سه سطح مورد سنجش قرار گرفت که با اطالعات به دست آمده 

این جزیره وضعیت باالتری را به خود اختصاص داده است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ حدود نیمی از جمعیت 

۴۲ هزار نفری کیش را بانوان تشکیل می دهند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان وخانواده:

توسعه ورزش بانوان از برنامه های معاونت زنان وخانواده 
ریاست جمهوری است

معاون رییس جمهوری در امور زنان وخانواده با تاکید بر اینکه یکی 
قهرمانان  از  الگوسازی  و  بانوان  ورزش  توسعه  معاونت  برنامه های  از 
مدال آور ورزشی است، گفت: باید آینده ای سرشار از امید و روشنی 

برای ورزشکاران کشور رقم بزنیم.
آوران  مدال  از  استقبال  مراسم  در  حضور  با  خزعلی  انسیه  دکتر 
امام  فرودگاه  در  توکیو  پارالمپیک  بازی های  دوره  شانزدهمین 
خمینی)ره(، ضمن خیرمقدم به این قهرمانان اظهار داشت: امیدوارم 
و سازمان  اجرایی  و همکاری های مجدانه دستگاه های  اقدامات  با 
برای  را  روشنی  و  امید  از  سرشار  ای  آینده  بتوانیم  مربوطه  های 

ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران زمین رقم بزنیم.
وی افزود: یکی از برنامه های معاونت امور زنان و خانواده، همکاری 
و  بانوان  ورزش  توسعه  در جهت  جوانان  و  ورزش  وزارت  با  مضاعف 

الگوسازی و مورد حمایت قراردادن مدال آوران ورزشکار است.
توکیو،  پارالمپیک  به  ایران  اعزامی  کاروان  از  استقبال  مراسم  در 
وفا  خسروی  محمود  جوانان،  و  ورزش  وزیر  سجادی  حمیدرضا 
رییس کمیته ملی پارالمپیک و سیدمحمدشروین اسبقیان رییس 

فدراسیون جانبازان حضور داشتند.
چهاردهم  تا  دوم  از  توکیو  پارالمپیک  بازی های  دوره  شانزدهمین 
»سردار  عنوان  با  ایران  اسالمی  جمهوری  شد.  برگزار  ماه  شهریور 
دل ها« با ۶۲ ورزشکار )۹ زن و ۵۳ مرد( در ۱۰ رشته جودو، قایقرانی، 
نشسته،  والیبال  دوچرخه سواری،  ویلچر،  با  بسکتبال  تکواندو، 
دوومیدانی، تیراندازی، تیروکمان و وزنه برداری در این رویداد ورزشی 
بازی های  دوره  شانزدهمین  در  ایران  ورزشی  کاروان  داشت.  حضور 
پارالمپیک توکیو با ۱۲ طال، ۱۱ نقره و یک برنز با ۲ پله صعود نسبت 
به پارالمپیک ریو در رده سیزدهم قرار گرفت تا بهترین نتیجه تاریخ 

ایران در بازی های پارالمپیک به ثبت برسد.
رده بندی  در صدر جدول  برنز  و ۵۱  نقره  با ۹۶ طال، ۶۰  نیز  چین 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو قرار گرفت، انگلستان با ۴۱ طال، ۳۸ نقره و 
۴۵ نقره دوم شد و آمریکا با ۳۷ طال، ۳۶ نقره و ۳۱ برنز جایگاه سوم 

را خود اختصاص داد.

اخبار حوزه زنان



علم الهدی: رویکرد دولت سیزدهم عدالت خواهانه و 
ضدفساد است

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه رویکرد 
دولت سیزدهم عدالت خواهانه و ضدفساد است، گفت: این دولت 
می خواهد توزیع عادالنه کند و ماموریت های معیشتی را در پیش 

گیرد در حالیکه سیستم ها از عدالت دور شده اند.
جلسات  سلسله  از  نشست  دومین  در  الهدی  علم  جمیله  دکتر 
عدالت  گفتمان  »دولت سیزدهم؛  عنوان  با  تحول  فصل  تخصصی 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  در  که  جمهوریت«  و 
دیگری  زاویه  با  را  عقالنیت  و  عدالت  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار 
ریشه  کرد:  تصریح  دانم،  می  عقالنیت«  در  »عدالت  عنوان  تحت 
تعادل  از  عقالنیت  که  افتد  می  اتفاق  وقتی  عدالتی  بی  ترین  ای 

