کوتاه از جامعه

راهاندازی دانشکده ویژه سالمندان به زودی

تحریمها مانع ورود واکسن آنفلوآنزا به کشور

نذر  ۶۲میلیاردی برای آب

ایسنا :رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته
در جهت ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و مراقبتی از سالمندان ،از آغاز به کار دانشکده
سالمندی در آینده نزدیک خبر داد و گفت :موضوع سالمندان چند وجهی است که عالوه
بر بهزیستی و وزارت بهداشت نیازمند همکاری سایر نهادها نیز است .محسن شتی گفت:
برنامههای وزارت بهداشــت برای ارتقای سالمت ســالمندان در ابعاد مختلف پیگیری
میشــود .در حوزه درمان در حال تدوین گایدالینهای خاص مانند تشخیص و درمان
دمانس و آلزایمر هستیم.

شهر خبر :نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه واردات واکسن آنفلوآنزا به
دلیل تحریمها و معضل انتقال وجه به تأمین کننده واکســن ،با مشکل مواجه شده ،در
عین حال نسبت به تهیه آن از بازار آزاد هشــدار داد .علی فاطمی ،درباره آخرین خبرها
از زمان توزیع واکســن آنفلوآنزا گفت :ما در زمینه توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانهها
هم با دانشگاههای علوم پزشــکی و هم با معاونتهای غذا و دارو به طور مرتب در ارتباط
هستیم .تاکنون واکسنهای آنفلوآنزایی که وارد کشور شده ،در اختیار معاونت بهداشتی
قرار گرفته است.

پارسیک :رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر از صرف بیش از شش میلیارد و
 ۲۰۰میلیون تومان برای اجرای طرح نذرآب  ۳خبر داد .محمد نصیری ،با اشاره به اجرای
سومین مرحله از طرح نذر آب در تعدادی از شهرستانهای دارای تنش آبی در چهار استان
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،خراسانجنوبی و کرمان ،گفت :این طرح از نیمه دوم
شهریورماه با تعیین  ۱۲استان معین به مرحله اجرا درآمده و در جریان آن اقالم مورد نیاز
در این مناطق تأمین شده است .وی گفت :دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی از
جمله شاخصهای عدالت در سالمت است.

روانشناسی
مجبور کردن کودکان به شجاع
بودن چه آسیبهایی دارد؟
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وزیر کشور خبر داد:

جریمهدرانتظارمتخلفانکرونایی
وزیر کشــور از ارائــه پیشــنهاد جریمه
برای متخلفان عــدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی در تهران به عنوان الگو خبر داد
و گفت :در صورت تصویــب این موضوع
در ســتاد ملی با روشهای اقناعسازی و
جذب همراهی مردم این پیشنهاد اجرایی
خواهد شد .به گزارش ایســنا ،عبدالرضا
رحمانیفضلی در حاشیه برگزاری جلسه
کمیته اجتماعی ،انتظامی ستاد ملی مقابله
با کرونا در جمع خبرنگاران گفت :در این
جلسه موضوعات حول چند محور از جمله
بازنگری در نحوه اعمال ،اجــرا و نظارت
پروتکلها مطرح شد .گزارشهایی در این
خصوص ارائه شــد که نشان میدهد اجرا
و نظارت کاهشــی بوده و این موضوع اثر
خود را در بیماران ،مبتالیان و بستریها
و همچنین فوتیها نشــان میدهد .وی

افــزود :ادارات ،اصنــاف و اماکن عمومی
که برای آنها پیشتر پروتکلها نوشــته
شــده باید زمانبندی اجرا و نظارت را به
ستاد ارائه دهند و طی آن ،آنهایی که زیر
استاندارد و میانگین هستند تذکر دریافت
خواهند کرد .رحمانیفضلــی ادامه داد:
موضوع ماسک مجددا ًمطرح شد ،بر اساس
گزارشهای ارائه شــده در حــال حاضر
ماســک با قیمت  ۱۰۰۰تا  ۱۳۰۰تومان
تولید و توزیع میشــود ،اما در خصوص
توزیع و رسیدن ماســک به دست مردم
شبهاتی وجود داشت که مقرر شد تیمی
یک ماهه اخیر را در خصوص توزیع ماسک
مورد بررسی و گزارش آن را ارائه کنند .وزیر
کشــور در بخش دیگری از صحبتهای
خود با تاکید بر اولویتبندی توزیع ماسک
در کشور گفت :در اولویت نخست وزارت

