خبر ویژه

نخستین مدرسه تابستانی مالکیت معنوی افتتاح شد

توزیع واکسنهای تولید داخل آنفلوآنزا

ایرنا :رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از افتتاح نخستین مدرسه تابستانی سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) با موضوع
مالکیت معنوی خبر داد .حسن بابایی در مراسم افتتاحیه مدرسه تابســتانی سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) که با حضور ماریا
استالنتامارک مدیر برنامه آکادمی وایپو ،صابر انصاری مدیر کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه ،مهدی علیزاده مسئول مرکز
مالکیت معنوی شرکت کنندگان داخلی و خارجی اعم از مدرسان و دانشجویان برگزار شد ،اظهار داشت :حقوق مالکیت فکری در بند
 ۲ماده  ۲۷اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق بشر قید شده است و مقرر شده هرکس حق دارد از حمایت منافع مادی و معنوی
منتج از آثار علمی ،ادبی یا هنری خود برخوردار شود .وی افزود :امروزه نقش حقوق مالکیت فکری در زمینههای مختلف ازجمله تجارت،
بهداشت ،فرهنگ ومیراث ،سرمایهگذاری ،محیط زیست ،امنیت غذایی ،پیشرفت علمی و فناوری از اهمیت باالیی برخوردار است.

مهر :معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از توزیع واکسنهای آنفلوآنزا چهارظرفیتی تولید داخل خبر داد .بهرام دارایی با اشاره به تأمین
به موقع واکسن تولید داخل آنفلوآنزا اظهار داشت :این واکسن از سال گذشته در کشور تولید و دردسترس عموم قرار گرفته است .واکسن
آنفلوآنزا توسط جوانان دانشمند داروسازی و با فناوری کام ً
ال بومی ودانش بنیان به تولید انبوه رسیده و افتخار بزرگی برای کشوراست.
وی ادامه داد :امسال تأمین  ۲.۵میلیون ُدز واکسن آنفلوآنزا پیش بینی شده که حدود یک میلیون ُدز آن از محل واکسنهای تولید داخلی
و مابقی از طریق واردات تأمین شده است .معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا اواسط شهریور و اوایل
مهر است ،افزود :بخشی ازواکسنهای تأمین شده دراختیار معاونت بهداشتی و بخشی دیگر بهمنظوردسترسی عمومی درداروخانههای
سراسرکشورتوزیع وبا لزوم ثبت درسامانه تیتک عرضه خواهد شد.

یافتهها
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ادامه از صفحه یک
بزرگ ایران پس از دریــای خزر و دریاچه
ارومیه ،هفتمین تاالب بینالمللی جهان
و یکی از ذخیرهگاههای زیستکره در ایران
است که در صورت خشک شدن مشکالت
محیط زیستی و اجتماعی زیادی به همراه
خواهد آورد ۵ ،شهرستان هیرمند ،نیمروز،
زابل ،هامون و زهک در اطراف تاالب بیش
از  ۴۰۰هزار نفــر جمعیت را در خود جای
داده اســت که زندگی تمام آنها متأثر از
این تاالب اســت ،همه آنها در بخشهای
کشاورزی ،دامداری ،گردشگری و صیادی
مشغول به کار بودند که زندگی و کار همه
تحت تأثیر خشک شدن تاالب قرار گرفته
است .از سوی دیگر بلند شدن گرد و غبار
نیز از جمله مشکالتی است که دامن مردم
منطقه را گرفته است.
حتم ًا از ظرفیتهای بین المللی
استفاده خواهیم کرد
علی سالجقه معاون رییس جمهور و رییس
ســازمان حفاظت محیط زیســت است.
وی در رابطه با وضعیت هامون و البته کم
کاری دولت افغانستان گفت :از آنجا که در
افغانستان دولت متمرکزی مستقر نیست
از این رو نمیتوان آن دولت را بازخواست
کرد اما زمانی که دولت مقابل خلف وعده
میکند حتمــاً از ظرفیتهای بین المللی
اســتفاده خواهیم کرد .البتــه ما نماینده
افغانستان را بازخواست کردهایم اما اتفاقی
نیفتاده است .در چنین شرایطی که خلف
وعــده رخ میدهد مجبور به اســتفاده از
ظرفیتهای بینالمللی میشــویم .وزیر
نیرو از طرف رئیس جمهوری مأموریت پیدا
کرده تا با استفاده از این ظرفیتها به حل
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شرایط ناگوار اقلیمی در جغرافیای ایران با سرعت پیشرفت میکند؛

