اخبار

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس :

صنایع دستی میتواند بهترین جایگزین نفت برای ارزآوری باشد

زن قمی  ۵۰میلیارد تومان از
طالفروشان کالهبرداری کرد

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری یک
زن قم��ی خبر داد که  ۵۰میلی��ارد تومان از
فروش��ندگان ط�لا کالهبرداری ک��رده بود.
س��ردار س��ید محمود میر فیض��ی ،فرمانده
انتظامی استان قم از وقوع یک کالهبرداری
با موضوع س��رمایهگذاری و مشارکت مالی
توس��ط ی��ک خانم فاقد ش��غل خب��ر داد و
گفت :موضوع بهصورت ویژه در دس��تور کار
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری
پلیس آگاهی اس��تان قم قرار گرفت .وی در
ادامه گفت :در تحقیقات اولیه مشخص شد
نامبرده اعتماد چند تن از طالفروش��ان را با
انجام مانور متقلبانه و بی��ان القای پرداخت
سود سرشار در جهت سرمایهگذاری ،به خود
جلب کرده است .فرمانده انتظامی استان قم
گفت :متهمه با دریافت طالی فروشندگان،
طالی دریافتی را نزد افرادی که وجوهی را
از آنه��ا دریافت میک��رد بهعنوان ضمانت
قرار داده تا سود حاصله از وجوه دریافتی را به
آنها پرداخت کند .میر فیضی تصریح کرد:
در ادامه محل سکونت وی در قم شناسایی
و کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مقام
قضائی استان جهت دستگیری نامبرده عازم
محل موصوف ش��دند اما متهمه برای فرار
از قانون منزل ش��خصی و لوک��س خود را
ت��رک و به منزل پدری خ��ود عزیمت کرده
بود ،بالفاصله کارآگاهان وارد عمل ش��ده و
منزل پدری وی را شناسایی کردند .فرمانده
انتظامی استان قم گفت :سپس طی بازرسی
از من��زل پدریاش ،وی حضور نداش��ت اما
ش��واهد و قرائن دال بر ای��ن بود که حضور
وی در این منطقه قطعی اس��ت ،بنابراین با
هماهنگی مقام قضائی استان منازل اطراف
نی��ز مورد بازرس��ی قرارگرفت��ه و دریکی از
پش��تبامهای همس��ایه درحالیکه پش��ت
کانال کولر مخفیش��ده بود ،دس��تگیر شد.
وی در پایان بیان کرد :در تحقیقات تکمیلی
مش��خص ش��د از  ۹ت��ن از طالفروش��ان،
رقم��ی بالغبر  ۵۰۰میلیارد ریال کالهبرداری
کرده اس��ت که درنهایت به هم��راه پرونده
تشکیلش��ده ب��رای انجام مراح��ل قانونی
تحویل مرجع قضائی استان شد.
کنکور طبق زمان بندی
مقرر برگزار میشود

سخنگوی س��ازمان سنجش آموزش کشور
گفت:کارت ورود به جلس��ه کنکوریها از ۶
تیر قابل دریافت است ،این آزمون از  ۹تا ۱۲
تیر ماه برگزار میش��ود .فاطمه زرین آمیزی
سخنگوی س��ازمان سنجش آموزش کشور
ضمن اعالم این خبر اظهار کرد :با توجه به
مصوبه ش��صت و هشتمین جلسه ستاد ملی
مدیری��ت بیماری کرونا ،آزمون مذکور طبق
زمان بندی اعالم ش��ده برگزار خواهد شد.
سخنگوی س��ازمان سنجش آموزش کشور
خاطر نشان کرد :آزمون گروه آزمایشی هنر
صبح روز چهارش��نبه نهم ،گروه آزمایش��ی
علوم ریاضی و فنی و گروه آزمایش��ی علوم
انسانی صبح روز پنجشنبه دهم تیرماه ،گروه
آزمایش��ی علوم تجربی صبح روز جمعه ۱۱
تیر و گروه آزمایش��ی زبانهای خارجی نیز
صبح روز  ۱۲تیر ماه برگزار خواهد شد.