خارج می شود.
وی افزود: چالش دولت سیزدهم در اتخاذ رویکرد عدالت خواهانه و 
ضدفساد است زیرا همواره رویکرد فساد گریز همراه با برنامه های 
تامین معیشت مردم چالش برانگیز است. ضمن اینکه اگر رویارویی 
این دولت فسادگریز را با مفهوم های جدیدی مانند اقتصاد دانش 
بنیان مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید چالش ها پررنگ تر خواهند 

شد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری اینکه هر روز 
و هر دقیقه تعدادی انسان بواسطه خانواده وارد زندگی اجتماعی 
از همان لحظه ورود به جهان طبیعی، حیات عقلی  می شود که 
او شروع می شود، خاطرنشان کرد: این انسان به محض ورود به 
برای  او  نیازهای  و  می شود  عقالنی  درگیر حیات  دنیوی،  حیات 
زنده ماندن او را وارد می کند از استعدادهای خدادادی برای زنده 
ماندن کمک بگیرد. این حیات عقلی یا تعقل ورزی با یادگیری در 
نظامات اجتماعی شروع می شود که نخستین نظام اجتماعی زبان 

مادری و نظام خانواده است.
مردم به دنبال حکیم حاکم عادل هستند

علم الهدی در بخشی دیگر از سخنان خود به تشریح تحوالت عقلی 
و تغییر سبک های حکمت نظری و عملی و صناعی در بازه های 
زمانی مختلف و تا امروز که اقتصاد دانش بنیان جای آن را گرفته 
اشاره و خاطرنشان کرد: این تحوالت در جمهوری اسالمی ایران به 

شدت پیچیده تر است.
آن  دالیل  از  یکی  داد:  توضیح  پیچیدگی  این  دلیل  درباره  وی 
انقالبی که یک وجه شگفتی  افتاده است؛  اتفاق  انقالبی است که 
زای آن حضور حکیم حاکم عادل است که از سال ۵۶ مردم متوجه 
این حکیم و پیوند خوردن حکومت و عدالت در یک شخص شدند.

زندگی  خاتمه  با  کردند  می  فکر  همه  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
حکیم  حضور  که  دیدند  اما  یابد  می  خاتمه  پیوند  این  )ره(  امام 
حاکم عادل هنوز در ایران وجود دارد. در واقع یکی از ویژگی های 
جمهوری اسالمی و اصیل ترین خصلت آن، آنتی مدرن بودن آن 

است.
از  دیگر  یکی  را  ایران  در  دینی  سنت  قوی  حضور  الهدی  علم 
در  ویژگی  این  گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوی  های  پیچیدگی 
هیچ کشوری آنقدر قوی نیست و همین امر، تقاضای عموم مردم 
برای پرورش و مسوولیت حکیم حاکم عادل را افزایش داده است؛ 
مردم هنوز برای امام حسین)ع( گریه و از سخنان امیرالمومنین)ع( 
این  که  هستند  عادل  حاکم  حکیم  خواهان  و  کنند  می  پیروی 
انتظار  پدیده  است.  کرده  سرایت  هم  دیگر  کشورهای  به  موضوع 
به شدت پررنگ و با زندگی روزمره گره خورده و مردم دنبال آن 
حکیم حاکم عادل هستند و در طبقات حاکمیتی در جست وجوی 
وقتی  اما  کنند  می  مهیا  را  ظهور  زمینه  که  هستند  یارانی   ۳۱۳

خالف عقالنیت را می بینند دچار شک و تردید بیشتر می شوند.
فربگی  که  لیبرالیست  و  سوسیالیست  دوگانگی  کرد:  تاکید  وی 
الگوی طبقاتی را افزایش می دهد و همچنین بروکراسی وحشتناک 
و  سومین  ترتیب  به  مردمی  های  قیم  و  ها  حزب  شبه  حضور  و 
چهارمین پیچیدگی پیش روی جمهوری اسالمی است. پنجمین 
پیچیدگی هم شکل گیری و تداوم مقاومت است زیرا امروز مردم 
اصال نمی پذیرند و در همه چیز خود را با توسعه یافتگان مقایسه 

می کنند.
در جمهوری  که  محوری  این چند  اینکه  بر  تاکید  با  الهدی  علم 
اسالمی وجود دارد مشکالت را برای دولت سیزدهم تشدید کرده، 
تصریح کرد: در حقیقت بخشی از چالش ها مربوط به ناکارآمدی 
به  مربوط  بخشی  و  است  مشکالت  برابر  در  گرفته  صورت  های 
همچون  سردارانی  و  حکیمان  حضور  که  است  مردمی  توقعات 
سردار سلیمانی را به عنوان حکیم حاکم عادل می خواهند. نتیجه 

