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استاندار کرمان گفت: شرایط سختی است و راهی غیر از 
محدودیت نداریم و می دانیم نان مردم در مضیقه است، اما 
بین نان و جان موقتا باید جان را انتخاب کرد تا از وضعیت 

کنونی بیماری کرونا نجات پیدا کنیم.
استانی  در جلسه ستاد  تیرماه  وند”  ۱۲  زینی  دکتر”علی 
مقابله با کرونا با حضور تمامی مسئوالن ارشد استان کرمان 
دادگستری  رییس کل  و  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  و 
استان اظهار کرد: جلسه را در این سطح تشکیل دادیم تا 

حساسیت به همه مدیران و جامعه منتقل شود.
وی افزود: شرایط سختی است و راهی غیر از محدودیت 
نداریم و می دانیم نان مردم در مضیقه است اما بین نان و 

جان موقتا باید جان را انتخاب کرد.
زینی وند تصریح کرد: متاسفانه بحرانی ترین وضعیت را 
در بین استان های کشور به لحاظ شهرهای قرمز، کرمان 
دارد و نگرانی بابت این است این روند افزایشی تا دو هفته 
دیگر ادامه دارد و اگر تدبیر نکنیم و سرعت افزایش موارد 
ابتال به بیماری را کنترل نکنیم، حجم زیادی از بیماران به 

بیمارستان ها سرازیر می شوند.
را  بیمارستان ها  بیان کرد: داریم بخش های عادی  وی 
در  ها  بیمارستان  وضعیت  تمام  اگر  و  کنیم  می  تعطیل 
خدمت کرونا باشد، سطح خدمات پایین می آید و میزان 

مرگ و میر به شدت باال می رود.
و  است  خطرناکی  بسیار  وضعیت  گفت:  کرمان  استاندار 

راهی نداریم به جز اینکه محدودیت های جدی قائل شویم 
و زمان محدودیت ها حداقل دو هفته خواهد بود و همه 
این زمینه  باید در  ادارات و دستگاه قضائی  دستگاه ها و 
همکاری داشته باشند تا سرعت انتشار را کاهش بدهیم و 

بتوانیم از این پیک عبور کنیم.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین مسئله اکنون عادی انگاری 
است و باید محدودیت ها را اعمال کنیم، افزود: بازارهای 
شلوغ و پاساژها که محل تجمع هستند، باید تعطیل شود 
به  آلوده  شهرهای  از  پالک شخصی  خودروهای  ورود  و 
شهرهای دیگر ممنوع است و از نیروی انتظامی درخواست 
ها  ورودی  بسیج،  با کمک  ترکیبی  های  با گشت  داریم 

مسدود و کنترل شود.
زینی وند با اشاره به اینکه از ترددهای پرتعداد خانوادگی 
نیز در دو هفته پیش رو اغماض نکنید و از برگزاری هر 
مراسمی باید جلوگیری شود، گفت: باید ورودی پارک هایی 
که امکان دارد، مسدود شود و برق و آب و خدمات قطع 
با  اگر  و  باشد  تعطیل  ها  پارک  درون  غرفه های  و  شود 
وجود این مردم در پارک حضور می یابند، نیروی انتظامی 

اخطار بدهد.
بحرانی  خیلی  استان  وضعیت  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
است و پذیرفته نیست مردم در پارک ها باشند. اگر تمکین 
اینکه دورکاری  نمی کنند، خودروها جریمه شوند. ضمن 

کارمندان نیز باید اجرا شود.

ستاد  در  استاندار  جانشین  بصیری”  دکتر”محمدصادق 
حال  در  گفت:  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استان  کرونای 
وضعیت  در  کوهبنان  و  راور  انار،  های  شهرستان  حاضر 
هشدار زرد، بافت، برسیر، زرند و شهربابک نارنجی و ۱۶ 
پرخطِر  بسیار  وضعیت  در  کرمان  استان  دیگر  شهرستان 

قرمز قرار دارند.
علیدادی  المسلمین”حسن  و  االسالم  حجت  همچنین 

سلیمانی” نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
در این جلسه گفت: اکنون وقت همراهی و همدلی است و 
باید دست به دست هم بدهیم تا با تصمیم درست و عاقالنه 

استان را نجات بدهیم.
وی افزود: نباید اجازه بدهیم موارد ابتال به بیماری باال برود 
با ستاد  تا دچار مشکل بشویم و آمادگی همکاری کامل 

مقابله با کرونا را در حوزه مربوط به خودمان داریم.

حیوانات خانگی نتیجه 
بی فرزندی بسیاری از 

زوج های ایرانی!

واکسن  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  پروژه  مدیر 
تشریح  ضمن  کوبا  و  ایران  مشترک  کرونای 
واکسن  روی  بر  مطالعاتی  وضعیت  آخرین 
پاستوکووک، درباره میزان اثربخشی این واکسن، 
و  کرونا  شایع  های  واریانت  روی  بر  آن  تاثیر 
 ۱8 زیر  سنین  در  آن  تزریق  وضعیت  همچنین 

سال توضیح داد.
وضعیت  آخرین  درباره   ، مصطفوی  احسان  دکتر 
در  گفت:  پاستوکووک،  واکسن  بالینی  مطالعه 
مطالعه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن مشترک 
کوبا و ایران که از ششم اردیبهشت ماه در ایران 
آغاز شده است، تاکنون از ۲۴ هزار داوطلبی که 
وارد مطالعه شده اند، همگی تزریق اول و دوم این 

واکسن را انجام داده اند.
آغاز تزریق دوزهای یادآور پاستوکووک در ۲ شهر

یزد  و  زنجان  شهر  در  که  بود  قرار  افزود:  وی 
عالوه بر تزریق دو دوز واکسن، یک دوز هم به 
این  بر  شود.  تزریق  بوستر  یا  یادآور  دوز  عنوان 
اساس از ابتدای هفته جاری تزریق دوز یادآور در 
شهر زنجان آغاز شده و در شهر یزد هم از ابتدای 

هفته آینده آغاز خواهد شد.
عوارض  تاکنون  خوشبتانه  کرد:  تاکید  مصطفوی 
گزارش شده این واکسن بسیار خفیف و کم بوده 
و عوارض جدی منتسب به واکسن گزارش نشده 

است.
بررسی »پاستوکووک«  برای تزریق در کودکان

درباره  ایران  پاستور  انستیتو  علمی  هیات  عضو 
بر  پاستوکووک  واکسن  مطالعه  از  نتایج  آخرین 
گفت:   سال،   ۱8 زیر  جمعیت  و  کودکان  روی 
کشور کوبا هم کارآزمایی بالینی را در فاز یک و 
دو برای کودکان سه تا ۱8 سال آغاز کرده و در 
نهایتا  ها  آن   ۳ فاز  مطالعات  آن  نتایج  صورتیکه 
مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گیرد و گویای 
اثربخشی و بی خطری واکسن در این گروه باشد، 
زیر  این واکسن در گروه سنی  از  استفاده  امکان 

۱8 سال در ایران هم وجود خواهد داشت.  
نتایج  از  گزارشی  هنوز  البته  گفت:  مصطفوی 
کوبا  در  کودکان  روی  بر  واکسن  این  مطالعه 

منتشر نشده است.
بر  اثربخشی  درباره  »پاستور«  واکسن  بررسی 

واریانت آفریقای جنوبی کرونا
پاستوکووک  واکسن  تاثیرگذاری  درباره  وی 
نتایج  گفت:  کرونا،  شایع  جهش های  روی  بر 
گویای  شده،  انجام  کوبا  کشور  در  که  مطالعاتی 
این است که واکسن همچنان ایمنی زایی خودش 