گ��روه اجتماع��ی :نائب رئیس کمیس��یون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی میگوید،
اگر بخواهیم از وابس��تگی ب��ه نفت فاصله
بگیریم ،بهتری��ن جایگزین آن محصوالت
صنایع دستی و صنعت گردشگری است .به

بیتوجهی به درمان خانواده؛

پزشکی خانواده ،رشتهای که در ایران مغفول ماند

گ�روه اجتماعی :طبق اس��تانداردهای اتحادیه اروپا وسازمان
جهانی بهداش��ت ،حداکثر برای هر  ١٥٠٠نفر جمعیت یک
متخصص پزشکی خانواده مورد نیاز است .به گزارش «عصر
ایرانیان» با گذش��ت بیش از  ۶س��ال از راه اندازی رش��ته
تخصص بالینی پزش��کی خانواده در کشور ،هنوز جایگاهی
برای فعالیت دانش آموختگان این رشته وجود ندارد و حتی
در برنامه پزش��ک خانواده نیز بجز در جایگاههای عمومی و
مراقبتهای اولیه ،در هیچ یک از سطوح تخصصی ،آموزشی،
پژوهش��ی و مدیریتی دیگر که ضرورت�� ًا باید از مهارتها و
دانش این گروه تخصصی به منظور دستیابی به اهداف عالیه
نظام سالمت بهره برداری شود موردی مشخص نشده است.
ش��کل فعلی این رشته که در جهان ش��ناخته می شود ،در
سال  ١٨٠٠میالدی شکل گرفته و بعد از جنگ جهانی دوم
به خاطر مسائلی از قبیل باال رفتن میانگین سنی جمعیت،
هزینههای باالی نظام سالمت ،پیشرفت در درمان بیماریها،
محدودیت مالی نظام سالمت ،طرح موضوع ارتقای عدالت
اجتماعی در نظام سالمت و توسعه بخشیدن به Primary
 Careبا توجه وس��یعی روبرو شده اس��ت .در حال حاضر
بیش از  ٨٠کشور دنیا عضو اتحادیه جهانی پزشکان خانواده
 WONCAهس��تند .در اغلب این کش��ورها پزش��کان
خانواده محور نظام ارایه خدمات سالمت را تشکیل میدهند
و در تعداد زیادی از این کشورها تحصیالت پزشکی خانواده
در قالب یک رش��ته تخصصی مشخص تعریف شده است.
طبق استانداردهای اتحادیه اروپا وسازمان جهانی بهداشت،
حداکثر برای هر  ١٥٠٠نفر جمعیت یک متخصص پزشکی
خانواده مورد نیاز اس��ت که این رقم بر اساس استانداردهای
ملی کشورهای توسعه یافته تا یک پزشک خانواده برای هر
 ٣٠٠٠نفر قابل افزایش است.در کشور ما پس از تدوین برنامه
دوره پودمانی مدیریت عالی بهداش��ت عمومی ()MPH
ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده در اواخر سال  ،١٣٨٧این
برنامه در اردیبهشت ماه سال  ١٣٨٨بعنوان یکی از مقاطع
تحصیالت عالی دانشگاهی تصویب شد .هدف از این دوره
توانمندسازی پزشکانی است که به عنوان پزشک خانواده در
خط اول نظام ارایه خدمات سالمت جمهوری اسالمی ایران
خدمت میکنند .این دوره حدود  ٤٥٠س��رفصل را در ١١٠
محور آموزشی در خصوص سالمت ،مدیریت بخش سالمت،
آشنایی با بیماریهای بومی ومنطقهای ،اصول پیشگیری از
بیماریها ،ارایه راه حل کارآمد برای نظام س�لامت کشور و
استفاده از ظرفیتهای بومی در بر میگیرد .این سرفصل ها
در قالب  ٢٥درس ( ٣٧واحد درس��ی) سازماندهی شدهاند.
بر اساس این برنامه متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک
دکتری پزش��کی عمومی و گذراندن واحدهای آموزش��ی
مربوط��ه و قبولی در امتحانات تکوین��ی و نهایی ،موفق به
اخذ گواهینامه معادل س��ه سال کارشناس��ی ارشد در این
رشته میش��وند .هدف نهایی برنامه توانمندسازی پزشکان