انتخابات هم نشان داد رای مردم به اخالق و فسادگریزی است و 
آنهایی هم که شک داشتند به این دلیل بود که نمی دانستند وعده 
ها فریبکارانه است یا راست. در واقع شک داشتند کسانی که برای 

انتخابات دست بلندکرده اند می توانند حکیم حاکم عادل باشند.
وی اظهار داشت: مشکل بزرگ دولت، درخواست مطالبات آزادی 
خواهی و عدالت خواهی است یعنی دولت سیزدهم مجبور است 
ها  این  همه  دهد.  جواب  سیستماتیک  نظام  و  عقالنی  عدالت  به 
بر  از سویی دیگر  بنیان هم  اقتصاد دانش  یکطرف، حضور و بروز 
عدالت  و  از حکمت  که  بنیانی  دانش  است،  افزوده  ها  پیچیدگی 

فاصله دارد و فقط خدمات تخصصی می تواند ارائه دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اگر این دانش 
همراه با حکمت و عدالت شود امکان عدالت را فراهم می کند، در 
عدالت  کنیم  برقرار  پیوند  دانش  و  عدالت  بین  قدر  چه  هر  واقع 
ضدفساد  و  خواهانه  عدالت  رویکرد  حال  شود.  می  برقرار  بیشتر 
دولت سیزدهم این مساله را تشدید می کند زیرا می خواهد توزیع 
عادالنه کند و ماموریت های معیشتی را در پیش گیرد در حالی 

که سیستم ها از عدالت دور شده اند.
علم الهدی افزود: وقت آن است که جریان تحولی که در دانشگاه 
ها اتفاق افتاده کمی جدی تر وارد این ماجرا شود در غیر اینصورت 
پرخاشگری  برای  را  فضا  عدالت،  تحقق  برای  الزم  ظرفیت  نبود 
سیاسی آماده می کند و فعالیت های دولت را بد جلوه می دهد و 
امکان  ایجاد بن بست جلوی دولت را فراهم می کند. در اینجاست 
که خشونت سیاسی در شکل های خود ظهور کرده و نسل های 
تازه به دوران رسیده جوان را به دام می اندازد و قربانیان این نوع 

پرخاشگری سیاسی می کند.
با عنوان  از سلسله جلسات تخصصی فصل تحول  دومین نشست 
تبیین  هدف  با  جمهوریت«  و  عدالت  گفتمان  سیزدهم؛  »دولت 
دوم  گام  آغاز  در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  دولت  از  گفتمانی 
در  دانشگاه  و  حوزه  برجسته  اساتید  حضور  با  و  اسالمی  انقالب 

کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.
معاون رئیس جمهوری:

به دنبال برقراری عدالت فراگیری برای ارتقای وضعیت 
زنان هستیم

اینکه  یادآوری  با  و خانواده  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
ارتقای  که  عدالتی  است؛  فراگیر  عدالت  زنان  امور  معاونت  شعار 
وضعیت زنان دنبال کند، گفت: از همه کسانی که مدعی حقوق زن 
هستند می خواهیم به میدان بیایند و ما هم با رغبت و با آغوش 

باز از آنان استقبال می کنیم.
حوزه  نهاد  مردم  های  سازمان  با  نشست  در  خزعلی  انسیه  دکتر 
برگزار  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  دفتر  در  که  خانواده  و  زنان 
شد، با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد با جان و دل بر روی 
نیازهای جامعه متمرکز و حرکت می کنند و در حوزه زنان، برای 
از بردن تبعیض ها، در جهت ارتقای وضعیت زنان تالش می کنند، 
اظهار داشت: نشست با این سازمان ها، زیباترین شروعی است که 
در سمت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می توانیم 

داشته باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم همراه ما باشند و دست در دست 
هم و با اتفاق نظر بر روی مشترکات از همه گروه ها، اقشار و جناح 