است.  کرده  حفظ  شایع  واریانت های  روی  بر  را 
کشور  در  سوم  فاز  مطالعه  در  که  طوری  به 
واریانت  آنجا  گردش  در  شایع  واریانت  که  کوبا 
آفریقای جنوبی بوده که یک واریانت واکسن گریز 
محسوب می شود، همچنان نتایج مطالعه اثربخش 

و امیدوارکننده بوده است.
نتایج  ایران گفت:  انستیتو پاستور  اپیدمیولوژیست 
کوبا،  کشور  در  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  اولیه 
گویای اثربخشی باالی ۶۰ درصد رژیم دو دوزه، 
با وجود گردش باالی واریانت آفریقای جنوبی در 
با  ولی  است  کننده  امیدوار  که  است  کشور  این 
این وجود باید منتظر نتایج نهایی کارآزمایی های 
بالینی فاز ۳ کوبا و مراحل میانی و نهایی مطالعه 
در ایران هم باشیم.   در ارزیابی اثربخشی واکسن 
های کووید- ۱۹، عالوه بر پیامدهای شدید ابتال 
پیشگیری  مانند  مهم  پیامدهای  سایر  مرگ،  و 
از  پیشگیری  و  بیماری  از  پیشگیری  عفونت،  از 
مدنظر  نیز  واکسن  دریافت  بدنبال  بیماری  انتقال 

قرار می گیرد.
کرونا  واکسن  برای  قبول  قابل  اثربخشی  حد 

باالی ۵۰ درصد است
مطالعات  نتیجه  اساس  بر  کرد:  تاکید  مصطفوی 
های  واکسن  اثربخشی  بررسی  برای  که  دقیقی 
همه  شده،  انجام  دنیا  در  استفاده  مورد  کرونای 
در  خوبی  محافظتی  اثر  تایید شده،  های  واکسن 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا داشته اند. البته 
درصدی از افراد واکسن زده نیز به بیماری آلوده 

موارد  معدودی  بسیار  تعداد  و  شوند  می  مبتال  و 
افراد  در  کرونا  از  ناشی  مرگ  و  شدید  عفونت 
واکسن زده گزارش شده است. دستگاه های ناظر 
واکسن  قبول  قابل  اثربخشی  حد  جهان  معتبر 
باید  اند.  کرده  اعالم  درصد   ۵۰ باالی  را  کرونا 
توجه کرد که میزان اثربخشی واکسن به عوامل 
واریانت  واکسن،  تولید  و  طراحی  نظیر  مختلفی 
و  سنی  ترکیب  کشورها،  در  گردش  در  های 
جنسی جمعیت مورد مطالعه و میزان بروز بیماری 
به  توجه  طور  همین  دارد.  بستگی  کشورها  در 
مالحظات طراحی مطالعات بالینی کارایی واکسن 
به دلیل تأثیرپذیری از عواملی مانند نوع مواجهه 
حفاظت  وسایل  از  استفاده  کیفیت  و  کمیت  و 
فردی در ارزیابی اثربخشی واکسن ها مهم است. 
اثربخشی  میزان  مثال  طور  به  اساس،  همین  بر 
جانسون  درصد،   ۷۰ آکسفورد-آسترازنکا  واکسن 
درصد   ۵۰ سینوواک  و  درصد   ۶۶ جانسون  اند 
گزارش شده است، اما همگی واکسن های تایید 
شده و مورد استفاده در جهان برای پیشگیری از 
واکسن  حال  عین  در  شوند.  می  محسوب  کرونا 
۵۰ درصد  کارایی حدود  با  سینواک ساخت چین 
نیز در لیست اضطراری سازمان جهانی بهداشت 

قرار گرفته است.
نگران کننده ترین جهش کرونا

استفاده  سیاست گذاری های  در  داد:  ادامه  وی 
در  واکسن،  خطری  بی  میزان  ها،  واکسن  از 
آن،  جابجایی  نیازهای  قیمت،  بودن،  دسترس 

زمان محفاظت  و مدت  نوع  تجویزی،  دوز  تعداد 
برابر  در  محافظت  برای  آن  توانایی  و  کنندگی 
گیرد.   قرار  مدنظر  باید  نیز  جدید  های  واریانت 
با  مقابله  در  زیادی  حدود  تا  فعلی  واکسن های 
حفظ  را  خود  کارایی  ویروس  جدید  جهش های 
جنوبی  آفریقای  واریانت  مورد  در  اما  اند؛  کرده 
تردیدها و نگرانی های بیشتری وجود دارد و این 
واریانتی  کننده ترین  نگران  و  مهم ترین  جهش، 
اثر  که  طوری  به  است؛  شده  گزارش  که  است 
برابر  آسترازنیکا در  برخی واکسن ها مثل واکسن 

این واریانت بسیار ضعیف بوده است.
واریانت  اینکه  به  توجه  با  البته  گفت:  مصطفوی 
متفاوت  یکدیگر  با  کشورها  در  گردش  در  های 
هستند و در طول زمان در یک کشور نیز واریانت 
یک  اثربخشی  کند،  می  تغییر  گردش  در  های 
یا در  واکسن ممکن است در کشورهای مختلف 
پیدایش  با  و  باشد  متفاوت  مختلف  های  زمان 
واریانت های جدید، باید کارایی واکسن در برابر 
آن ها هم سنجیده شود. بر همین اساس بررسی 
روش  یک  واکسن ها  اثربخشی  مستمر  و  دائمی 
علمی و احتیاطی است که باید در همه کشورهای 

مصرف کننده اجرا شود.
اساس  بر  گفت:  پاستوکووک  واکسن  درباره  وی 
دوز  دو  درصدی   ۶۲ اثربخشی  موجود،  گزارشات 
واکسن بر روی داوطلبان شرکت کننده در مرحله 
سوم کارآزمایی های بالینی این واکسن در کوبا به 
با در  اثربخشی، فعال فقط  دست آمده است. این 
نظر گرفتن دو دوز و بر اساس واریانت های در 
گردش در کوبا بوده و نتیجه آنالیز اولیه داده های 
فاز سوم است.  احتماال کارآیی واکسن با در نظر 
می  باالتر هم  یادآور  عنوان  به  دوز سوم  گرفتن 
رود. با این حال هنوز آزمایش ها به پایان نرسیده 
و به منظور رسیدن به تجزیه و تحلیل نهایی باید 
ادامه  هم  بیشتر  بیمار  موارد  یافتن  برای  تحقیق 
یابد. با نهایی شدن آزمایش ها ممکن است نتایج 

کارایی این واکسن تغییر کند.  
های  داده  منتظر  باید  اگرچه  گفت:  مصطفوی 
آن  علمی  دقیق  بررسی  و  مطالعه  این  از  بیشتر 
اثربخشی  حتی  که  داشت  توجه  باید  ولی  بود 
۶۲ درصد هم برای واکسن کرونا به دالیلی که 
شدن  فراهم  به  توجه  با  خاص  طور  به  و  گفتم 
راحت  شرایط  و  کشور  در  آن  تولید  ساخت  زیر 
مطلوب  بسیار  واکسن  این  انتقال  و  نگهداری 

است.