خانواده در کش��ور جایگزینی تدریج��ی فارغ التحصیالن
پزشکی عمومی با متخصصین پزش��کی خانواده است .در
مهرماه س��ال  ١٣٨٩شورای آموزش پزشکی و تخصصی،
به کمیس��یون تدوین و برنامه ریزی آموزشی ماموریت داد
ت��ا در ادامه دوره پودمانی مدیریت عالی بهداش��ت عمومی
( )MPHویژه توانمندسازی پزش��کان خانواده ،به تدوین
برنامه تخصص پزشکی خانواده از افراد صاحب نظر در این
امر اقدام کند .به دنبال آن از سال  ١٣٩٥از طریق برگزاری
آزمون ،بین دارندگان مدرک  MPHپزشکی خانواده نسبت
به جذب دس��تیار در این رشته اقدام ش��د و در ادامه از سال
 ١٣٩٦تاکنون جذب دس��تیاران رشته پزش��کی خانواده از
طریق آزمون دس��تیاری صورت گرفته است .دستیاران این
رش��ته طی  ٣٦ماه براساس کوریکولوم مصوب سال ١٣٩٥
دوره مربوطه را سپری کردهاند .به عبارتی ،رشته تخصصی
«پزش��کی خانواده « به طور رسمی برای اولین بار در اسفند
 ۱۳۹۴در  ۱۲دانش��گاه علوم پزش��کی وخدمات بهداشتی
درمانی کش��ور ( شهید بهش��تی  ،تهران  ،ایران  ،بیرجند ،
مشهد  ،مازندران  ،شیراز  ،تبریز  ،اصفهان  ،کرمانشاه  ،قم و
کرمان ) راه اندازی شد .اولین تربیت شدگان رشته تخصص
بالینی پزشکی خانواده در  ۳۱تیرماه  ۹۷فارغ تحصیل شدند،
ولی متاس��فانه پس از  ٦دوره پذیرش دس��تیار ،سال ۱۳۹۹
پذیرش دس��تیاری رشته فوق متوقف شد .نکته قابل تامل،
انجام مکاتباتی به دور از چشم متخصصین و فارغ تحصیالن
این رشته ارزشمند توسط مرکز سنجش و آموزش پزشکی با
همکاری معاونت بهداشتی وزارت خالف قوانین و آیین نامه
ها و عدالت آموزشی پذیرش دستیار به منظور جذب مدیران
و کارشناسان ستاد وزارت بهداشت که حد نصاب نمره علمی
آزمون دستیاری سال  ۹۷برای ورود به این رشته تخصصی را
کسب ننموده بودند انجام شد که با پیگیری نمایندگان رشته
و نهادهای نظارتی درحال حاضر منتفی شده است .مسئولین

راه اندازی این رشته تخصصی دکتر محمد حسین مینایی
متخصص پزشکی خانواده از کشور دانمارک و مرحوم دکتر
علی اکبر علم الهدی متخصص پزش��کی خانواده از کشور
آمریکا به عنوان بنیان گذاران رش��ته و طراحان اصلی این
تخصص بالینی؛هدف از راه اندازی رشته را پرورش نیروهایی
( Multi Potentialچند پیش��ه) دانس��تند که با پیاده
سازی و اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
در ای��ران ،عالوه بر مهارت طبابت بالینی بتوانند در جایگاه
دروازه بان تیم س�لامت ،موجب ارتقا سطح سالمت جامعه
شوند .برخی مطالبات متخصصین پزشکی خانواده از مدیریت
نظام سالمت آینده در دولت انقالبی سیزدهم-1:بازگرداندن
هویت این رشته تخصصی به جایگاه واقعی و اجازه اشتغال
به متخصصین رش��ته در حوزههای تخصصی با اعتبار مهر
تخصص��ی مانند س��ایر متخصصین بالینی-2.اس��تفاده از
پتانس��یل تخصصی این گروه از متخصصین در راه اندازی
نظام ارجاع مطابق قوانین توسعه کشور-3.برنامه ریزی برای
ش��یفت منابع در سطح اول با مراقبتهای اولیه بهداشتی با
استفاده از پتانسیل تخصصی متخصصین پزشکی خانواده
به منظور ارتقای س�لامت عموم��ی ،کاهش بار بیماری در
جامعه و مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از آن در جامعه  -4.به
کارگیری و استخدام تعدادی از متخصصین این رشته بالینی
ارزش��مند که در حال حاضر رابطه استخدامی ثابت با نظام
سالمت ندارند -5.یکسان سازی شیوه پرداخت و آیین نامه
های بکارگیری متخصصین بالینی پزشکی خانواده همانند
سایر متخصصین بالینی رشته های تخصصی-6.ایجاد پست
سازمانیمتخصصپزشکیخانوادهدرساختارتشکیالتحوزه
های بهداشت ،درمان ،آموزشی و ...نظام سالمت کشور-7.
اس��تفاده از متخصصین دارای بورد این رشته تخصصی در
کرسیهای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
و هیات بورد این رشته -8.تعریف جایگاه مشخص بیمهای

