امسال هم «اینترنت» شاد رایگان است

تزریق دوز سوم؛ تبعیض آشکار در کشورهای بزرگ

ایسنا :سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت :برگشت به شرایط قبل از کرونا متصور نیست ،لذا در صورت بازگشایی تمام مدارس،
این شبکه (شاد) به عنوان شبکه دانشآموزی جزو ارکان نظام تعلیم و تربیت است و به عنوان بخشی از فعالیتهای آموزشی ،ممکن
است به یکی از سه حالت؛ مکملی ،مقومی یا اصلی برای دانشآموزان ارائه شود .علیرضا کاظمی ،در حاشیه بازدید از شرکت ارتباطات
سیار ایران (همراه اول) ،اظهار کرد :از همراه اول به خاطر همکاری با آموزش و پرورش در استمرا آموزشها در دوران کرونا و تولید یکی
از بزرگترین دستاوردها در دوسال اخیر تشــکر میکنم .وی اضافه کرد :از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،که علیرغم فشارها و
محدودیت تالش کردند تا امسال نیز همانند سال قبل اینترنت رایگان برای استفاده از شاد در اختیار معلمان و دانشآموزان قرار گیرد،
تقدیر و تشکر میکنم.

شهر خبر :معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با نماینده سازمان جهانی بهداشت درباره خطر آپارتاید واکسن در جهان هشدار
داد و گفت :دنیا فقط با واکسیناسیون عمومی از ویروس کرونا ایمن میشود .علیرضا رئیسی ،گفت :این بسیار خطرناک است که اعالم
شود فقط برای واکسنهای فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا یا جانسوناند جانســون ویزای سفر به برخی کشورها صادر میشود .وی ادامه داد:
آپارتاید واکسن که برخی کشورهای بزرگ در حال دامن زدن به آن هستند جز به سود چند شرکت معدود تولید کننده این واکسنها
به نفع دنیا و سالمت مردم نخواهد بود .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه بیان کرد :تا زمانی که  ۷۰درصد مردم جهان واکسینه
نشوند واکسیناسیون دوز سوم به مردم این کشورها نیز به نفع آنان نخواهد بود و این تبعیض آشکار آنان را از جهشهای جدید کرونا ایمن
نمیکند.

کوتاه از جامعه
 تهران به سمت شهر فروشی
نمیرود

ایرنا :شــهردار تهران گفت :روال این است
که در قالب طرح جامع بتوانیم بازســازی و
نوسازی شــهر را انجام دهیم اما آن چیزی
که تحت عنوان تراکمفروشی و شهرفروشی
باشد ،خط قرمز ماست و به سمت آن نخواهیم
رفت .علیرضا زاکانی در حاشــیه حضور در
صحن شورای اسالمی شهر تهران در جمع
خبرنگاران گفــت :موضــوع جایزه خوش
حسابی برای کسانی که عوارضشان را نقدا ً
پرداخت کنند همواره در طول ســالهای
مختلف مد نظر قرار میگرفته است و امسال
نیز برای پرداخت تا  ۶۰روز  ۲۵درصد جایزه
در نظر گرفته شد.

حذف تست  PCRبرای دریافت
ویزای اربعین ۱۴۰۰
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سند« »2030لغو و اجرای مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» ابالغ شد؛