شرط تزریق واکسن “پاستوکووک” به کودکان

ایرانی  زوج های  از  بسیاری  آوردن  روی  گفت:  تحوالت جمعیت  کارشناس  یک   
به نگهداری از حیوانات خانگی حاصل تنهایی و بی فرزندی آنهاست، این زوج ها 
معمواًل به نگهداری حیوانات خانگی روی می آورند تا خأل عاطفی و روحی روانی 

خودشان را پر کنند!
از مدت ها قبل یک  اما قصد بچه دار شدن ندارند،  از ازدواج شان می گذرد  سال ها 
بچه،  مثل یک  نگهداری می کنند،  او  از  و  آورده اند  خانه شان  به  را  یا سگ  گربه 
می کنند،  آماده  برایش  تقویتی  و  گران قیمت  غذا های  و  می روند  قربان صدقه اش 
واکسن هایش را به نوبت می زنند و گردش در پارک روزانه اش را فراموش نمی کنند!
بپرسی، می گویند: »همین  که سؤال  نشدن شان  بچه دار  علت  درباره  که  آن ها  از 
گربه و سگ، بچه مان است!«، می گویند: »نه جلوی دست و پایمان را می گیرد و 
نه مزاحم خواب و خوراکمان می شود!«، حتی می گویند که آن را بدون هیچ ترسی 
زندگی  داستان  این  می روند،  مهمانی  به  آسوده خاطر  و  می گذارند  تنها  خانه  در 
بسیاری از زوج های جوان است که به جای پرورش یک بچه در خانه، وقتشان را 

برای نگهداری از یک حیوان خانگی گذاشته اند!
به عقیده کارشناسان حوزه جمعیت، روی آوردن بسیاری از زوج ها به نگهداری از 
حیوانات خانگی حاصل تنهایی و بی فرزندی آنهاست و بیشتر زوج های جوان برای 
فرار از مسئولیت، بچه دار نمی شوند زیرا که اگر بحث اقتصادی برای آن ها مطرح 

بود، هزینه های سرسام آوری را صرف نگهداری گربه و سگ هایشان نمی کردند.
به  زوج ها  از  برخی  آوردن  روی  درباره  جمعیت  حوزه  پژوهشگر  قاسمی،  صالح 
حیوانات  نگهداری  می گوید:  به  فرزندآوری  به جای  خانگی  حیوانات  از  نگهداری 
خانگی یک رفتار کاماًل غیربومی است؛ ما این فرهنگ را در سبک زندگی اصیل 
ایرانی و اسالمی خودمان نداشتیم و نداریم. این رفتار برآمده از سبک زندگی غربی 

است که امروزه در کشور ما رواج پیدا کرده است.
او با اشاره به هزینه نگهداری از حیوانات خانگی ابراز می کند: »نگهداری حیوانات 
افراد  از  عده ای  که  است  حالی  در  این  است،  پرهزینه  بسیار  رفتار  یک  خانگی، 
نسبت به هزینه های فرزنددار شدن اظهار نگرانی می کنند اما به طور میانگین بین 
که  می کنند،  خانگی  حیوانات  از  نگهداری  هزینه، صرف  تومان  میلیون   ۱۰ تا   ۴
این ها  از  پیدا کنند، هزینه ها بیش  یا جراحی هم  به درمان  نیاز  این حیوانات  اگر 

خواهد شد.«
فرزندآوری  هزینه های  زمینه  در  حاکمیت  باید  »معتقدیم  می دهد:  ادامه  قاسمی 
ورود کند و آن را تقلیل دهد، همچنین مشوق هایی را در حوزه اقتصاد خانواده ها 
برای فرزنددار شدن قرار دهد اما با توجه به اینکه برخی از زوج ها از هزینه های 
فرزندآوری گالیه می کنند، اما چندین برابر آن هزینه را برای نگهداری از حیوانات 
خانگی خرج می کنند، مشخص می شود که این افراد نه از هزینه های بچه دار شدن 

بلکه از مسئولیت این امر، شانه خالی می کنند.«
طریق  از  می تواند  که  است  بیماری هایی  آلرژی،  تا  گرفته  قارچی  عفونت های  از 
این  پژوهشگر حوزه جمعیت در  انسان منتقل شود.  به  نگهداری حیوانات خانگی 
است  ممکن  خانگی  حیوانات  از  نگهداری  بهداشتی،  لحاظ  »از  می گوید:  رابطه 
بین  که  را  بیماری هایی  همچنین  شود  انگلی  و  عفونی  بیماری های  ایجاد  باعث 
انسان و حیوانات مشترک است ایجاد کند؛ بنابراین این دسته از افراد سالمتشان 

را نیز به خطر می اندازند.«
او می افزاید: »عمر حیوانات، محدود است و طبیعتًا افرادی که از حیوانات خانگی 
خواهند  پیدا  حیوانات  این  به  زیادی  دلبستگی  مدتی  از  پس  می کنند،  نگهداری 
به همین  بین آن ها شکل خواهد گرفت،  روابط عاطفی شدیدی  کرد و همچنین 
دلیل بعد از یک بازه زمانی که این حیوانات از بین می روند یا حتی گم می شوند، 

آسیب های روحی روانی زیادی را به صاحبان خود متحمل خواهند کرد.«
و  حیوانات  به  ظلم  خانه،  در  حیوانات  نگهداری  الگوی  اینکه  به  تأکید  با  قاسمی 
برای زندگی  همسایگان است، می گوید: »به طور طبیعی و فیزیولوژیک، حیوانات 
خانه ها  این  اغلب  که  خانه  در  آن ها  نگهداری  بنابراین  خلق شده اند،  طبیعت،  در 

آپارتمانی و نقلی است، ظلم به خود حیوان و همسایگان است.«
او در مورد علل شکل گیری الگوی نگهداری حیوانات در خانه، به جای فرزندآوری 
تصریح می کند: »به نظر من، نگهداری از حیوانات یک سبک و الگویی است که 
شکل  افراطی  فردگرایی  وقتی  است،  فردگرایی  و  اومانیسم  تفکر  الگوی  مولد 
نیازمندی  احساس  به شدت  و  می کند  تنهایی  احساس  به شدت  انسان  می گیرد، 
عاطفی پیدا می کند، به همین دلیل برای رفع این نیاز عاطفی به حیوانات خانگی 

روی می آورد.«
الگوی بی فرزندی حرکت می کند،  ادامه می دهد: »وقتی خانواده به سمت  قاسمی 
خانواده های زوجی و بدون فرزند رایج می شود، بنابراین خأل عاطفی خیلی احساس 
می شود و نیاز های روحی زن و مرد تأمین نمی شود، بنابراین این زوج ها معمواًل به 
نگهداری حیوانات خانگی روی می آورند تا خأل عاطفی و روحی روانی خودشان را 
پر کنند، در واقع الگوی نگهداری حیوانات در خانه که یک الگوی غیرایرانی است 

مولود تنهایی افراطی و مولود بی فرزندی است.«
این  پژوهشگر حوزه جمعیت به موارد دیگری نیز اشاره می کند و می گوید: »عدم 
مهارت ارتباطات اجتماعی، یکی دیگر از دالیل نگهداری از حیوانات خانگی به جای 
نمی توانند  به درستی  را  اجتماعی  ارتباطات  که  افرادی  بنابراین  است،  فرزندآوری 
برقرار کنند، دچار انزوا می شوند برای جبران تنهایی خودشان به حیوانات خانگی 
توسط  شدن  دیده  برای  شدید  حس  و  خودکم بینی  مواردی،  در  می آورند.  روی 
دیگران نیز باعث می شود که عده ای به نگهداری از حیوانات خانگی روی بیاورند 
و بعضًا فرهنگ هایی که بومی ما نیست و از طریق رسانه ها به سمت مردم پمپاژ 