این گروه از متخصصین بالینی در سازمانهای بیمه گر و عدم
محدودیت در اختیارات مهر تخصصی آنها -9.تفکیک ارائه
دهندگان خدمات در هر یک از س��طوح دو و سه در بخش
دولتی و غیر دولتی جهت جلوگیری از اثر تعارض منافع افراد
ش��اغل در دو بخش دولت��ی و خصوصی -10.اصالح نظام
آموزش پزش��کی کش��ور به نحوی که گرایش و گزینش
دس��تیاران به س��مت تربیت متخصص پزش��کی خانواده
معطوف شود -11.مجوز راه اندازی و تشکیل انجمن علمی
متخصصین پزشکی خانواده کشور مانند سایر تخصصهای
بالینی -12.استفاده از فارغ تحصیالن این رشته در ساختار
بدنه وزارت بهداشت خصوصا جایگاه سیاستگزاری و مدیریت
پزش��ک خانواده در س��تاد وزارت و بدنه کارشناسی پزشک
خانواده کشور و دانش��گاههای علوم پزشکی -13.تغییرات
اساسی در ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشک خانواده و
استفاده از پتانسیل علمی و عملی این گروه از متخصصین در
برنامه ریزی در سطح وزارت بهداشت ،سازمان بیمه سالمت
کشوروسایرسازمانهایبیمهگر-14.جایگزینیمتخصصین
پزش��کی خانواده در سطوح یک تا س��ه خدمات بهداشتی
درمان��ی جهت نظارت و پایش فعالیت پزش��کان خانواده و
همچنین ایجاد بستر آموزشی مناسب جهت تربیت پزشکان
عمومی خانواده و دس��تیاران پزش��کی خانواده-15.کاهش
هزینههای تشخیصی و درمانی با پرهیز از ارجاع پروسههای
غیر ضروری با جایابی متخصصین پزشکی خانواده به عنوان
دروازه بان تیم سالمت-16.رضایت مندی و سردرگمی کمتر
بیماران پس از ارجاع توسط متخصصین پزشکی خانواده به
سطوح باالتر  -17.استفاده از متخصصین پزشکی خانواده
جهت اجرای بهینه و کارآمد برنامه پزشک خانواده در کشور
همانند کشورهای توسعه یافته در نظام سالمت -18.حمایت
از جذب دانشجویان رشته پزشکی به این رشته از طریق نظام
پرداخت پویا و به روز ش��ده به عنوان یک تخصص بالینی
کلیدی در نظام سالمت و ایجاد جاذبههای شغلی پایدار برای
این رش��ته تخصصی و فارغ التحصیالن آن-19.استفاده از
نظام مترقی پزشکی خانواده در جهت تقویت مراقبتهای
اولیه بهداشتی-20.اس��تفاده کامل از پتانسیل متخصصین
پزش��کی خانواده در تربیت و أموزش پزش��کان س�لامت
محور -21.حمایت از جذب دانشجویان رشته پزشکی به این
رشته از طریق نظام پرداخت پویا و به روز شده به عنوان یک
تخصص بالینی کلیدی در نظام سالمت و ایجاد جاذبههای
ش��غلی پایدار برای این رشته تخصصی و فارغ التحصیالن
آن .امید است با این اقدامات ضمن تعیین تکلیف دستیاران
و متخصصین این رشته مفید و کاربردی و استفاده بهینه از
س��رمایه گزاری انجام شده که جهت آموزش و تربیت این
گروه متخصصین انجام شده ،شاهد ارتقاء نظام ارائه خدمات
و اعتالی سطح س�لامت جامعه و رضایتمندی هموطنان
میهن عزیز اسالمی باشیم.