بد حال مثل دریاچهها و تاالبها

عکس:مهر


ادامه از صفحه یک
اما برخی افراد ممکن است بدون هیچگونه
علت ،هروز درگیر این حاالت غم و ناراحتی
باشــند .احســاس ناراحتــی و اضطراب
میتوانــد باعث ایجاد اختــال در برخی
فعالیتهای روزانه مانند رسیدن به موقع
سر کار ،مراقبت از خود یا مراقبت از کودکان
شــوند .در این مورد ،افراد ممکن است از
افسردگی ،اضطراب یا ترکیبی از این دو رنج
ببرند.
افسردگی و اضطراب ممکن است همزمان
رخ دهند .طبق مطالعات انجام شده بین 10
تا  20درصد از بزرگساالن در هر دوره 12
ماهه ،برای اختالل افسردگی یا اضطراب
به پزشک مراقبتهای اولیه خود مراجعه
میکنند و تقریبــاً  50درصد از آنها از یک
افسردگی همایند ،ثانویه یا اختالل اضطراب
رنج میبرند .وجود اختالالت افسردگی و
اضطراب به صورت همزمان ،با عالئمی از
جمله مزمن شدن بیشتر ،بهبودی کندتر،
افزایش میزان عود و ناتوانی روانی اجتماعی
همراه است.
آگاهی از عالئــم و موثرتریــن درمانها
همیشــه بهترین راهحل اســت .اختالل
افسردگی اساســی شــامل یک دوره دو
هفتهای اســت که در طی آن یا تقریباً هر
روز ،فرد خلق افسرده دارد یا عالقه یا لذت
خود را تقریباً در انجــام تمام فعالیتها از
دست میدهد .مشــخصه اصلی اختالل
اضطراب فراگیر ،اضطراب و نگرانی بیش
از حد در مورد برخی رویدادها یا فعالیتها
است .در این مورد نگرانی یا اضطراب بیش
از حد بیش از یک دوره حداقل شش ماهه
است.
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مشــکل بپردازد .هامون از بین رفته است
و معیشت بسیاری از مردم منطقه وابسته
به هامون مختل شــده اســت .امیدواریم
حاکمیتی ثابت مستقر شــود اما سازمان
محیط زیســت ،وزارت نیرو و وزارت امور
خارجه همگی در تالش هستند تا با استفاده
از ظرفیتهای بینالمللی افغانســتان را
مجبور به رهاسازی آب کنیم .وی متذکر
شد که در زمینه حقابه هامون از هیرمند
رییس جمهور دســتور ویژه داده است ،بر
این اساس ابتدا نماینده ویژه رییس جمهور
در امور افغانستان موضوع را پیگیری کرد ،ما
هم نشستهایی داشتیم و خواهش کردیم
که این موضوع در دستور اصلی کارشان قرار

گیرد ،رایزنیها را آغاز کردند اما متاسفانه
دولت مستقری در افغانســتان نیست تا
موضوع را دنبال کند .وی اظهارداشــت:
هیات حاکمه افغانســتان یــک بار بحث
آمار بارشها و مخــازن آبی ایران را مطرح
میکنند و میگویند که به اطالعات شما
اعتقــادی نداریم در صورتــی که همواره
ســنجندههایی در قالب ایستگاههای آب
ســنجی در منطقه فعال است ،همچنین
ایستگاههایی هم در ایران و هم افغانستان
میزان بارشها را مشخص میکنند و در دو
کشــور از دادههای آنها استفاده میشود و
کام ً
ال هم قابل ســنجش و راستی آزمایی
هستند اما متاسفانه این تفکر در افغانستان

وجود ندارد.
ســاجقه ادامــه داد :البتــه در تمام این
نشستها هم وزیر خارجه افغانستان اعالم
کرد که ما در بحــث حقابه ایران مبتنی بر
تفاهم نامه میان دو کشور که تأمین  ۲۶متر
مکعب بر ثانیه و  ۸۵۰میلیون متر مکعب
بر ســال تعهد داریم ،پایبند هستیم؛ این
حرفها را میزنند اما در عمل باز هم اجرا
نمیکنند.
متاســفانه اراضی زیر کشت
افزایش یافته
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست
همچنیــن در رابطه با وضعیــت دریاچه
ارومیه نیز گفت :االن آمادگی برای انتقال