می شود نیز به همه این مسائل دامن می زند.«
تنهایی های  و  زیاد  فراغت  اوقات  زندگی،  برای  »بی برنامگی  می کند:  تأکید  او 
افراطی باعث شده است که این مورد عجیب، در زندگی خانواده ایرانی طی دهه 
اخیر افزایش پیدا کند و در نتیجه شاهد آن هستیم که حیوانات خانگی را مولود 

تنهایی و بی فرزندی خانواده های ایرانی کرده است.«

 در متن همه ادیان الهی است است که به زندگی 
به  کمک  بخشد  می  معنا  ترین  ژرف  در  انسان 
فروبسته  کار  از  گشایی  گره  ویژه  به  و  همنوع 
نیازمندان، از جایگاه ویژه ای برخوردار  است. برای 
عامه، شاید ثواب این صواب بزرگترین انگیزه باشد 
مختلف  ابعاد  در  آن  مثبت  بسیار  آثار  از  آنکه  بی 
روحی و روانی آگاه باشند. در روایات است که بعضًا 
را  نیازمندان  کننده  دریافت  معصومین دست  ائمه 
می  خدا  دست  تعبیری  به  را  آن  و  بوسیدند  می 
خواندند به این معنا که مستقیمًا با خداوند متعال 
در حال داد و ستد هستند. در قرآن کریم آنان که 
از آن  نیازمندی می  انگارند  را مستحق  نیازمندان 
رو که خدایشان چنین خواسته شماتت می شوند 
چر؟ا چون نسبت به لطف خفیه ای که باری تعالی 
را برای بی نیازان در یاری به نیازمندان قرار داده 
است کفران می ورزند. کمک به همنوع و تعاون در 
خیر نه تنها به عنوان ارزشی دینی بلکه  لطیفه ای 

به ویژه  ادبیات همه فرهنگ ها  تاریخ  انسانی در 
به  دارد  ویژه  جایگاهی  ایرانی  و  اسالمی  فرهنگ 
آنان که دستی در بدن دارند توصیه می شود از این 

دو توفیق در کمک به نیازمندان بهره گیرند.
به  عمل  در  و  وجدان  ندای  اساس  بر  که  آنان   
توصیه الهی دستگیر نیازمندانند نیازی به توجیه و 
تفسیر آثار مثبت آن بر همه ابعاد زندگی از جمله 
سالمت تن و روان و بهبودی خانه و اجتماع ندارند. 
هرچند که علم به معنای امروزی آن بر آنها مهر 

تایید می زند.
 تحقیقات از انستیتوی ملی بهداشت ایاالت متحده 
خود  درآمد  از  قسمتی  آنانکه  که  دهد  می  نشان 
را صرف بخشش به نیازمندان می کنند از شادی 
بر مغز  از فعال شدن مراکز شادی  ناشی  و شعف 
شده  کنترل  کامال  تحقیقات  این  گیرند  می  بهره 
بخشش  و  کمک  که  است  داده  نشان  علمی  و 
است.  انسان  در  زایدالوصفی  درونی  شادی  موجد 

زندگی  است.  معنا  جستجوی  در  همواره  انسان 
برای آنان که زندگی را بی معنا و بدون هدف می 
کمک  و  بخشش  است  دائمی  ای  شکنجه  بینند، 
به دیگران این واقعیت بالقوه را که زندگی با معنا 
است در کنه وجود انسان به فعالیت در می آورد. 
این نکته که خیرین عموما از افسردگی و رخوت 
کسی  بر  برخوردارند  دائمی  بشاشیتی  از  و  دور 

پوشیده نیست.
نشانگر  هاروارد  دانشگاه  در  شده  انجام  مطالعات 
شادی  و  خوشبختی  معنا  احساس  که  است  این 
در ارتباط مستقیم یاری رساندن به دیگران است. 
شادتر  انسان های  که:  می کنند  اظهار  محققان 
بیشتر کمک می کند و آنان که بیشتر کمک می 
تاثیر  دیگران  به  کمک  و  شادی  شادترند.  کنند 

مثبت متقابلی بر یکدیگر دارند.
به جز جنبه های فردی و روانی، کمک های خیریه 
مثبت  آثار  خیر،  نیت  با  کوچک  قدم  یک  حتی  و 

بی شمار دیگری را در پی دارد. مشارکت در امور 
خیریه در مجموع جهانی امن تر، سالم تر، پایدار تر 

و شادتر می سازد.
آوردن  به وجود  در  بتوانیم  با هم  است همه  امید 
جامعه و جهانی بهتر یکدیگر را یاری کنیم، باشد تا 
حاصل چنین اعمالی پرورش انسان هایی باشد که 
خود به نوبه خویش خیر را در جهان مضاعف کنند.

کمک به دیگران شادی بخش است

مجبوریم بین نان و جان، جان را انتخاب کنیم
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فرسودگی اتوبوس های مسافربری یکی از معضالت جدی 
به خصوص در جاده هاست.  نقل کشور  و  سیستم و حمل 
اما دالیل  گرفته،  قرار  انتقاد  مورد  نیز  بارها  که  موضوعی 
که  شده  اعالم  ناوگان  این  نوسازی  عدم  برای  متعددی 
بودن،  غیرمنطقی  یا  منطقی  از  می رسد صرف نظر  نظر  به 
جان  افتادن  خطر  به  جز  چیزی  نوسازی  عدم  این  نتیجه  

صدها تن از مسافران این ناوگان نخواهد بود.
اتوبوس، حادثه ساز  این آخرین حوادثی که فرسودگی  در 
اتوبوس خبرنگاران محیط  به حادثه واژگونی  شد می توان 
در  که  کرد  اشاره  سربازان  اتوبوس  همچنین  و  زیست 
حادثه مربوط به خبرنگاران اتوبوس مذکور در سال ۱۳8۵ 
اتوبوس سربازان  باز تولید شده و در  یعنی ۱۵ سال پیش 
این  است،  بوده  مستمر  فنی  نقص  دارای  نقلیه  وسیله  نیز 
درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان عمر مفید 

اتوبوس های بین شهری میان پنج تا ۱۰ سال است.
مطرح  اتوبوس ها  فرسودگی  به  زیادی  انتقادات  گرچه 
شده، اما در تازه ترین این اظهارات، سردار حسین اشتری، 
و  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  موضوع  این  نیز  ناجا  فرمانده 
و  خبرنگاران  اتوبوس  برای  حادثه  که  »زمانی  می گوید: 
ناجا  راهور  پلیس  رییس  به  ویژه  دستور  داد  رخ  سربازان 

داده شد تا این موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد.«
اشتری ادامه می دهد: »آنچه که مشخص است این است 
که ناوگان اتوبوسی و به خصوص اتوبوس های بین شهری 
ما یک ناوگان فرسوده است و شاید بیش از ۱۰ سال باشد 
باید  ناوگان نشده و  اتوبوس جدیدی وارد این  که آنچنان 