یلدا توکلی  /گروه جامعه

رئیسی و گام بلند بعدی در مسیر تازه

tavakoli.yalda11@gmail.com

کودکان در جامعه درست مثل بزرگساالن دارای حق و
حقوقی بوده که تک تک افراد جامعه موظف به احترام به
آن و رعایت این قوانین هستند ،قوانین مربوط به کودکان
همان حق و حقوقی است که آنها در تمام جوامع بشری
دارند ،حقوقی که مطمئناً با پرداختن به آن کودکان در
جامعه بالندهتر خواهند شد و زیر پا گذاشتن آنها نیز در
واقع نه تنها به کودکان بلکه به کل افراد جامعه آسیب
خواهد رساند چرا که نباید فراموش کنیم همه افراد یک
جامعه زنجیروار به هم متصل هستند.
همه چیز به نفع کودکان
موضوع حقوق کودک در هــر جامعهای مورد
اهمیت است و از همین رو تدوین و تصویب «کنوانسیون
حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بینالمللی در
زمینه حقوق کودک اســت که خوشبختانه جمهوری
اســامی ایران نیز به این پیماننامه بینالمللی بهطور
مشروط ملحق شده است .در حقیقت در این سند ،اصول
عدالت اجتماعی ،تضمین فرصتهای برابر ،مشارکت
مردم و جامعه مدنی ،بالندگی اخالقی و فرهنگی کودکان
و نوجوانان ،تقویت و تعمیق و نهادینهســازی روحیه
احترام به حقوق کودک به انضمام تنویر افکار عمومی و
ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نظام حمایت از حقوق
کودکان مورد توجه و از جمله اهداف تهیه این سند است.
در این سند راهبردهایی همچون ارتقای وضعیت حقوق
بنیادین کودک ،گسترش و تأمین سالمت و رفاه اولیه
کودکان ،ارتقای روابط خانواده و مراقبتهای جایگزین،
ترویج و تقویت و نهادینهسازی فرهنگ دوستدار کودک
و توسعه همکاریهای بینالمللی نیز تشریح شده است.

عکس:مهر

مهر :دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین
حسینی اظهار کرد :تاکنون پیشنهاد بازگشت
زمینی زائران به داخل کشور مورد قبول طرف
عراقی قرار نگرفته است .احمد محمدیفر،
در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با حذف
تســت  PCRبرای دریافت روادید نیز گفت:
صحبت از این بود که هم موقع دریافت ویزا
و هم برای سوارشدن به هواپیما زائران تست
 PCRبدهند .با توجه به رایزنیهایی که انجام
شــد انجام تســت  PCRبرای دریافت ویزا
منتفی شــد ولی برای سوارشدن به هواپیما
باید این تست از ســوی مسافران انجام شده
باشد .از دیگر سو یکبار دیگر هم تست pcr
در داخل فرودگاههای بغداد و نجف صورت
میگیرد که قرار شــد این فرایند نیز حذف
شود.
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نباید فراموش کنیم که کودکان و نوجوانان سرمایههای
جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسالمی بسیار
متعالی است .آموزههای اســامی تمام زوایای حقوق
کودکان چه پیــش از تولد و چه پــس از آن را در ابعاد
فرهنگی ،آموزشــی ،تربیتی ،اجتماعــی ،اقتصادی و
حقوقی تبیین کرده و در راســتای حقوق خصوصی و
حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح کرده است.
پیگیری امور کودکان با تمام قوا
در واقع ،میتوان گفت که این سند ،در راستای
اجراییکردن پیماننامه حقوق کودک تدوین شــده
و ظاهرا ً برنامه جامعی اســت کــه در آن ،تمام وظایف
نهادهای مرتبط با پیگیری امور کــودکان و نوجوانان
تبیین شده و قوانین و دستورالعملهای موجود در حوزه
حقوق کودک در این سند جمعآوری و دستهبندی شده

و سهم هر دســتگاه در اجرای آن مشخص شده است
و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تصویب این
سند ،قصد دارد ضمن نظارت و ارزیابی این سند ،بدون
آنکه در امور اجرایی مربوط به اجرای پیماننامه دخالت
داشته باشد ،نقش پیگیری و هماهنگی بین دستگاههای
مسئول و ذیربط را در این زمینه ایفا کند.
دستور اجرای سند ملی حقوق کودک و
نوجوان
ســیدابراهیم رئیســی ،رئیسجمهور و رئیس شورای
عالی انقالب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و
نوجوان» که در جلسه  ۸۰۶مورخ  ۱۳۹۷/۰۱/۲۱شورای
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است ،را برای
اجرا به دستگاههای مربوطه ابالغ کرد و با توجه به عدم
تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و