بهداشــت ،کادر درمان و داروخانهها قرار
دارند و حملونقل عمومی ،دانشــگاهها و
دانشآموزان در اولویت بعدی هستند .به
گفته وی ،روزانه  ۲۰میلیون ماسک تولید
میشود اما در خصوص تأمین مواد اولیه
تولید ماسک نگرانیهایی وجود داشت که
مقرر شد این موضوع پیگیری و حل و فصل
شود .رحمانیفضلی در خصوص پیشنهاد
جریمه کردن متخلفان در تهران به عنوان
الگو گفت :بر اســاس دســتورالعملی که
نوشته شده تهران در این موضوع به عنوان
الگو در نظر گرفته میشود و پیگیری برای
اجرای این موضوع ادامه دارد ،به شــکلی
که اگر موضوع جریمه مورد توصیه ستاد
ملی قرار بگیرد با روشهای بیشتر اغنایی
و جذب همراهی مردم آن را اجرایی کنیم.
وزیر کشــور تاکید کرد :اقناع و همکاری

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

قانون مدیریت بحران  ۴۰سال عقبتر از شرایط کنونی کالنشهرهاست
مهر :رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران
شــهر تهران در برنامه تلویزیونی تهران  ۲۰گفت :از
زمان تصویــب قانون جدید مدیریت بحران شــش
ماه فرصت بــوده که آئین نامهها تعیین شــود که تا
کنون فقط یک سند راهبرد ملی به تصویب رسیده و
هیچکدام از جلساتی که باید بر اساس این قانون برگزار

میشده تشکیل نشده است .رضا کرمیمحمدی افزود:
شهرداری در شهر تهران به طور ویژه بر روی مدیریت
بحران کار کرده و اقدامات مثبتی انجام شده است ،اما
از زمان تصویب قانون جدید همه بالتکلیف هستند
چرا که آئیننامههای قانــون جدید تا کنون تصویب
نشده اســت .وی با بیان اینکه قانون جدید مدیریت

مردم کمک رســانهها را میطلبد که بر
همین اساس به کمیته اطالعرسانی تکلیف
شــد برنامه خود را همراه بــا زمانبندی
ارائه کند تا در جلســه بعد مورد بررسی و
تصویب قرار گیرد .بیتردید تا رســیدن
به نقطه کاهشــی ابتال و بستری بیماران
کرونا ویروس باید این موارد مورد پیگیری
قرار گیرد اما تنها راه غلبه بر این بیماری
همکاری همه مردم اســت .وی ادامه داد:
اصناف جزو مواردی هستند که بیشترین

بحران به طور کلی خوب است ،تصریح کرد :اما این
قانون در خصوص کالنشهرها تقریباً  ۴۰سال عقب
اســت ،یعنی با توجه به اینکه کالنشهرها تغییرات
بسیاری داشتهاند و مدیریت آنها متفاوت است ،اما در
قانون جدید لحاظ نشده است .کرمیمحمدی افزود:
شهر تهران مستعد بروز یک زلزله قوی است و باید به
صورت جدی این موضوع را مد نظر قرار دهیم اما در
قانون جدید این اتفاق نیفتاده و کام ً
ال مشخص است
که زلزله را جدی نگرفتهایم .وی گفت :مشکلی که در

مهر :معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش
گفت :ســامانه امید به زودی به صورت ملی و در
سراسر کشور برای ارائه خدمات مشاوره ،راهاندازی
خواهد شــد .محمدمهدی تندگویان افزود :این
سامانه در حال حاضر در کرمان به صورت پایلوت
در حال بهرهبرداری است و پس از راهاندازی ملی،
همه میتوانند به این ســامانه مراجعه کنند و از
خدمات مستوره آن اســتفاده کنند .وی گفت:
رویکرد اصلــی راهاندازی این ســامانه کمک به
مشــاوره ازدواج و تسهیل دسترســی مردم به
خدمات مشاوره است.