این ها مورد نظر قرار بگیرد.«
اقدامات  اینکه »بایداز نظر زیرساخت  بیان  با  ناجا  فرمانده 
اعم  دستگاه ها  »همه  افزود:  بگیرد«،  صورت  خوبی  فنی 
از وزارتخانه های مربوطه و دستگاه های دارای مسئولیت 
در این زمینه باید بیشتر همت کنند و خودشان را مسئول 
کنند. روزانه اتوبوس هایی هستند که حتی مسافر هم دارند 
آنها  از حرکت  مانع  ما  ایمنی همکاران  نکات  دلیل  به  اما 
این  در  افتادگی  عقب  ما  می شوند.  راه  پلیس  و  پایانه  در 
خصوص داریم و امیدواریم که همه تالش کنند و بتوانیم 

این تصادفات را به صفر برسانیم و کاهش دهیم.«
فرسودگی  از  که  نیست  فردی  نخستین  ناجا  فرمانده 
تصادفات  وقوع  دالیل  از  یکی  عنوان  به  اتوبوس ها 
سنجری،  کریمی  او  از  پیش  است.  کرده  انتقاد  رانندگی 
از کارشناسان صنعت خودرو نیز به این موضوع پرداخته و 
به ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده تجاری  بود: »قریب  گفته 
که ۶۰ درصد آن ها را اتوبوس های شهری و برون شهری 
و  خیابان ها  در  آشکار  تهدیدی  تشکیل می دهند، همچون 
دولت  دارند.  مبادرت  مسافر  جابجایی  به  کشور  جاده های 
سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که جایگزینی 
در  اولویت ها  مهمترین  از  یکی  فرسوده  اتوبوس های 

خودروسازی کشور است.«
و  و حمل  راهداری  سازمان  رئیس  مشاور  بمانا،   صدراهلل 
گفته  در گفت وگویی   ۹۹ تیرماه سال  در  نیز  جاده ای  نقل 
بود که در طرح نوسازی خودروهای فرسوده قرار است که 
۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه کامیون، اتوبوس، مینی بوس و 
هزار   ۱۷۶ یعنی دستکم  این  و  کنیم  نوسازی  را  کامیونت 
و ۵۵۰ دستگاه وسیله نقلیه سنگین فرسوده در حال تردد 

در جاده هاست.
حمیدی،  محمدحسین  سردار  نیز،  پیش  سال  ازدو  بیش 
بکارگیری  به  نسبت  کشور  راه  پلیس  وقت  فرمانده 
سرویس  عنوان  به  فرسوده  های  مینی بوس  و  اتوبوس ها 
بود:  گفته  و  داده  هشدار  مدارس  و  کارخانجات  ادارات، 
دالیل  از  یکی  بوس  مینی  و  اتوبوس  فرسوده  »ناوگان 
شهرهاست.  کیلومتری   ۳۰ در  خصوص  به  و  تصادفات 
سرویس  عنوان  تحت  که  خودروهایی  از  خیلی  متأسفانه 
شرکت ها به خصوص در بخش خصوصی و حتی مدارس 
استفاده می شود، جزو ناوگانی است که در گذشته در جاده 
در  تردد  امکان  تنها  قانون،  دلیل  به  بعداً  اما  داشته  تردد 
جاده را از دست دادند و به همین دلیل برای ادامه فعالیت 
مجبورند در مسیرهای کوتاه تردد کنند. نظارت کمتری بر 
این خودروها وجود دارد و متأسفانه اکثر این خودروها در 
سن فرسودگی هستند و عمدتًا نیز بخش خصوصی آنها را 
به کار گرفته است که همین موارد می تواند ریسک وقوع 

حوادث رانندگی در این خودروها را افزایش دهد.«
آنچه که حمیدی حدود دو سال پیش به آن اشاره و نسبت 
خبرنگاران  اتوبوس  مورد  مشابه  بود،  داده  هشدار  آن  به 
عنوان  به  که  فرسوده  اتوبوسی  است؛  زیست  محیط 
آن  از  کوتاه  مسیرهای  برای  و  سیمان  کارخانه  سرویس 
اختیار  در  وضعیت  صورت  بدون  بار  این  و  شده  استفاده 
قرار  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رسانه ای  ماموریت 

گرفته بود.
ده ها مورد دیگر از هشدار و ابراز نگرانی از ناوگان فرسوده 
اما  اتوبوسرانی در حوزه برون و درون شهری وجود دارد، 
حل  برای  اراده ای  تاکنون  چرا  که  اینجاست  جدی  سوال 
این معضل وجود نداشته و چه اولویت هایی باالتر از حفظ 
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  متولیان  برای  انسان ها  جان 

جاده ای وجود داشته است؟

ناوگان اتوبوسی 
فرسوده است

حقوق و فرصت های برابر برای همه مردم، از هر جنسیت، 
در همه جا، یک خواسته یا الزامی تازه برای زندگی نیست 
نظر  در  با  نظر می رسد بخصوص  به  پیش رو  اما همچنان 
هیچ  در  هنوز  جنسیتی  برابری  که  حقیقت  این  گرفتن 

کشوری در تمام جنبه های زندگی جاری نشده است.
از سال ۲۰۲۰ کرونا بیش از ۳.۷ میلیون نفر را در سراسر 
هزینه های  تحمیل  بر  عالوه  اما  است   گرفته  ما  از  جهان 
بحران  جهان،  به  اقتصادی  و  سیاسی  انسانی،  سنگین 
از  قبل  حتی  است.  کرده  تشدید  هم  را  جنسیتی  برابری 
دوران کرونا تقریبًا از هر سه زن در سراسر جهان یک نفر 
مورد سوءاستفاده قرار می گرفت و شکلی از خشونت مبتنی 
کووید،  همه گیری  طی  در  می کرد.  تجربه  را  جنسیت  بر 
افزایش  برابر  پنج  کشور  پنج  در  کمک  خطوط  با  تماس 
کشورهای  در  حتی  کرونا  می دهد  نشان  که  است  یافته 
ثروتمند هم تاثیر فاجعه باری بر امنیت زنان گذاشته است. 
مجمع  است.  مهم  هم  همه گیری  این  اقتصادی  تاثیرات 
جهانی اقتصاد اخیرا تخمین زده است که با سرعت فعلی 
پیشرفت جنبش تساوی پرداخت حقوق، زنان دست کم تا 
حدود ۱۳۶ سال دیگر به حقوق و دستمزد یا سهم رهبری 

برابر با مردان دست خواهند یافت!
برابری در ۱۳۶ سال  برای دستیابی به همین مقدار  حتی 
آینده هم کارهای زیادی وجود دارد که باید برای انجام آنها 
آستین باال زده شود. اینجا فهرست هفت اقدام مهم برای 
برای  برنامه ریزی  از  می توانید  که  دارد  وجود  جهان  تغییر 

عمل کردن به آنها شروع کنید:
۱. پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت

برابری  تحقق  برای  جنسیتی  خشونت  به  خاتمه بخشیدن 
 ۷۳۶ که  می شود  زده  تخمین  است.  ضروری  جنسیتی 
میلیون زن - تقریبًا از هر سه نفر یک نفر - حداقل یک 
بار در زندگی خود مورد خشونت همسران یا مردان خانواده 
تغییر  باید  گرفته اند. چه چیزی  قرار  آنها  دوی  یا هر  خود 
بین المللی  کنوانسیون های  باید  بیشتری  دولت های  کند؟ 
انواع خشونت های مبتنی  و منطقه ای را تصویب کنند که 
بر جنسیت را منع کرده و قوانین، سیاست ها و برنامه های 
مالی  تأمین  و  اجرا  تقویت،  را  شواهد  بر  مبتنی  عملیاتی 