 ۶۰۰میلیون متر مکعب آب از کانی سیب
به دریاچه ارومیه وجود دارد اما هنوز تونل
کانی سیب آماده نشده است تا آب منتقل
شود؛ از سوی دیگر تصفیه خانههای ارومیه
و تبریز آماده شــده تــا  ۱۰۰میلیون متر
مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شــود .وی
اظهارداشــت :از روزی که ســتاد احیای
دریاچه ارومیه شــکل گرفت ،متاســفانه
اراضی زیر کشت افزایش یافته است که این
با رسالت ستاد تناقض دارد .وی متذکر شد
که از نظر ما در روند خشک شدن دریاچه
ارومیه تغییر اقلیم در اولویت قرار دارد اما
متاسفانه تغییر کاربری هم به عادت تبدیل
شده است.
دریاچه ارومیــه وضع خوبی
ندارد
روح اهلل متفکر آزاد رئیس هیئت تحقیق و
تفحص از دریاچه ارومیه در مجلس شورای
اسالمی نیز در مورد شــرایط این دریاچه
گفت :احیای دریاچه ارومیه درخواســت
و مطالبه ملی اســت ،برهمین اساس این
مهم عزم جدی و همکاری تمام دستگاهها
را میطلبد ،تالشهای گســتردهای برای
بازگرداندن حیات بــه این دریاچه صورت
پذیرفته که متاســفانه تاکنون هیچکدام
به احیای دریاچه منتهی نشــده اســت.
متفکرآزاد احیای دریاچه را وظیفه دولت
و دستگاههای اجرایی دانست و یادآور شد:
بازگرداندن حیات بــه دریاچه فیروزهای
آذربایجان بر عهده دســتگاههای اجرایی
اســت ،مطمئناً مســیرهایی برای احیای
دریاچه وجود دارد ،امیدواریم دولت با تمام
توان در سال آبی جاری بتواند این دریاچه
را از مرگ نجات دهد.

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای
سالمت وزارت بهداشت:

زائران اربعین دوره واکسیناسیون
کرونا را تکمیل کنند

ایسنا :سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به زائران
حرم حسینی توصیه کرد برای داشتن سفری توأم
با سالمتی قبل از سفر اربعین ،دوره واکسیناسیون
کرونا خود را تکمیل کنند.
فرشید رضایی افزود :زائران اربعین اگر از آخرین
تاریخ تزریق واکسن آنها بیشــتر از  ۶ماه گذشته
است ،واکســن کرونا دز یادآور را بزنند .وی تاکید
کرد :زائران اربعین در طول پیــاده روی مایعات
کافی بنوشند و از آب سالم و فراوان ،غذاهای پخته
شــده تازه و گرم ،میوه پوســت دار و شسته شده
استفاده کنند .رضایی ادامه داد :زائران از چند روز
قبل از اربعین ،پیاده روی منظم داشته باشند و برای
سالمتی زانوها ،هنگام پیاده روی از عصا استفاده
کنند .از کفش راحت و مخصوص پیاده روی و دو
جوراب یا جوراب حولهای استفاده کنند .از کوله
پشتی مناسب استفاده کرده و از حمل بار اضافی
و ســنگین پرهیز کنند .سرپرست دفتر آموزش و
ارتقای سالمت وزارت بهداشــت گفت :فهرست
وسایل ضروری همراه زائران داروهای بیماریهای
زمینهای برای  ۱۰روز ،چســب زخم ،پودر ،ORS
نمک ،آلوخشک و انجیرخشک (برای پیشگیری از
یبوست) ،قاشق و لیوان ،دمپایی ،صابون و چراغ قوه
باشد.رضایی با بیان اینکه زائران در فواصل زمانی
منظم ،به خود استراحت دهند و از مواجه طوالنی
مدت با آفتاب خودداری کنند ،افزود :برای در امان
بودن از آفتاب و نور شدید خورشید از عینک آفتابی،
کاله لبه دار و کرم ضد آفتاب ،اســتفاده کنند .از
لباس مناسب ،گشاد و با الیاف نخی به تن کنند.
وی اظهارداشت :زائران در طول پیاده روی مایعات
کافی بنوشند .در اماکن شلوغ و پر تجمع ،از ماسک
استفاده کنند و در صورت داشتن عالیم بیماری،
ماسک بزنند و از دیگران فاصله بگیرند و به مراکز
درمانی اطالع دهند .سرپرســت دفتر آموزش و
ارتقای سالمت وزارت بهداشت با اشاره به این که
وبا یک اسهال عفونی خطرناک است که از طریق
آب ،غذا و دست آلوده منتقل میشود ،گفت :الزم
است زائران به طور منظم دستهای خود را با آب
و صابون بشویند و از آب ســالم و فراوان ،غذاهای
پخته شــده تازه و گرم ،میوه پوست دار و شسته
شده استفاده کنند.رضایی افزود :زائران اربعین از
خوردن هرگونه ساالد و سبزیجات ،ماهی ،لبنیات
غیر پاســتوریزه و غذاهای دارای سس و کشک،
خودداری کنند.