طرح تنفس جنگلها در برنامه
هفتم ادامه پیدا کند

عکس  :ایرنا

سالمت نیوز :مرجــان کربالیی روانشناس و
درمانگر کودک و نوجوان ،درباره آســیبهای
مجبور کردن کودکان به شــجاع بودن ،اظهار
کرد :ما همه در طول زندگی ،ترس را به عنوان
یک هیجان طبیعی تجربه میکنیم .شــکی
نیست که ترس با عالئم گوناگون خود هیجان
مفیدی برای حفظ و نگهداری خــود ،از آزار و
اذیت اســت ،زیرا فرد را از دست زدن به اعمال
خطرآفرین باز میدارد .وی افزود :همچنین او
را برای تعدیل رفتــار اجتماعی در آینده آماده
میکند .بدیــن معنا که فرد بــه علت ترس از
فقر در آینده به کار و کوشــش میپردازد یا به
ســبب ترس از مجازات قانون ،رفتــار خود را
کنترل و مدیریت میکنــد .گاهی ترس یکی
از پایههای مهم یادگیری به شــمار میرود .با
اینکه ترس مورد پسند هیچکس نیست ،ولی در
بعضی مواقع مفید هم واقع میشود .کربالیی با
بیان اینکه با افزایش تجارب کودک در محیط
زندگی ،برخی ترسها از میان میروند؛ اما انواع
دیگری از ترس ،جای مواد قبــل را میگیرد،
ادامه داد :بعضی از کودکان ســه تا چهار ساله،
ممکن است ،به ویژه از صداهای بلند یا تاریکی
بترسند؛ والدین از عواقب حرفها و رفتارهای
خود بیاطالع هستند و شاید نمیدانند که این
دست از حرفها چقدر بر کاهش اعتماد به نفس
و عزت نفس کودک و همچنین افزوده شــدن
ترسهای او مؤثر هستند ،همان طور که نادیده
گرفتن ترسهای کودک اص ً
ال منطقی نیست،
مجبور کردن کودک به شجاع بودن هم منطقی
نیست و تبعات و آسیبهای خاص خود را در
پی دارد .کربالیی اضافه کرد :اما به یاد داشــته
باشــید هیچگاه واکنش بیــش از حد به آنها
نشان ندهید.
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راهاندازی سامانه امید برای
ارائه خدمات مشاوره

تردد و تعامل با مــردم را دارند که در پی
شیوع کرونا ویروس نیز با مشکالت بسیاری
مواجه شــدند .گزارشها نشان میدهد
این قشر تا  ۶۰درصد پروتکلها را رعایت
کردند و ما امیدواریم با همکاری بیشتر این
عدد به  ۸۰درصد برســد به شکلی که هم
خودشان و هم مراجعان مکلف به رعایت
پروتکلها باشند .بیتردید موفقیت در این
امر نیازمند همــکاری و تعامل همه مردم
است تا بر این بال فائق شویم.

قانون جدید مدیریت بحران وجود دارد حذف شورای
هماهنگی مدیریت بحران است .در حالی که در قانون
قبلــی  ۱۴کارگروه در شــورای هماهنگی مدیریت
بحران تشکیل و وظایفشان مشخص شده بود مثل
سازمان آب ،گاز و ...و اقدامات خوبی هم انجام میشد،
اما با تصویب قانون جدید ،شورای هماهنگی مدیریت
بحران و کارگروهها حذف شدند .در نتیجه هماهنگ
کننده نهایی مشخص نیست و جایگزینی برای آن در
نظر گرفته نشده است.

خانهملت :نماینــده مردم رشــت در مجلس
گفـت :علیرغم مشکالت فراوانی که طرح تنفس
جنگلها برای صنایع چوبی ایجاد کرده معتقدیم
اجرای آن باید با تغییراتی در برنامه هفتم توسعه
نیز ادامه پیــدا کند .جبــار کوچکینژاد گفت:
طرح تنفس پنج ساله جنگلها به عنوان یکی از
مصوبات برنامه ششم توسعه ،موجب بروز برخی
از مشکالت در صنعت چوب ،کارخانههای نئوپان
و فیبر شــد ،اما در این قانون به رفع این موانع و
مشکالت ناشــی از کمبود خوراک برای صنایع
چوبی اشاره شــده و بر اساس آن دولت میتواند
چوبهای مورد نیاز کشور را وارد کند.

تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای
استخدامی آموزشوپرورش

تســنیم :وزیر آموزشوپرورش در کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی حضور یافت و
به برخی پرسشها و نگرانیهای این کمیسیون
در مورد تبدیل وضعیت اســتخدامی نیروهای
استخدامی آموزشوپرورش پاسخ داد .محسن
حاجیمیرزایی اظهار کرد :در سالجاری مجوز
اســتخدام  ۷۳هزار نفــر نیروی انســانی را در
آموزشوپرورش گرفتهایم که برخی استخدامها
از طریق همین افراد اســت و با استفاده از قانون
ماده  ۲۸و تحصیل یکساله در دانشگاه فرهنگیان
جذب آموزشوپرورش میشــوند .وی با اشاره
به نگرانی دیگر این کمیســیون در مورد حقوق
فرهنگیان گفت :افزایش حقوق فرهنگیان در یک
سال گذشته در چند نوبت انجام و متعادل شده و
به حقوق سایر کارمندان دولت نزدیک شده است.