کنند.
سلین بونیر، مدیر اجرایی بنیاد کرینگ و عضو ائتالف اقدام 
موافقند  »همه  می گوید:  جنسیت  اساس  بر  خشونت  علیه 
دریافت  بیشتری  بودجه  باید  زنان  حقوق  سازمان های  که 
زنان  سازمان های  و  زنان  که  است  این  واقعیت  اما  کنند 
دریافت  را  بودجه خیرخواهانه جهانی  از  فقط هفت درصد 

می کنند.«
خشونت  به  پایان دادن  برای  اقدام  ائتالف  دلیل  همین  به 
از طرف  اهدایی  انعطاف پذیر  بودجه  به  جنسیت  بر  مبتنی 
دارد.  نیاز  اهداکنندگان  سایر  و  خصوصی  بخش  دولت ها، 
پس اگر پولی در دست دارید که نمی دانید با آن چه کنید 
اقدامات  را صرف  آن  مایل هستید  دارید که  نذری  اگر  یا 
را  سازمان هایی  یا  خیریه ها  می توانید  کنید،  عام المنفعه 
برای  آموزش  یا  خشونت  معرض  در  زنان  به  کمک  که 
جلوگیری و مقابله با خشونت را در دستور کار خود دارند، 

بپردزید.
همه  مسئولیت  جنسیت  بر  مبتنی  خشونت  به  پایان دادن 
ادامه کند که  آنجا  تا  باید  این هدف  برای  است و تالش 

قربانی شدن در خشونت مبتنی بر جنسیت پایان یابد.
۲. تضمین عدالت و حقوق اقتصادی

اجتماعی  حمایت  سیستم های  در  بویژه  دختران  و  زنان 
کار  نیروی  مشارکت  در  جنسیتی  شکاف  آسیب پذیرند. 
زنان  جهان،  سراسر  در  است.  نکرده  تغییر  سال   ۳۰ طی 
جوان بین ۱۵ تا ۲۹ سال سه برابر بیشتر از مردان جوان 
کار  بازار  طور  همین  و  آموزش  سیستم  به  دسترسی  از 

محرومند.
یکی از زمینه های اصلی کار برای رفع خشونت مبتنی بر 
جنسیت، عدالت اقتصادی و توجه به حقوق زنان و دختران 

از  بیشتر  برابر  سه  متوسط  طور  به  زنان  جاست.  همه  در 
بدون حقوق  انجام مراقبت های  برای  را  مردان وقت خود 
و کارهای خانگی اختصاص می دهند. کار بدون حقوق از 
عالوه  که  است  بنابراین ضروری  است  مصادیق خشونت 
مورد  در  بیشتر  برابری  اعمال  برای  کار  بازار  تحریک  بر 
پرداخت به کارمندان زن و مرد، رویه کار بدون حقوق در 
خانه ها برای زنان هم متوقف شود. مردان باید بیاموزند که 
وظایف خانه داری و مراقبت از فرزندان وظایف یک جنس 
اندازه  یک  به  خانه  کارهای  در  باید  همه  و  نیست  خاص 

مشارکت داشته باشند.
محاسبه  بر  عالوه  که  شود  خواسته  قانون گذاران  از  باید 
خانه داری به عنوان شغل تمام وقت، زمینه ها را برای برابری 
در دسترسی به بازار کار و همین طور برابری در پرداخت 
حقوق برای هر دو جنس فراهم کنند. عالوه بر اینها الزم 
است فرزندان با این باور رشد کنند که کار خانه متعلق به 
یک جنس نیست، همه حق دارند کاری را که دوست دارند 
و  کنند  دریافت  پول  آن شغل  انجام  بابت  و  باشند  داشته 
حقوق افراد باید بر اساس میزان کارآیی و ارزشی که خلق 

می کنند تعیین شود، نه بر اساس جنسیتشان.
۳. تضمین حق بر بدن

خدمات  از  استفاده  برای  دختران  و  زنان  توانمندسازی 
بهداشتی، مالکیت بر بدن، جلوگیری از زورگویی و خشونت 
و تبعیض و همین طور دسترسی به امکانات و دانش الزم 
برای  تغییرات  برنامه  از  باید جزئی  خانواده  بهداشت  برای 

رسیدن به جهانی برابرتر باشد.
 ۴۹ تا   ۱۵ زنان  و  دختران  درصد   ۴۵ جهان،  سراسر  در 
بدن  درباره  نمی توانند  زناشویی هستند  رابطه  در  ساله که 
خود تصمیم بگیرند، به امکانات بهداشت جنسی و استقالل 
درباره تعیین حدود روابط جنسی دسترسی ندارند و همین 

طور از امکانات بهداشت خانواده برخوردار نیستند.
در شرایط جنگ و درگیری، زنان بیشتر از مردان متحمل 
خشونت و آسیب می شوند. ۶۰ درصد مرگ مادران در طول 
بارداری، زایمان و تا سه ماه بعد از آن، در کشورهایی رخ 
می دهد که تحت تأثیر بحران انسانی قرار دارند یا شرایط 

امنیتی آنها شکننده است.
افزایش  و  جنسی  روابط  مورد  در  جامع  آموزش  گسترش 
کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشت خانواده برای زنان 
می تواند به تغییر جهان کمک کند تا مادران آگاه فرزندان 
سالم تری به دنیا بیاورند و در آموزش آنان موفق تر باشند.
۴. اقدام متمرکز بر نقش و حقوق زنان برای عدالت اقلیمی
آب و هوای متغیر همه را تحت تأثیر قرار می دهد. بیشترین 
تاثیر تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر و برای بویژه زنان 

زیست محیطی،  شوک های  بیشترین  است.  دختران  و 
اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که درگیر تنش محیط 
زیستی هستند رخ می دهد. تنش های محیط زیستی عالوه 
بر این یکی از دالیل مهم جنگ و ناآرامی و ناامنی هستند 

که پیش و بیش از همه زنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
اقلیمی در  پیشبرد عدالت  در  زنان و دختران  این حال،  با 
تمام سطوح و بخش ها کمتر حضور دارند و مداخالت آب 
و هوایی نمی تواند به درستی تاثیر این تنش ها را بر زندگی 
هوایی،  و  آب  بحران های  در  کند.  ترسیم  دختران  و  زنان 
و  اقتصادی  مسائل  سایر  و  بهداشتی  نیازهای  خشونت، 
اجتماعی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بیشتر بحران ساز 
می شود. زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران های 
از  بیش  باید  زنان  فعاالن حقوق  و  متاثر می شوند  اقلیمی 

دیگران بر تغییرات اقلیمی و مدیریت آنها متمرکز باشند.
تالش برای حرکت به سمت توسعه پایدار از طریق مدیریت 
مصرف، کاهش تولید زباله، کاهش مصرف انرژی و مانند 
آن از راه هایی است که می تواند به تغییر جهان کمک کند.