ها در این مسیر مبارک گام برداریم.
جایگاه سمن  که  موضوع  این  یادآوری  با  رئیس جمهوری  معاون 
باال  شده  شناخته  مردمی  دولت  وشعار  نام  به  که  دولتی  در  ها 
است، تصریح کرد: سمن ها که سازمان های داوطلبانه غیرسیاسی، 
غیردولتی و عام المنفعه هستند دارای ویژگی های حرکت مردمی 
هستند و امیدواریم این حرکت گسترش پیدا کند و در سال های 
عنوان یک سرمایه  به  ها  این سازمان  که  باشیم  آن  آینده شاهد 
اجتماعی که می تواند تسهیل گر باشد، مشکالت را از نزدیک حس 

کند، مطالبه گر و ناظر  باشد، کمک کار دولت باشند.
که  مردم  به دست همین  بتواند  دولت  که  آنجا  تا  افزود:  خزعلی 
این  کند.  حرکت  اند  کرده  ایجاد  را  ها  سازمان  و  ها  تشکل  این 
سازمان های مردم نهاد باید بر وعده ها و برنامه هایی که دولت 
داده ناظر باشند و چگونگی اجرای آن را متذکر شوند؛ همچنین 
به  و  بگویند  را  آن  اشکاالت  و  باشند  و خیرخواه  کننده  نصیحت 
خوبی مشکالت را به دولت منتقل کنند و در واقع نظارت بر کار 

دولتمردان داشته باشند.
تنها  نه  نهاد   مردم  های  سازمان  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
باید در کنار دولت بلکه پیشرو و جلوتر از حاکمیت حرکت کنند، 
حمایت  زدایی  محرومیت  بحث  در  هم  دولت  کرد:  خاطرنشان 

کننده این سازمان ها است.
وی افزود: شعار معاونت امور زنان و خانواده عدالت فراگیر است؛ 
عدالتی که بتواند در همه بخش ها و در میان همه اقشار اهدافی را 
برای ارتقای زنان دنبال کند. این عدالت فراگیر اختصاص به بخش 
کوچکی از مسایل زنان ندارد بلکه همه مسایل سیاسی، اجتماعی، 

علمی و فرهنگی را شامل می شود.
خزعلی با تاکید بر اینکه معاونت امور زنان از همه برنامه ها تا حدی 
که بتواند استقبال و حمایت مادی و معنوی می کند، گفت: در این 
این معاونت مسوولیت داشتند و  از همه عزیزانی که در  باید  جا، 
حرکت های خوبی را انجام داده اند تشکر کنم که توانستند این 
سمن ها را به رشد برسانند. همچنین جا دارد که از همه کسانی 
که مدعی حقوق زن هستند به میدان بیایند و توانمندی های خود 
را به منصه ظهور برساند و ما هم با رغبت و با آغوش باز از آنان 

استقبال می کنیم.
معاون رییس جمهوری:

برنامه ما رفع سیاست زدگی از حوزه زنان است
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده عنوان کرد: برنامه 
ما حرکت به سمت معاونتی دور از سیاست زدگی است تا به این 
وسیله محرومیت زدایی از قشر زنان در همه عرصه های اقتصادی، 

علمی، پژوهشی و اجتماعی به وجود آید.
دکتر انسیه خزعلی در نشست با فعاالن سیاسی و اجتماعی حوزه 
با تاکید بر اینکه  زنان و خانواده که در دفتر معاونت برگزار شد، 
اهداف معاونت در کنار همکاری فعاالن سیاسی و اجتماعی دست 
بودن  تشریفاتی  و  زدگی  سیاست  داشت:  اظهار  است،  یافتنی 
زنان، دفتری تشکیل  برای  اینکه صرفا عنوان شود  معاونت یعنی 
را  امور زنان  شده، دو مساله و آسیبی است که در مورد معاونت 

مطرح بوده است.
وی توضیح داد: یعنی هرگز این معاونت قدرت الزم را برای اجرا و 
نظارت نداشته هر چند معاونت ستادی و برنامه ریز و سیاستگذار 

در امور زنان است.
به  است  این  ما  برنامه  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  معاون 
و  فرهنگی  که  معاونتی  اما  زدگی  از سیاست  دور  معاونتی  سمت 
اجتماعی باشد حرکت کنیم، تصریح کرد: تا به این وسیله مشکالت 
اقتصادی،  های  عرصه  همه  در  زدایی  محرومیت  و  مرتفع  زنان 

علمی، پژوهشی و اجتماعی از قشر زنان به وجود آید.
فراگیر  عدالت  سمت  به  کند  می  تالش  معاونت  کرد:  تاکید  وی 
ایرانی  الملل هم زن  بردارد و در بحث بین  ایران قدم  در سراسر 