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

پیگیری طرح ساماندهی کودکان کار
با جدیت بیشتر پس از انتخابات

فرماندار تهران از پیگیری طرح س��اماندهی
کودکان کار با جدیت بیشتر پس از انتخابات
خب��ر داد.عیس��ی فرهادی در تش��ریح روند
ساماندهی کودکان کار و مقابله با متکدیان در
سطح شهر تهران گفت :باید بهزیستی طرح
ساماندهی کودکان کار را در تهران پیگیری
کند؛ برای این طرح اعتبار گذاشته شده و جا
و مکان نیز برای آن اختصاص پیدا کرد .وی
افزود :بی تردید بهزیستی هر کمک دیگری
نیز بخواهد این آمادگی وجود دارد که تامین
و ارائه کنیم قطعا پس از برگزاری انتخابات
ب��ار دیگر با جدیت و توان بیش��تر این طرح
را پیگیری خواهی��م کرد .فرماندار تهران در
پاسخ به سوالی درخصوص افزایش کودکان
کار در معاب��ر ش��هر تهران ظ��رف روزهای
گذش��ته گفت :افزایشی در تعداد نداشته ایم
اما این کودکان در برخی فصول سال همانند
اکنون که فصل مناس��بی است حضور پیدا
م��ی کنند و باردیگر از ح��دود  20روز آینده
ب��رای بحث های کش��اورزی بازمی گردند.
معموال در اواخر فصل بهار ،پاییز و زمستان
افزای��ش پیدا می کنند .وی تاکید کرد :همه
تالش ما این اس��ت که ساماندهی را انجام
دهیم البته امروز وضعیت نس��بت به گذشته
خیلی بهتر ش��ده اس��ت ،اما حتی یک مورد
هم نباید مشاهده ش��ود .بهزیستی امکانات
خوبی در اختیار دارد و امکانات خوبی برایش
تامین شده حتی بخشی از ساختمان مجتمع
فوریت های اجتماعی را در اختیار بهزیستی
گذاشتیم که اگر ظرفیتش��ان تکمیل شد از
این ظرفیت هم اس��تفاده کنند؛ باید تالش
کنیم کار بهزیستی به درستی انجام شود.

گزارش «عصر ایرانیان»غالمرضا منتظری
درباره چالشهای حوزه صنایع دستی گفت:
هنرمند وقتی اث��ری را تولید میکند انتظار
دارد که زیر چتر حمایتی قرار داش��ته باشد.
لذا با توجه به اینکه ش��عار سال  ۱۴۰۰رفع
موانع تولید و حمایت از آن است ،بهتر است
مسئولین در اولین گام ضریب حمایتی خود را
از حوزه صنایع دستی افزایش دهند .نکته دوم
مسائل رفاهی و معیشتی هنرمندان صنایع

دستی است ،در حقیقت مسائلی نظیر بیمه
بیکاری و مس��ائل رفاهی جزء دغدغه این
هنرمندان است که باید این دغدغهها کاهش
پیدا کنند .نائب رئیس کمیس��یون فرهنگی
مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :مورد بعد
مربوط به عضویت هنرمندان صنایع دستی
در صندوق حمایت از هنرمندان اس��ت که
وزارت ارشاد اسالمی مسئولیت آن را برعهده
دارد .در کمیس��یون فرهنگی به دنبال این

موضوع بودیم که هنرمندان عرصه صنایع
دستی هم از مزیتهای این صندوق حمایت
استفاده کنند ،که احقاق آن نیازمند همکاری
و تفاهم میان وزارت فرهنگ و وزارت میراث
فرهنگی است .منتظری در توضیح بازخوردها
نسبت به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای
قرار گرفتن هنرمندان عرصه صنایع دستی
تحت حمایت صندوق حمایت از هنرمندان
تصریح کرد :این امر تنها پیشنهاد است که

هر دو وزارتخانه باید ب��ر روی آن کار کنند
و در نتیجه یک تفاهمنامه ،زمینه پشتیبانی
صن��دوق حمای��ت از هنرمن��دان را فراهم
کنند .البته هنرمندان صنایع دستی ،صندوق
منحص��ر به فرد خ��ود را دارن��د اما به دلیل
اینکه صندوق حمایت از هنرمندان زیر نظر
وزارت ارشاد فراگیرتر است ،این تقاضا شده
تا هنرمندان این عرصه بتوانند از حمایتهای
این صندوق نیز استفاده کنند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه
قطعا تا پایان سال دز اول واکسن را به همه
گروههای هدف خواهیم زداز واکسیناسیون
اس��اتید ،اعض��ای هیأت علم��ی و کارکنان
دانشگاهها در مردادماه جاری و واکسیناسیون
همه دانش��جویان تا پای��ان فصل پاییز خبر
داد.ب��ه گ��زارش «عصر ایرانی��ان» علیرضا
رئیسی،معاون بهداشت وزیر بهداشت،گفت:
در خصوص وضعیت واکسیناسیون در کشور
بای��د گفت با این حجم از بدعهدیهایی که
در حوزه واکس��ن با آن روبهرو هستیم؛ روی
خارجیها نمیتوان خیلی حساب باز کرد ،اما
انشاءاهلل در هفته آینده مبحث ورود واکسن
داخلی را خواهیم داش��ت ت��ا بتوانیم در این

