این شماره دارای ضمیمه رایگان مجله
تبلیغاتی و نیازمندیها می باشد
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تاثیر مددکاری اجتماعی در شکلگیری
آثار مثبت در جامعه

دبیرکل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی معتقد است که بدون مددکاری اجتماعی
آثار مثبتی در جامعه شکل نمیگیرد.
روری تروئل در چهارمین کنگره آنالین بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری
اجتماعی در ایران در سخنانی اظهار کرد :فراگیری و ادغام اجتماعی نکته بسیار ارزشمند
و پر مصداقی است و برای مددکاران بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی باید به صورت گروهی کار کنند تا نقاط ضعف آینده
را بهتر شناسایی کنند ادامه داد :اینگونه تجربیات خودشان را به دیگران گزارش میدهند
که برای جلوگیری از بحرانها و پشتیبانی از مردم موثر است .اگر همه مددکاران اجتماعی
به عنوان یک گروه واحد کار کنند و مددکاران اجتماعی بتوانند فلسفه خودشان را پیاده
کنند در این صورت کار این گروه بسیار موثرتر خواهد شد.
تروئل تصریح کرد :باید عقیده داشته باشیم به صورت منسجم در یک سازوکار فعالیت
کنیم و چالش ها را بشناسیم تا مشکالت را حل کنیم ،به مددکاران اجتماعی اعتقاد داریم
و چشم انداز خوبی دارند زیرا حمایت از افراد آسیب پذیر را انجام میدهند و همه باید به
مددکاران اجتماعی برای مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی کمک کنیم.
آناماریا کمپنینی رییس انجمن جهانی دانشگاههای (مدارس) مددکاری اجتماعی نیزگفت:
مددکاران اجتماعی میتوانند افراد جامعه را توانمند کنند و باید بدانیم که اشکال مختلف
مددکاری اجتماعی میتواند طرد اجتماعی را کاهش دهد.
وی افزود :مددکاران باید مداخالت خود را توسعه دهند ،مددکاران اجتماعی میتوانند افراد
جامعه را توانمند کنند و باید بدانیم که اشکال مختلف مددکاری اجتماعی میتواند طرد
اجتماعی را کاهش دهد و در واقع باید با استانداردسازی به دنبال افزایش کارایی باشیم و
باید بر مداخالت خوب متمرکز باشیم.
کمپنینی بیان کرد :باید خدماتی به کاربران ارائه کنیم که موجب افزایش توانمندی افراد
شود و ما باید اعمال تغییرات اجتماعی و توسعه توانمندسازی افراد ضعیف را از طریق
ابزارهای مدلهای عدالت اجتماعی مدنظر داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تعریف بینالمللی مددکاری اجتماعی نقش حرفه و ارتقاء تغییرات
اجتماعی را بر حوزه رفاه و عدالت اجتماعی مطرح میکند ،گفت :باید رویههای ضدتبعیض
را ببینیم و در حیطههای شخصی نیز به دنبال غلبه بر مسائل از نظر آموزش باشیم.
وی با بیان اینکه انجمن بینالمللی مدارس مددکاری اجتماعی انتقال دهنده تعالی است
که در حقیقت باید به دنبال ایجاد جامعه برابر باشیم و این سئوال را مطرح کنیم که چگونه
دانشجویان را به تعهدات اجتماعی حساس کنیم ،گفت :همچنین باید خدماتی را در حوزه
آموزش ارائه دهیم که دانش علمی به آنها انتقال داده شود.
وی ادامه داد :باید به دنبال ظرفیت کاری دانشجویان فعال در حوزه مددکاری و حاضر
در این حوزه باشیم .راههای مختلفی برای آموزش در این حوزه وجود دارد که اجازه دادن
به افراد برای انتقال تجربیات در حوزه مددکاری اجتماعی یکی از آنهاست .به این ترتیب
میتوانیم تجربیات طرد اجتماعی را به اشتراک بگذاریم و در این صورت میتوان به درک
بیشتر دانشجویان این حوزه کمک کرد .درک برای دانشجویان میتواند کمک کند که از
نقطه نظر تئوری خارج شوند.
رییس انجمن جهانی دانشگاههای (مدارس) مددکاری اجتماعی در ادامه عنوان کرد :ما
میتوانیم از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم و با به اشتراک گذاشتن تجربیات بینالمللی
قابلیت حذف شکافها را داریم و میتوانیم افزایش انفرادی دانش را نیز تقویت بخشیم.