-۵ پرورش فناوری و نوآوری برای برابری جنسیتی
دسترسی،  برای  برابر  فرصت های  از  دختران  و  زنان  اگر 
برخوردار  نوآوری  و  فناوری  طراحی  و  هدایت  استفاده، 
باشند، جهان چگونه به نظر می رسد؟ اگر قرار است شکاف 
انجام  کاری  آن  برای  باید  برود  بین  از  دیجیتال جنسیتی 
شود. نه تنها بازار کار در زمینه فناوری ها جنسیت زده است 
بلکه خشونت آنالین هم باعث می شود فضای کار در حوزه 

فناوری ها برای زنان ناامن تر از مردان باشد.
نادیده گرفتن  فناوری ها،  حوزه  در  زنان  آموزش  افزایش 
درد  به  مهندسی  اینکه  مثل  جنسیتی  پیش فرض های 
می تواند  است،  مردانه  کار  کدنویسی  یا  نمی خورد  زنان 
مساله  همچنین  باشد.  شرایط  بهبود  سوی  به  قدم  یک 
اینکه  بر  عالوه  گرفت.  نادیده  نباید  را  آنالین  خشونت 
مقابله و بایکوت کردن کسانی که به خشونت ورزی مبتنی 
بر جنسیت در فضای آنالین دست می زنند نه تنها وظیفه 
زنان بلکه وظیفه همه است. آموزش در مورد اینکه اعمال 
خشونت در فضای مجازی امری ناپسند است و باید متوقف 

شود هم الزم است.
شکاف  کاهش  به  که  نوآوری هایی  روی  سرمایه گذاری 
و  اشتغال  مورد  در  جمله  از  زمینه ها  همه  در  جنسیتی 
آموزش کمک می کند می تواند یکی از راه های بهترکردن 
جهان باشد. افزایش میزان دسترسی به فناوری ها می تواند 
به افزایش آگاهی همه و از جمله زنان کمک کند. فعالیت 
در  دیگران  آگاه سازی  و  آموزش  برای  مجازی  فضای  در 
مورد لزوم توجه بیشتر به حقوق زنان، جلوگیری از خشونت 

مبتنی بر جنسیت و تاکید بر لزوم وجود فرصت های برابر 
برای همه، می تواند گام دیگری برای دستیابی به جهانی 

بهتر باشد.
عرصه های  سایر  و  سیاست  تجارت،  علم،  که  طور  همان 
زندگی اجتماعی نباید برای زنان و مردان، متفاوت تعریف 
حتی  و  تکنولوژی  به  دسترسی  آنالین،  برنامه های  شوند، 
پیش فرض های  دارای  نباید  هم  کامپیوتری  بازی های 
جنسیتی باشند و گروهی را در درجه دوم اهمیت قرار دهند.

۶. حمایت از جنبش های برابری طلبی زنان
زنان،  حقوق  جنبش های  پیشبرد  برای  بیشتر  اقدام  بدون 
ناممکن  سیاسی  زندگی  در  جنسیتی  برابری  به  دستیابی 
در مجامع  زنان  برابر  پیشرفت، حضور  فعلی  نرخ  با  است. 
قانون گذاری در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۶ محقق نخواهد 
شد. این در حالی است که تحمیل هزینه بیشتر به زنان برای 
از دست رفتن سنگرهای  به  فعال در جامعه منجر  حضور 
شکاف های  افزایش  و  برابری طلبی  مسیر  در  فتح شده 
رهبری  عرصه های  در  زنان  حضور  بدون  است.  اجتماعی 
اجتماعی، قوانین اصالح نمی شوند و بدون اصالح قوانین 
پشتیبانی از حقوق زنان برای حرکت به سمت جامعه برابر 
سخت تر خواهد بود. تجربه کار سیاسی و قانون گذاری زنان 
در سراسر جهان نشان داده است که مسئولیت قانون گذاری 
نمی تواند تنها به عهده یک جنس گذاشته شود و از این رو 
افزایش مشارکت سیاسی زنان در همه عرصه ها بخصوص 
و  سیاست گذاری  عرصه  به  ورود  امکان  که  جاهایی  در 

برنامه ریزی اجتماعی وجود دارد، می تواند راهگشا باشد.
۷. زنان را در قلب خود و در راس صلح، امنیت و اقدامات 

بشردوستانه قرار دهید
دو دهه از تصویب قطعنامه برجسته ۱۳۲۵ شورای امنیت 
در  زنان  نقش  بر  آن  در  که  می گذرد  متحد  ملل  سازمان 
عادالنه  پاسخ  و  می کند. صلح  تأکید  حفظ صلح  و  تأمین 
به بحران ها و پیشگیری از بالیا پیش شرط های بهداشت، 

امنیت انسانی و توسعه پایدارند.
حدود دو میلیارد نفر در کشورهایی که تحت تأثیر درگیری 
گرفتار  دیگر  نفر  میلیارد  یک  می کنند.  زندگی  دارند  قرار 
تهدید  با  دیگر  نفر  میلیون ها  و  طوالنی مدتند  بحران های 
روبه رو هستند. حتی در  تغییرات آب و هوایی  به رشد  رو 
به  زنان  و  نشده  ساکت  اسلحه ها  کرونا،  بحران  بحبوحه 
مقدم  خطوط  در  حضور  یا  صلح  حفظ  برای  خود  تالش 
بدون  اغلب  دهند؛  ادامه  مسلحانه  درگیری های  با  مبارزه 
اینکه شناخته شوند یا منابع مالی یا امکانات و تجهیزاتی 

در اختیار داشته باشند.
زنان  نمایندگی  امنیتی،  بحران های  درگیر  کشورهای  در 
در گروه های مقابله با کرونا ۱8 درصد کمتر از کشورهایی 
نشان  شواهد  اگرچه  است.  برقرار  صلح  آنها  در  که  است 
حاضرند  صلح  برای  مذاکره  در  زنان  وقتی  که  می دهد 
توافقنامه های صلح به احتمال زیاد ۱۵ سال یا بیشتر دوام 
ترکیبی  با  صلح  مذاکرات  از  بسیاری  هنوز  اما  می آورند 

کامال مردانه انجام می شوند.
مذاکره کنندگان،  از  درصد   ۱۳ تنها  زنان  متوسط،  طور  به 
امضاکنندگان  از  درصد  و شش  میانجی ها  از  درصد  شش 
توافق های صلح منقعدشده بین سال های ۱۹۹۲ و ۲۰۱۹ 
داده  نشان  تجربه  و  کند  تغییر  رویه می تواند  این  بوده اند. 
است که تغییر آن به نفع صلح پایدار است. باید این مطالبه 
بیاید و  به وجود  زنان در هیات های مذاکره  درباره حضور 
در  میانجیگری  برای  زنان  به  باید  همچنین  شود.  تقویت 
برای  آموزش  و  شود  داده  بیشتری  نقش  دیگر  دعواهای 

زنان در این زمینه فراهم تر از گذشته باشد.
جامعه  برای  سانتی مانتال  درخواست  برابری جنسیتی یک 
بی درد نیست بلکه راه حلی است برای درمان دردهایی که 
از پس  جامعه مردساالر به صورت سنتی در طول دهه ها 
نیامده است. اگر می خواهید گامی در جهت  بر  درمان آن 
تغییر جهان بردارید، تغییر را از خانه های کوچک خودتان 

آغاز کنید.

کاهش  در  گفت:  مدیران  به  خطاب  کرمان  استاندار   
باشید  داشته  عملیاتی  های  برنامه  استان  چهره  از  فقر 
خیلی  برنامه  این  اجرای  منابع  تامین  در  که  بدانید  و 
کار  دستور  و  شد  نخواهیم  مواجه  مشکل  با  استان  در 
دادن  نه  است  خانگی  اشتغال  ایجاد  و  توانمندسازی  ما 

کمک های بالعوض.
ستاد  جلسه  چهارمین  در  تیرماه  نهم  وند”  زینی  “علی 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: مسئولین 
مربوطه به صورت شفاف مشکالت پروژه های اقتصاد 
مقاومتی را ظرف دو هفته به سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی استان ارائه دهند.
پیگیری  ها  دستگاه  اگر  مصوبه  باوجود  افزود:  وی 
آنها  نام  اقتصادمقاومتی  ستاد  دبیرخانه  بایستی  نمردند، 
را مطرح و اعالم کند و بدانید با پنهان کاری به اهداف 
و چشم اندازهای پیش بینی شده دست پیدا نمی کنید.