را بشناساند و اجماع هایی را حول محور بین الملل داشته باشد.
هم  بودن  تشریفاتی  یعنی  دوم  بخش  در  اینکه  بیان  با  خزعلی 
در  را  خوبی  اجرایی  بازوی  و  اجرایی  قدرت  دارد  تالش  معاونت 
وزارت خانه ها و استانداری ها فعال کند و سیاستگذاری ها را به 
کیفیت  بر  نظارت  اینکه  داشت: ضمن  اظهار  برساند،  اجرا  مرحله 

اجرا هم داشته باشد که امیدواریم در این راه موفق باشیم.
معاون رییس جمهوری از همه فعاالن سیاسی و اجتماعی استمداد 
ارایه طرح و راهکارهایی در جهت برنامه های معاونت کرد و گفت: 
مطرح کردن اولویت ها و ارایه راهکار می تواند مسایل را عینی تر 
و حل آن ها را تسهیل کند. همچنین وجوه و محورهای مشترکی 
که بین بانوان وجود دارد مدنظر قرار دهید تا هم افزایی خوبی بین 

همه سازمان های فعال در حوزه زنان برقرار شود.
و  جناحی  نگاه  هرگونه  از  فارغ  بتوان  باید  کرد:  تاکید  خزعلی 
در  امیدوارم  برداریم.  زنان  برای  خوبی  گام  و  حرکت  وابستگی 
قدم  و  دهیم  ارایه  خوبی  های  گزارش  بتوانیم  بعدی  جلسات 

کوچکی در اعتالی زنان و آنچه شایسته آن هستند برداریم.
دختر 12 ساله ایذه ای قربانی یک درگیری 

خیابانی شد
اراذل و اوباش در ایذه یک دختر بچه ۱۲ ساله را کشتند.

به گزارش آوای دریا، به نقل از رکنا، یک منبع آگاه در بیمارستان 
شهدای ایذه ضمن تایید این خبر گفت : بر اثر یک درگیری خیابانی 
در غروب پنج شنبه ۱۸ شهریورماه ، میان اراذل و اوباش مسلح در 
حوالی پارک جنگل،انتهای خیابان حر  شهرستان ایذه دختر بچه 
از  را  و جان خود  گرفت  قرار  گلوله  اصابت  مورد  ساله  دوازده  ای 

دست داد .
از  این دختر بچه  دوازده ساله حین عبور   : افزود  این منبع آگاه 
خیابان به همراه والدین خود بود که  مورد اصابت گلوله کالشینکف 

قرار گرفت و در دم جان باخت .
یک  به  ایذه  شهرستان  در  حوادث  سلسله  این  که  است  گفتنی 

موضوع روتین و عادی تبدیل شده است.

اخبار حوزه زنان
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۲۰۰ گرم بیسکوییت سبوس دار یا ساده
۲۰۰ گرم خامه

۲۰۰ گرم پنیر ماسکارپونه یا خامه ای
۲۰۰ گرم کمپوت هلو )فقط میوه بدون آب(

۳ قاشق غذاخوری پودر قند
۸۰ گرم کره

۴ قاشق مرباخوری پودر ژالتین
نوک قاشق مرباخوری وانیل

طرز تهیه :
با گوشتکوب کامال خورد  ابتدا بیسکوییت رو داخل کیسه ریخته و 

میکنیم.  
کره را آب کرده و داخل یک کاسه بیسکوییت و کره آب شده را خوب 

هم میزنیم تا به صورت یکنواخت با هم مخلوط شوند.
حاال یک قالب کمربندی را به قطر ۲۰ سانت تنظیم میکنیم و روی 

ظرف مناسب سرو قرار می دهیم.  
مخلوط بیسکوییت و کره را درون قالب ریخته خوب پخش کرده و 
فشارش می دهیم تا منسجم شود و بهم بچسبد.  سپس آن را در 

داخل یخچال قرار می دهیم.
 خامه، پنیر، پودر قند و وانیل را داخل کاسه ریخته و با هم زن خوب 

میکنیم مخلوط 
مواد  به  و  کرده  پوره  و  ریخته  کن  مخلوط  داخل  رو  هلو  کمپوت    

اضافه میکنم و سپس آن را با قاشق خوب هم میزینم.  