کالهبرداری سایبری در پوشش
تورهای مسافرتی و گردشگری

آقای محترم! گریه کن

«مرد که گریه نمیکنه»« ،مرد باید قوی باشه»« ،مرد
نباید درخواست کمک کنه» و جمالت مشابه این هنوز
هم در فرهنگ بسیاری از خانوادهها پرکاربرد است؛
جملههایی که با روح و روان پسربچههایی که بعدها
مرد میشوند ،بازی خطرناکی میکند.
از گذشته کلیشههایی درباره «مردبودن» وجود داشته
که مردان را تأمینکننده ،کنترلکننده و موجودی
«همیشهقوی» معرفی کرده و تجربه نشان داده که این
کلیشهها لزوما برای مردان سازنده نبوده است.
افرادی که در نهایت به درک مفاهیمی از جمله «اتکا به
خود»« ،کنترل» و «اجتناب از هر عملی که زنانه تلقی
میشود» ،دست پیدا میکنند اغلب برای بازگوکردن
احساسات و کمکگرفتن از دیگران با مشکل روبهرو
میشوند و به همین علت میبینیم که بسیاری از مردان
در برابر کمکگرفتن از مشاور ،روانشناس یا حتی
مراجعه به پزشک ،از خود مقاومت نشان میدهند.
دکتر محمدرضا ایمانی – روانشناس  -در اینباره می
گوید« :سالمت روانی و توجه به شاخصهای آن برای
بهبود کیفیت زندگی ،یک اصل و ضرورت جدی است.
در سالمت روانی از دو بعد شناختی  -عاطفی و نگرش
نسبت به نشانههای بدنی ،موضوعاتی مورد ارزیابی قرار
میگیرد که با دریافت بازخوردهای آن میتوان دریافت

که سطح سالمت روانی در هر فرد و در هر شاخص
به چه میزان است و آیا سطح استانداردی دارد یا نه».
وی ادامه میدهد« :در بُعد عاطفی شاخصهایی
همچون غمگینی ،بدبینی ،احساس شکست ،فقدان
لذت ،نارضایتی از خود ،تفکرات خودکشی ،فقدان
عالقه ،بیارزشی و فقدان عالقه جنسی مورد بررسی
قرار میگیرد .همچنین احساس گناه ،احساسهای
تنبیه ،خودانتقادی ،گریهکردن ،بیقراری ،بیتصمیمی،
فقدان انرژی ،تغییرات در الگوی خواب ،تحریکپذیری،
بیاشتهایی ،دشواری در تمرکز و خستگیپذیری از
شاخصها و نشانههای بدنی سالمت روانی است».
ایمانی میگوید« :ما بعد از طالق با این واقعه مواجهیم
که مردان در خودکشی و مشکالت روحی و روانی
بسیار آسیبپذیرترند و زمانی که این مسائل مورد
توجه قرار نمیگیرد ،بسیاری از چالشهای ثانویه پدیدار
میشود .اما اگر این مسائل واکاوی شوند و به افراد
آموزش دهیم که روش درست را در پیش بگیرند ،با
این عوارض روبهرو نمیشوند».
این روانشناس با بیان اینکه تعداد زنانی که به ما
مراجعه میکنند بیشتر از مردان است ،توضیح میدهد:
«یکی از خصوصیات بارز زنان ،توجه به تمام اجزای
زندگی است و میتوان گفت این توجهکردن ناشی

از توجه به خانوادهشان میشود .زنان به شاخصهای
سالمت  -چه جسمانی و چه روانی  -توجه بیشتری
نشان میدهند .اما نباید فراموش کرد در ابعاد روانی
واکنشهایی که به محیط پیرامونی ما برمیگردد ،زنان
پذیرش بیشتری برای مراجعه به مشاوره و روانشناس
دارند و سازگاری و موفقیت در زندگی برای آنان اهمیت
بیشتری پیدا میکند .واکنشهایی که در جامعه ما به
لحاظ تاریخی برای مراجعه به مشاور و روانشناس
وجود دارد باعث شده مردان پذیرش سختتری داشته
باشند .مگر اینکه مردان دچار چالشهای عمیق شوند
و بدنبال رفع آن باشند .متاسفانه مردان این رفتار را
ادامه میدهند تا به بنبست برسند و بعد به فکر ایجاد
تغییرات میافتند که در چنین شرایطی تغییرات بسیار
سخت میشود .توجهکردن به سالمت جسمی هم باز
در مردان کمتر است و با توجه به مشاهدات ،اغلب
مردان زمانی به پزشک مراجعه میکنند که خواهر،
همسر یا مادر برایشان از پزشک وقت گرفته است!
مراجعه زنان به پزشک برای سالمت جسمانی هم
بیشتر از مردان است به همین دلیل میبینیم که در
شاخص طول عمر و امید به زندگی هم زنان وضعیت
بهتری نسبت به مردان دارند».
او یادآور میشود« :با افزایش میزان استرس و اضطراب،