ها  بانک  و  دستگاه  کاری  پاس  درباره  وند  زینی 
و  کارآفرینان  تسهیالت  دریافت  عدم  علت  درخصوص 
تولیدکنندگان بیان کرد: مقرر شد دستگاه های اجرایی 
دهند  تشکیل  ای  کمیته  ها  بانک  هماهنگی  با شورای 
و پرونده هایی که برای دریافت تسهیالت به بانک ها 
مشکل  که  های  پرونده  و  کنند  آنالیز  اند،  شده  معرفی 

ندارند در اولویت دریافت تسهیالت قرار گیرند.
های  شرکت  سهم  باید  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار 
سعی  و  شود  مشخص  استان  اقتصاد  در  بنیان  دانش 
کنید قبل از پایان این دولت پارک علم و فناوری استان 

کرمان تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه باتوجه به ظرفیت های استان، 

این دیار رتبه ۱۷ کشور در حوزه پارک علم و فناوری 
را  پنجم  رتبه  باید حداقل  این درحالی است که  و  دارد 

می داشت.
پیش  بنیان  دانش  حوزه  در  کارها  افزود:  وند  زینی 
نمی رود و در استان کارها نیمه تمام رها شده و بعضا 

دستخوش رقابت های غیرتخصصی شده است.
اتاق  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  از  اینکه  پیشنهاد  با  وی 
فنی  کارهای  بازرگانی  اتاق  در  زیرا  کنید  استفاده  فکر 
خوبی انجام شده است، بیان کرد: اتاق بازرگانی در حوزه 

کسب و کار و شناسایی قوانین زائد کارهای بسیار خوبی 
انجام داده. همچنین در بحث پنجره سرمایه گذاری و 
صورت  خوبی  های  فعالیت  کار  و  کسب  فضای  بهبود 

گرفته است.
استاندار کرمان با بیان اینکه مدیران نباید اصال خودشان 
را گرفتار جلسات دست و پا گیر کنند، در ادامه به تبیین 
فضای کسب و کار استان پرداخت و اظهار کرد: رتبه ۳۰ 
کسب و کار استان پیامی که به سرمایه گذار می دهد 
به  رتبه  این  و  کنید  فرار  کریمان  دیار  از  که  است  این 

لحاظ القای روانی استان را نابود می کند.
وی با انتقاد از اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات کم 
است، بیان کرد: توسعه متوازن رویکرد استان است و در 
این راستا از شرکت های بزرگ استان کرمان خواستیم 
گردشگری  هلینگ  مثال  طور  به  تخصصی  هلدینگ 

تشکیل دهند کنند.
زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  به  اشاره  با  وند  زینی 
استان عنوان کرد: در طرح کاهش فقر  کاهش فقر در 
کارهای خوبی انجام شده و بخشی از کارها که در این 
مطالعه آمده، دستگاه های حمایتی دارند انجام می دهند 
لذا با یکدیگر هماهنگ باشید تا به اهدافتان بهتر دست 

پیدا کنید.
های  برنامه  استان  چهره  از  فقر  کاهش  در  افزود:  وی 
عملیاتی داشته باشید و بدانید که در تامین منابع اجرای 
این برنامه خیلی در استان با مشکل مواجه نخواهیم شد 
خانگی  اشتغال  ایجاد  و  توانمندسازی  ما  کار  دستور  و 

است نه دادن کمک های بالعوض.
استاندار کرمان با بیان این مطلب که ۶۴۶ پروژه اقتصاد 
مقاومتی می توانند استان را تکان دهند، تصریح کرد: با 
توجه به پایش فضای کسب و کار به این نتیجه رسیدیم 
با مشکل  ما  های  پروژه  از  ای  عمده  بخش  تقریبا  که 

آب مواجه هستند.
کرمان  استان  در  گفت:  گذاران  سرمایه  به  خطاب  وی 
بیشترین  بلکه  کارند  نمی  مین  گذار  سرمایه  جلوی 
می  صورت  کرمان  استان  در  گذار  سرمایه  از  حمایت 

گیرد.

فقرزدایی با توانمندسازی  افراد صورت می گیرد نه کمک های بالعوض

زنان محترم! لطفا ۱3۶ سال صبر کنید



مجموعه” صنایع گنجعلیخان” از سال ۱۳۵۰ ، قریب به پنج 
و  درب  کننده  تولید  اولین  عنوان  به  کرمان،  در  تجربه  دهه 
پنجره های آلومینیومی در جنوب شرق کشور فعالیت خود را 
آغاز نموده و امروز با کوله باری از تجربه، تولیدات فراوانی از 

مصنوعات آلومینیومی را به بازار عرضه می نماید.
مصرفی  پروفیل  نوع  بهترین  از  کارگیری  به  با  مجموعه  این 
آکرول و ماهد با تنوع رنگی باال و یراق آالت توییک اسپانیا، 
DLC چینی و استفاده از الستیک EPDM سچیل ترک، 
الستیک نانو شیشه و استفاده از شیشه دوجداره مناسب توانسته 
بهترین نوع درب و پنجره های آلومینیومی را به بازار عرضه 
ازای  در  کیفیت  را  اولویت  گنجعلیخان  آلومینیوم  کند.صنایع 
سود کمتر میداند.لذا همیشه سعی بر این داشته تا با کمترین 
سود، باالترین کیفیت را به مشتریان خود عرضه کند.با توجه 
به نیاز مصرف کننده این شرکت توانسته تولید محصوالت خود 
را به سمت تولیدات روز دنیا برده و با استفاده از دستگاه های 
های  پنجره  تولید  راستای  در  خود  تجربه  با  کادر  و  پیشرفته 
و  لس  فریم  نمای  اجرای   ، بریک  ترمال  و  نرمال  جداره  دو 
کرتین وال و همچنین توری های ثابت و جمع شونده و  نرده 

های آلومینیوم  و درب های کرکره برقی و دیگر مصنوعات 
آلومینیوم گام های بسزایی بردارد.

این مجموعه هم اکنون پس از گذشت قریب به نیم قرن ، با 
بهره گیری از دپوی فراوان پروفیل و یراق آالت و آرشیو کامل 
رنگی مدرن ترین و پیشرفته ترین  ماشین آالت هوشمند و 
همچنین دانش فنی متخصصین  خود در امر تولید و مونتاژ در 
تالش است روز به روز بر کیفیت تولید و مونتاژ خود افزوده و 

همگام  با  تکنولوژی روز دنیا در این صنعت گام بردارد

شعبه ۱: کرمان، بزرگراه امام خمینی ۲۰۰ متر بعد از دانشگاه 
باهنر، شهرک صنعتی، انتهای کوچه ۱

شعبه ۲: کرمان، بلوار قدس، روبروی ترمینال قدیم
تلفن:۰۳۴-۳۳۳۵۰۴۵۵

تلفکس:  ۳۳۳۲۲۲۲۰ - ۰۳۴
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مدیرفروش: ۰۹۱۳۱۹۶۱۵۲۴
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