تزریق ُدز اول واکسن به همه ایرانیان تا پایان سال

حوزه پاس��خگو باش��یم.وی با بی��ان اینکه
هموطنان عزیزمان در س��نین  ۷۰س��ال به
باال در کش��ور واکسینه شدهاند ،ابراز داشت:
بنا بود تا پایان خردادماه هموطنان عزیزمان
در سنین  ۶۰سال به باال را بتوانیم واکسینه
کنی��م که ب��ا توافقی ک��ه در این خصوص
صورت گرفته اس��ت و بر اساس پیش بینی
ک��ه وجود دارد ،این عزی��زان تا نیمه تیرماه
واکسینه خواهند شد.معاون وزارت بهداشت
در خصوص امکان واکسیناسیون دانشجویان
جهت آغاز آموزش حضوری دانشگاهها ،ابراز
داشت :در این خصوص بنده آنقدر که نگران
ش��روع آموزش حضوری مدارس هس��تم،
نگرانی در خصوص دانش��جویان ندارم زیرا

دانشجویان بالغ هستند و به هر نحوی دارای
ابزار و تجهیزات الکترونیکی در این خصوص
است که به آنها اجازه میدهد بتوانند به هر
ش��کلی دروس را به شکل مجازی بگذرانند
اما در ح��وزه دانشآم��وزان نیازمند تصمیم
جدی هستیم ،خصوصا برای مدارس ابتدایی
تا نظام آموزش��ی بیش از ای��ن دچار صدمه
و آسیب نش��ود.وی با تاکید بر اینکه ما باید
اص��ل را بر آغاز آم��وزش حضوری بگذاریم
و در مس��یر تهیه ابزار ،در خصوص واکسن
نیز ش��رایط خود را مورد بررسی قرار دهیم،
خاطر نشان کرد :در خصوص واکسیناسیون
دانشگاهیان ،ما میتوانیم در مردادماه جاری
 ۲۰۰هزار نفر یعنی مجموع اساتید ،اعضای

هیأت علمی و کارکنان دانشگاههای وزارت
بهداش��ت ،وزارت عل��وم و دانش��گاه آزاد را
واکس��ینه کرده و در ادامه در ش��هریور ماه
جاری  ۵۰۰هزار نفر دانش��جو را واکس��ینه
خواهیم کرد.معاون بهداش��ت وزیر بهداشت
بیان داش��ت :این تعداد در حوزه دانشجویان
در مهرماه به یک میلیون نفر افزایش خواهد
یاف��ت و در آب��ان ماه نیز ی��ک میلیون نفر
دانش��جو را واکس��ینه خواهیم کرد .در ادامه
از تعداد مجموع دانش��جویان ،هر تعداد که
واکس��ینه نش��ده بودند ،در آذر ماه واکسینه
خواهن��د ش��د .برنامهری��زی و اولویتبندی
دانشگاههای کش��ور در خصوص بازگشایی
باید بر اس��اس اعداد اعالمی باش��د که در

نهایت تا انتهای فصل پاییز واکسیناس��یون
همه دانشجویان در کشور را خواهیم داشت.
س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا بیان
داش��ت :پیشفرض من این اس��ت فضای
دانشگاهی هر دانشگاه جهت واکسیناسیون
دانش��جویان مورد اس��تفاده ق��رار گیرد ،تا
دانشجویان پراکنده نشوند و استاد و دانشجو
در همان فض��ای علم��ی و آکادمیک خود
واکسینه شوند .اگر دانشجوی دانشگاهی در
شهر خودش بود و در فضای دانشگاه حضور
نداشت ،میتواند در دانشگاه شهر خود تزریق
را انج��ام دهد که این تزری��ق با ارایه کارت
دانش��جویی و بر اس��اس لیس��تی است که
دانشگاهها به ما ارایه میدهند.

مدنی در سالروز والدت حضرت معصومه(س) و روز دختران خبر داد:

یدهند
 40درصد از کارآفرینان و تسهیلگران بنیاد برکت را زنان و دختران تشکیل م 

به گفت��ه مدیرعامل بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان ام��ام 40 ،درصد از
طرحهای اشتغالزایی این بنیاد به زنان و دختران اختصاص دارد .امیرحسین
مدنی همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختران
ب��ا بیان این مطل��ب افزود 40 :درصد از کارآفرینان بنی��اد برکت را زنان و
دختران تش��کیل میدهند و از  300هزار ش��غل خرد و خانگی ایجاد شده
تا پایان س��ال  ،99بیش از  120هزار ش��غل به آنها تعلق داش��ته اس��ت.
وی خاطرنش��ان کرد :همچنین از  70هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور
پیشبینی ش��ده برای س��ال جاری هم  28هزار طرح ب��ه زنان و دختران
اختصاص دارد که ایجاد  84هزار فرصت ش��غلی را ب��رای آنها به دنبال
خواهد داش��ت .به گفته مدیرعامل بنیاد برکت ،حجم کل س��رمایهگذاری
اش��تغالزایی برای بانوان تا پایان سال گذشته 36 ،هزار میلیارد ریال بوده
است .مدنی تاکید کرد :برای ایجاد  84هزار شغل در دستور کار برای سال
جاری نیز اعتبار  38هزار میلیارد ریالی پیشبینی ش��ده اس��ت .وی درباره