حاال ۱/۴ پیمانه آب را درون قابلمه ریخته و پودر ژالتین را هم اضافه 
کرده و روی حرارت قرار می دهیم و هم میزنیم تا ژالتین آب شود.  
  بعد از آب شدن ژالتین آن را به مخلوط خامه و پنیر و هلو اضافه 

کرده و خوب با قاشق هم میزینم

مواد را روی بیسکوییت فشرده ریخته و درون یخچال قرار می دهیم 
بیشتر در یخچال  . هر چه  بگیرد و سفت شود  را  تا خوب خودش 

بماند خوشمزه تر میشود ) باالی ۳ ساعت( .  

با سرآشپز=  چیز کیک هلو 

چند خبر کوتاه

۳ هزار و ۲۹ واحد اشتغال زایی در مناطق 
روستایی استان هرمزگان تسهیالت دریافت 

کرده اند
رفاه  و  ، کار  تعاون  اداره کل  اشتغال  و  مدیر کارآفرینی 
اجتماعی هرمزگان گفت: از ابتدای اجرای طرح حمایت 
تاکنون ۳ هزار و ۲۹ واحد اشتغال  از مشاغل روستایی 
زایی در مناطق روستایی استان هرمزگان از محل قانون 
حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار روستایی عشایری 

تسهیالت دریافت نموده اند.
کل  اداره  کارآفرینی  و  اشتغال  مدیر  علوی  مونا  بی  بی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار داشت: یکی از 
عرصه هایی که در جهت اشتغالزایی ورود شده است بحث 
طرح  منظور  همین  به  و  است  بوده  روستاییان  اشتغال 
حمایت از مشاغل روستایی و  اعطای وام با عنوان اشتغال 
روستاییان از طرف وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
همکاری چند دستگاه اجرایی و مالی تدوین و از  سال 
۹۶ اجرای آن آغاز شد  وی با تاکید بر اینکه در سال های 
آغازین طرح استان هرمزگان در صدر جدول رتبه بندی 
مشاغل روستایی بوده است افزود: متاسفانه در یکی، دو 
سال گذشته  با توزیع ناعادالنه تسهیالت در استانها روبرو 
بودیم و همین امر منجر به تنزل جایگاه استان هرمزگان 

در طرح مشاغل روستایی شد.
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  اشتغال  و  کارآفرینی  مدیر 
اجتماعی هرمزگان گفت: جهت سرعت بخشیدن  در روند 
اخذ تسهیالت مذکور و رفع موانع  و مشکالت طرحها  
بایستی هماهنگی  بین دستگاهی افزایش یابد .متاسفانه 
روستانشینان  به  وام  اعطای  روند  در  هماهنگی  عدم 
کارآفرین در بین دستگاه های اجرایی و بانک ها، موجب 
شده است که اخذ و اعطای تسهیالت به روستانشینان 
به کندی و با مشکالتی روبرو شود که الزم است جهت 
تسهیل این امر نیز هماهنگی های بین دستگاهی افزایش 
پیدا کند. علوی عنوان کرد: بیش ترین تقاضا برای دریافت  
تسهیالت  اشتغالزایی روستایی در استان هرمزگان برای  
محصوالت  تولید  های  عنوان  تحت  مشاغلی  اندازی  راه 
گلخانه ای  و بحث شیالت و آبزی پروری بوده است که 

متناسب با مزیتها و پتانسیل های استان می باشد.
به  تسهیالت  اعطای  از  کرد:هدف  تاکید  وی 
زمینه  کردن  فراهم  و  اشتغال  روستانشینان،ایجاد 
ماندگاری آن ها در روستاها است و اولویت اعطای وام هم 
برای روستاییان تحصیل کرده ای است که دنبال ایجاد 

کسب و کار در  در روستای خود هستند می باشد.
 علوی با بیان اینکه اولویت در اعطای تسهیالت اشتغال 
صورتی  در  گفت:  است  مناطق  بومی  افراد  با  روستایی 
که روستاییان عالقه ای به گرفتن وام اشتغالزایی نشان 

ندهند این تسهیالت به افراد غیر بومی اعطا میشود اما 
با این وجود به کارگیری نیرو های بومی همان منطقه 
در مجموعه کسب و کاری که با تسهیالت راه اندازی می 

شود ضروری است.
و  کار  تعاون  کل  اداره  زایی  اشتغال  و  کارآفرینی  مدیر 
رفاه اجتماعی استان هرمزگان تاکید کرد:  تاکنون به  ۳ 
هزار و ۲۹ واحد اشتغال زایی در مناطق روستایی استان 
هرمزگان تسهیالت پرداخت شده  که معادل ۹۲ درصد از 