انسجام ،اصول سیاستها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد
تربیتی ،فرهنگی ،بهداشتی ،قضایی و حقوقی موجب
وفاق و وحدت نظر مسئوالن و نظام اسالمی شود و در
چارچوب اقدام ملی  ۳۴از راهبرد کالن  ۳نقشه مهندسی
فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین ســند ملی کودک و
نوجوان مبتنی بر آموزهها و معارف اسالمی» و برای ارائه
الگوی اسالمی ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛
این سند به تصویب رسید .بعد از پیروزی انقالب اسالمی،
قانونگذار با عنایــت به تعالیم اســام و اهمیت دوران
خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه
کرده است .در این راستا قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،جهتگیریهای اساسی در زمینههای مختلف ،از
جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه سطوح،
بهویژه برای کودکان را مطرح کرده است .اهمیت حقوق
کودک و اهتمام ویژه جمهوری اســامی ایران جهت
رعایت آن در اسناد باالدستی نظام نیز مشاهده میشود.
***
به استناد خبر منتشــره در برنا نیوز دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی گفت :هفت مصوبه مهم این شــورا که
مدتها بر زمین مانده بود ،از سوی رئیسجمهور و رئیس
شورای عالی انقالب فرهنگی برای اجرا به دستگاههای
مربوط ابالغ شد .وی افزود :لغو اجرای سند  ،۲۰۳۰بنیاد
ایرانشناسی ،قانون تشــکیل هیئات امنای دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشــی ،تأسیس گروه
برنامهریزی مراکز و موسســههای آموزشی و پژوهشی
خاص و اصالح و تکمیل آییننامه کمیسیون فرهنگی
تربیت بدنی و ورزش کشور از جمله مهمترین مصوباتی
است که از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی
ابالغ شد.

یافتهها
چه عواملی باعث صافی کف پا میشود؟

درمان کف پای صاف
پریسا جمدی  /گروه ترجمه
news@naslefarda.net

کف پای صاف وضعیتی است که در آن یک یا هر
دو پا قوس کمی دارند یا اص ً
ال هیچ قوسی ندارند.
شخص دچار صافی کف پا ،هنگامی که میایستد
کف پاهایــش کامل روی زمین قــرار میگیرند
و هیچ قوصی مشــخص نیســت ،اگرچه گاهی
اوقات هنگام بلند کردن کف پا از روی زمین قوس
ظاهر میشــود .تمام نوزادان هنگام تولد دارای
صافی کف پا هســتند .کف پای صــاف میتواند
ناشی از عوامل زیر باشد :پوشیدن کفشهایی که
دارای پشتیبان قوس مناسب نیستند ،پوشیدن
کفشهای پاشنه بلند که باعث فشار زیاد در کف
پاها میشوند ،کشــیدگی بیش از حد یا پارگی
تاندونها ،ناهنجاریهای هنــگام تولد ،دیابت،
بارداری ومسائل مربوط به افزایش وزن.
گزینههای درمانــی برای کف پای
صاف
برخی افراد بدون قوس کف پا متولد میشوند ،که
به آن صافی کف پا گفته میشود .در برخی موارد،
بیماران هرگز مشکلی ناشــی از صافی کف پا را
تجربه نمیکنند .برخی ممکن اســت از درد کف
پا ،ســاق پا ،زانو درد ،درد مفصل ران و کمر درد
رنج ببرند .این به دلیل فشار بر عضالت ،تاندونها،
اســتخوانها و رباطهای کف پا ایجاد میشــود.
خوشــبختانه چندین روش برای کاهش عالئم
وجود دارد.
داروهای مســکن و ضد درد :اگــر بیماران
روشهای دیگری را برای تســکین درد ناشی از
صافی کف پا امتحان کردهاند و هنوز درد زیادی
دارند ،پزشک ممکن اســت داروهای ضد درد را
توصیه کند.
استراحت از فعالیتهای تشدید کننده :در
صورتی که بیماران به دلیــل صافی کف پا دچار
درد شوند ،گاهی استراحت در برنامه درمانی آنها
ضروری است .فعالیتهای تشدید کننده شامل
پیادهروی در مسافتهای طوالنی ،دویدن و سایر
تمریناتی است که شامل استفاده از ماهیچههای
کف پا میشوند .با این حال ،بیماران باید از دیگر
روشهای درمانی ماننــد فیزیوتراپی و تمرینات
کششی که پزشــک برای آنها و مدیریت صافی
کف پایشــان توصیه کرده اســت پیروی کنند.
بیمارانی که از صافی کــف پا رنج میبرند ممکن
است نیاز به بررســی کفش خود داشته باشند.
کفشهایی که پشتیبانی کمی دارند میتوانند به
عالئم و درد کف پای صاف کمک کنند.
منبعhttps://my.clevelandclinic.org :