رس��تههای مشاغل ایجاد ش��ده برای زنان و دختران نیز توضیح داد :تولید
پوشاک ،صنایع دستی ،فرش ،محصوالت گلخانهای ،دامپروری و خدماتی
بیش��ترین سهم را از این مش��اغل به خود اختصاص میدهند .مدیرعامل
بنیاد برکت در تش��ریح سهم و حضور زنان در میان تسهیلگران این بنیاد
نیز گفت :زنان و دختران جوان  40درصد از تس��هیلگران بنیاد را تشکیل
میدهند و در حال حاضر 320 ،تسهیلگر زن در سراسر کشور مشغول به
فعالیت و خدمترس��انی به محرومین هستند .مدنی خاطرنشان کرد :این
تسهیلگران در سراسر کشور با حضور در مناطق روستایی و محروم اقدام
به شناسایی زنان متقاضی اشتغال و تشکیل پرونده برای آنها میکنند .این
زنان پس از اهلیتسنجیهای فنی ،برای دریافت تسهیالت قرضالحسنه
به بانکهای عامل معرفی میش��وند .مدنی با تاکید بر حمایت همهجانبه
بنی��اد برکت از زنان و دختران گف��ت :بخش عمدهای از حمایتهای ویژه
بنیاد از اقش��ار خاص و آس��یبپذیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار،

کولبران ،سوختبران ،خانواده زندانیان ،معلولین و خانوادههای دارای معلول،
س��ربازان و خانوادههای کودکان بازمانده از تحصیل شامل زنان و دختران
جوان میشود و به شکل ویژه از آنها حمایت و پشتیبانی صورت میگیرد.
مدیرعام��ل بنیاد برکت افزود :بنیاد در حال برگ��زاری رویداد ملی «بانوی
برک��ت» با هدف کارآفرینی در حوزه کس��بوکارهای خانگی و خانوادگی
ب��رای بانوان اس��ت .طراحی مدلهای بومی ب��رای افزایش حضور بانوان
بوکارهای خانگی ،افزایش مشارکت
در حوزههای اقتصاد خانواده و کس�� 
اقتصادی بانوان ،تقویت شبکه اجتماعی بانوان کارآفرین بنیاد برکت و ارائه
بوکار بانوان از جمله اهداف برگزاری این
طرحهای صنایع خالق در کس�� 
بهش��مار میرود .مدنی با تاکید بر ایجاد اشتغال پایدار برای زنان و دختران
جوان عنوان کرد :بنیاد برکت با طراحی و تش��کیل زنجیره تولید ،سعی در
راهاندازی مشاغل پایدار و ماندگار برای کارآفرینان زن دارد و تسهیلگران
تا ثبات و به سوددهی رسیدن طرحها در کنار این زنان میمانند.
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اخبار
مصرف واکسن ایرانی در دوز دوم
بالمانع است