کل مبلغ تخصیص یافته به استان است.
علوی در رابطه با شیوه اطالع رسانی دستگاه ها به روستا 
گفت:  تسهیالت  نوع  این  از  گیری  بهره  جهت  نشینان 
طرفین  از  یکی  هرمزگان  استانداری  روستاییان  بخش 
با  مرتبا  که  است  روستایی  مشاغل  طرح  در  مسئول 
بخشداران و دهیاران روستاها در ارتباط بوده و با فراخوان 
دادن به روستا نشینان مراتب طرح را اطالع رسانی می 

کنند.
مدرسه های کم جمعیت هرمزگان می توانند 

آموزش  حضوری داشته باشند
اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
انجام  بر  تاکید  با  حضوری  آموزش های  بر  سیاست 
کم  های  مدرسه  گفت:  است،  بهداشتی  زیرساخت های 
جمعیت استان اختیار برگزاری آموزش های حضوری با 

رعایت پروتکل های بهداشتی را دارند.
پرورش  و  آموزش  شورای  نشست  در  اللهی  بیت  ایرج 
هرمزگان  های  مدرسه  دیگر  آموزش  افزود:  بندرخمیر 
از  یا ترکیبی  نیز به صورت تدریجی به سمت حضوری 
حضوری و مجازی خواهد شد. وی فراهم شدن زیرساخت 
برشمرد  را مهم  یادگیری حضوری  برای  بهداشتی  های 
آموزان،  دانش  فرهنگیان،  واکسیناسیون  داشت:  بیان  و 
رعایت  و همچنین  والدین  و  مدارس  رانندگان سرویس 
ها  برگزاری کالس  الزام های  از  بهداشتی  پروتکل های 
به صورت حضوری می باشد. مدیرکل آموزش و پرورش 
هرمزگان اظهارداشت: البته باتوجه به شیوع ویروس کرونا، 
برای بازگشایی مدرسه ها تابع تصمیم ستاد ملی کرونا 
هستیم. به گفته ی بیت اللهی، هیچ امکان، فضا و وسیله 
ای جایگزین کارکرد تربیتی معلم و مدرسه نخواهد شد و 
بازدهی یادگیری مجازی بسیار پایین تر از آموزش های 
چهره به چهره و بهره گیری از نفس گرم معلم می باشد 
و داشتن تنها آموزش های مجازی، افت تحصیلی و بی 
سوادی پنهان و آشکار دانش آموزان را به دنبال خواهد 

داشت. 
وی اضافه کرد: بخشی از شخصیت فردی و اجتماعی و 
همچنین رشد فکری و عاطفی در مدرسه اتفاق می افتد و 
در نبود آموزش های حضوری در مدرسه، رشد شخصیت، 
اجتماعی شدن و جامعه پذیری کودکان دچار اخالل و 

تاخیر خواهدشد.
پرسرعت  اینترنت  به  نیاز  مجازی  های  آموزش  برای 
مدارس  درصد   ۹۸ داشت:  اظهار  مسوول  این  هستیم 
اینترنت هستند ولی برای  استان هرمزگان تحت وب و 
استفاده بهینه از شبکه شاد و دیگر ملزوم های آموزش 
مجازی نیاز به اینترنت پرسرعت می باشد که این بستر 

باید برای همه دانش آموزان فراهم شود.
از زیر  اللهی بیان داشت: تبلت دانش آموزی یکی  بیت 
است  غیر حضوری  یادگیری  در  نیاز  مورد  ساخت های 
کمک  با  دستگاه  هزار  چهار  از  بیش  راستا  این  در  که 
نهادهای حمایتی، صنایع و خیران، بانک ها و غیره در 
سال تحصیلی گذشته تهیه و در اختیار دانش آموزان بی 

بضاعت قرار گرفت.
وی ابرازداشت: با تالش کرد تا دغدغه خانواده ها و دانش 
آموزان برای حضور در کالس های درس را کاهش داد و 
شاهد از سر گیری یادگیری حضوری دانش آموزان باشیم.