عضو علمی ستاد مقابله با کرونا گفت :مصرف
واکس��ن ایران��ی در دوز دوم واکسیناس��یون
بالمانع است .مسعود مردانی در پاسخ به این
پرس��ش که «آیا تزریق واکسنهای متفاوت
از آن واکس��نی که اف��راد در دوز اول تزریق
کردهان��د در دوز دوم ممکن اس��ت؟» گفت:
تزریق واکس��ن غیر یا واکس��نی متفاوت از
آن نوع��ی که در نوبت اول ب��ه افراد تزریق
شده اس��ت عیبی ندارد .وی افزود :اگر افراد
در نوب��ت دوم واکسیناس��یون واکس��نی را
اس��تفاده کنند که نوع آن ب��ا آنچه در نوبت
اول واکسیناسیون اس��تفاده کردهاند متفاوت
باشد ،ایرادی در واکسیناسیون پیش نمیآید.
عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح
کرد :اما اگر میخواهند از واکس��نهای تولید
داخل استفاده کنند ،نیاز به مطالعاتی است که
تاکنون انجام نگرفته است .مردانی اشاره کرد:
ما هنوز مقالهای نداریم که در آن اثربخش��ی
واکسن ایرانی را نش��ان دهد و فع ً
ال در حال
تحقیق هستیم .این متخصص بیماریهای
عفونی افزود :ت��ا زمانی که یک مقاله علمی
معتبر در خصوص اثربخش��ی واکس��ن ارائه
نش��ود کس��ی نمیتوان��د از اثرگ��ذاری آن
اطمینان داش��ته باش��د .مردانی تصریح کرد:
اگر چنین مقالهای از سمت سازندگان واکسن
ایرانی ارائه ش��ود ،هیچ منعی نداریم که دوز
دوم واکس��ن را از نمون��ه ایران��ی آن تزریق
کنیم .عضو علمی س��تاد مقابله با کرونا بیان
کرد :البته که تمام واکس��نهای دنیا بهطور
اورژانس��ی وارد بازار شدهاند ،اما پشتوانه همه
آنه��ا حداقل دو مطالعه قوی اس��ت ،بهطور
مثال واکسن اسپوتیک مقاله «لنست» را ارائه
داد ک��ه تأیید کرد این واکس��ن  ۹۲و  ۴دهم
درصد اثرگذاری دارد.
توضیح پلیس در خصوص جمعآوری بنر
تبلیغاتیکاندیدایریاستجمهوری

مع��اون اجتماعی پلیس بوش��هر گفت :خبر
منتش��ر ش��ده در فضای مج��ازی مبنی بر
جمع آوری بنر تبلیغاتی منتس��ب به یکی از
کاندیداهای ریاست جمهوری توسط نیروی
انتظامی صحت ندارد .سرهنگ «جهانبخش
طهماس��بی» ب��ا بی��ان اینکه وظیف��ه ذاتی
نیروی انتظامی تامی��ن نظم و امنیت جامعه
اس��ت ،گفت :پلیس در ایام انتخابات با تمام
امکان��ات تالش می کند که امنیت تجمعات
انتخاباتی را برقرار کند .وی با اشاره به اینکه
نیروی انتظامی ب��ه دور از جناح بندی های
سیاس��ی با رعایت اصل بی طرفی به انجام
وظای��ف خ��ود در هرچه بهتر و باش��کوه تر
برگزار شدن انتخابات می پردازد ،افزود :خبر
انتشار داده ش��ده در فضای مجازی مبنی بر
جم��ع آوری بنر تبلیغاتی یکی از کاندیداهای
ریاس��ت جمهوری توس��ط نی��روی انتظامی
استان بوشهر صحت ندارد .معاون اجتماعی
پلیس بوشهر تاکید کرد :جمع آوری بنرهای
تبلیغات��ی که برخ�لاف دس��تورالعمل های
صادره از ستاد تبلیغات انتخابات بوده ،برعهده
پلیس نیست.
تخریب نامزدهای رقیب و انتشار
نظرسنجیهای جعلی «تخلف
انتخاباتی» است

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
س��ایبری پلی��س فتا ناج��ا گف��ت :تخریب
نامزدهای رقیب و انتش��ار نظرس��نجیهای
جعل��ی ،تخلف انتخاباتی اس��ت .س��رهنگ
علی محمد رجبی رئیس مرکز تش��خیص و
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با
توجه به این مطلب که باید شهروندانمراقب
تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی باش��ند
اظهار داشت :با نزدیک شدن به ایام انتخابات
ش��اهد سوءاس��تفاده برخ��ی از گروهه��ای
انتخاباتی در ش��بکههای اجتماعی هس��تیم
که با ترفند جذب مخاطب و فالوور به دنبال
کالهبرداری از ش��هروندان هس��تند.رئیس
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری
پلیس فتا ناجا تصریح کرد :از جمله تخلفات
انتخابات��ی در فضاهای س��ایبری و مجازی
میتوان به تخری��ب نامزدهای رقیب ،ایجاد
ش��ایعات انتخاباتی ،انتش��ار نظرسنجیهای
جعلی و س��وء اس��تفاده از فضای مجازی در
فض��ای تبلیغ��ات انتخاباتی اش��اره کرد.وی
گفت :ش��هروندان ضمن حفظ هوشیاری از
عضویت در گروههای ناش��ناس انتخاباتی در
فضای مجازی و ارس��ال اطالعات شخصی
ب��رای گردانندگان کانال ها که با وعده های
وسوسه آمیز به سراغ افراد می آیند خودداری
کنند.