پیش  های  چالش  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  اللهی  بیت 
تحصیل  بازماندگان  و  تحصیل  تارکان  شناسایی  روی، 
راه  توانند  اهل شیعه و سنت می  ائمه جماعت  و  است 

گشای آموزش و پرورش در این مسیر باشند.پ
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان گفت: این 
آمادگی را داریم که همه ملزوم های تحصیل دانش آموزان 
بی بضاعت را از جمله لباس فرم، کتاب، نوشت افزار و غیره 
را پیگیری و فراهم کند تا وضعیت بد اقتصادی خانواده ها، 

مانع ترک تحصیل دانش آموزان نشود. 
وام خرید مسکن جوانان یک میلیارد تومان 

شد
مسکن  خرید  وام  افزایش  از  مسکن  بانک  مدیرعامل 
حساب جوانان به یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: در 
یک دوره ۱۵ ساله متقاضی می تواند از یک میلیارد وام 

خرید مسکن استفاده کند.
به گزارش آوای دریا و به نوشته تسنیم،  محمود شایان 
در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی 
مسکن  بانک  گذشته  سال  در  مسکن  قیمت  افزایش  و 
بانک  به  را  جوانان  مسکن  وام  سقف  افزایش  پیشنهاد 
مرکزی داد. به این ترتیب این وام در تهران سال گذشته 
به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به افزایش 
قیمت ها، مجدد پیشنهاد افزایش سقف وام به یک میلیارد 
مورد  که  دادیم  جوانان  پس انداز  مسکن  برای  تومان 

موافقت شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
وی با اعالم این که از امروز متقاضیان می توانند در شعب 
بانک مسکن برای وام جدید افتتاح حساب کنند، تصریح 
شهرهای  تومان،   میلیارد  تهران، یک  در  وام  سقف  کرد: 
بزرگ ۸۵۰ و سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت 

می شود.

وی با بیان این که حداقل واریز ماهانه برای این وام ۲۰۰ 
هزار تومان است،  تاکید کرد: متقاضیان می توانند پس از 
پنج سال واریز ماهانه با اعمال ضرایب وام حساب مسکن 
 ۴۰۰ مبلغ  این  تهران  در  که  کنند  دریافت  را  جوانان 

میلیون تومان است.
جزئیات وام جدید مسکن

بر اساس آنچه بانک مسکن اعالم کرده در یک دوره ۱۵ 
ساله متقاضی می تواند از یک میلیارد وام خرید مسکن 
استفاده کند. این رقم برای کالنشهر تهران است. سقف 
وام در سال پنجم  برای شهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان 
است که در مقایسه با رقم قبلی این وام ۱۹ درصد افزایش 

یافته است.
در شهرهای بزرگ سقف وام مذکور در سال پنجم و سال 
تومان  میلیون  و ۸۵۰  میلیون  ترتیب ۳۵۰  به  پانزدهم 
است. در سایر شهرها نیز این رقم برای سال پنجم و سال 

پانزدهم به ترتیب ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان است.
پیگیری  از  گذشته  ماه  اواخر  مسکن  بانک  مدیرعامل 
افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای 
فروش متری زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر 
داده و به تسنیم گفته بود: سال گذشته وام خرید افزایش 
تومان  میلیون  به ۴۰۰  اساس شرایط خاص  بر  و  یافت 
رسید. با توجه به تورمی که در کشور داشته ایم در حال 

پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.
پیگیری  حال  در  قانونی  مجاری  از  کرد:  تصریح  شایان 
هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با تورم همخوانی 
داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با نام فروش 

متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است.
برنامه ریزی  اساس  بر  گفت:  مسکن  بانک  مدیرعامل 
از  مسکن  بانک  زیرمجموعه  شرکت های  گرفته  صورت 
طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن 

را اجرایی می کنند.
شایان با یادآوری این که مجوز شورای فقهی بانک مرکزی 
برای فروش متری مسکن اخذ شده است، اضافه کرد: در 
حال مذاکره با بورس هستیم، با این کار کمک خوبی در 
کنار صندوق پس انداز جوانان قرار می گیرد و خانواده ها 

می توانند به صورت متری اقدام به خرید مسکن کنند.
خرید  قبال  در  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
متری مسکن پروژه ای وجود دارد،  گفت: به شرکت های 
زیرمجموعه بانک تکلیف شده پروژه های بیشتری را در 
این زمینه تعریف کنند، ضمن این که مردم می توانند در 
در  و  برسانند  فروش  به  را  بازار سرمایه خرید های خود 
بازار آزاد اقدام به خرید خانه کنند. وی تاکید کرد: وقتی 
به  رنجیروار  برنامه ها  این  راه اندازی شود  اقتصاد مسکن 
صورت مکمل همدیگر در راستای خانه دار کردن مردم 

عمل خواهند کرد.