با روانپریشیها روبهروییم که مختص ایران هم نیست
بلکه کشورهای دیگر هم با آن مواجهند .وقتی بار
اقتصادی یک خانواده روی دوش مرد است و با مشکل
مواجه میشود قاعدتا با استرسها و ناراحتیهای
بسیاری روبهرو خواهد شد .بروز استرس در زنان و
مردان متفاوت است و ما شاهد اضطراب و استرس
بیشتری در خانمها هستیم به این دلیل که بسیار
حساستر و نکتهسنجترند اما در مردان شکل متفاوتی
دارد و زمانی که دچار استرس و اضطراب میشوند
معموال دو نوع رفتار دارند؛ یا برونگرا هستند که با نزاع،
درگیری ،همسرآزاری و کودکآزاری همراه میشود یا
درونگرا هستند و دچار بیقراری و بیخوابی میشوند و
در فرآیند بعدی دست به خودکشی میزنند».
این روانشناس معتقد است« :تا باورداشتهای فکری و
ذهنی ما در جامعه تغییر نکند و مردان به خودشان توجه
نکنند ،اتفاق مثبتی نمیافتد».

دارو« ،زباله» نیست ،داروهای اضافه را به داروخانهها تحویل دهید

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردههای
سالمت محورسازمان غذا و دارو ضمن اشاره به نحوه
امحاء درست داروهای اضافه در منازل و خطرات رها
شدن پسماندهای دارویی در طبیعت ،گفت :امسال
امیدواریم بتوانیم با کمک همکارانمان در قسمت های
مختلف وزارت بهداشت و دوستداران سالمت مردم،
باکسهایی را تهیه کرده و در داروخانهها قرار دهیم
تا این داروها و مواد جانبی داروها که قابل مصرف
نیستند ،در آنها ریخته شوند؛ بهترین روش آن است
که این داروها به داروخانهها تحویل شود و ما آنها را
از داروخانهها جمعآوری کنیم.
دکتر نوشین محمد حسینی در نشست خبری که با
موضوع “پویش ملی دارو زباله نیست” ،برگزار شد،
گفت :در این پویش تالشمان برای این خواهد بود که
ضمن آگاهیرسانی درباره نحوه امحاء درست داروها و
تالش در جمع آوری آنچه که امکان امحاء آن در منازل
وجود ندارد ،توضیح دهیم و از ورود این داروها به چرخه
طبیعت جلوگیری کنیم.
وی افزود :در سالهای گذشته سازمان غذا و دارو
با پویشهای مختلفی که برگزار کرده ،سعی در
اطالعرسانی مناسب در این زمینه داشته است و در
زمینه پسماندهای دارویی صنایع و داروخانهها با توجه
به حضور مسئولین فنی داروساز ،تقریبا خیالمان راحت
است که پسماندهای دارویی خطرناک از این دو طریق
وارد سیستم طبیعت نمیشود و داروخانهها و همچنین
پخشها و صنایع دارویی ،داروهایی را که به هر شکلی
ناخواسته شده یا تاریخشان گذشته و  ...از سوی
شرکتهای امحاگر بزرگ جمع آوری و بی خطر می
شوند تا کمترین آسیب را برای سالمت مردم داشته
باشند.
محمد حسینی با بیان اینکه باتوجه به اینکه اکنون 25
میلیون خانواده ایرانی داریم ،گفت :اگر هر خانواده فقط
 100گرم دارو که برای طبیعت ممکن است ضرر داشته
باشد ،وارد طبیعت کند ،چه عدد عظیمی میشود .این
عدد را باالی  25هزار تن در نظر بگیرید .باید توجه
کرد که نحوه برخورد با داروها بسیار بسیار مهم است
و امیدواریم در طول این پویش بتوانیم این موارد را
آموزش داده و پیش بریم.
وی گفت :در پویشهای قبلی سعی کردیم که
آموزش های کامل را به مردم ارائه کنیم که بدانند
کدام یک از داروها را افراد می توانند در خانه بیخطر
کنند و کدام یک از داروها خطرناک هستند .از جمله
داروهایی که بسیار می توانند برای سالمت همه ما
خطرناک باشند ،آنتیبیوتیکها هستند .اگر آنتیبیوتیک

به صورت منطقی تجویز و مصرف شود ،عمال نباید
دور ریز آنتیبیوتیک داشته باشیم .زیرا در این صورت
آنتیبیوتیک تجویزی به اندازه نیاز بیمار است و اگر
بیمار دوره درمانش را کامل کند ،نباید آنتیبیوتیک
اضافه در منزل داشته باشیم .اما گاهی پیش میآید
که آنتیبیوتیکها به دالیل مختلف اعم از حساسیت
دارویی ،ناقص گذاشتن درمان و ...در خانه اضافه
میمانند .باید توجه کرد که اگر دفع آنتیبیوتیکها
نادرست انجام شود و در زباله معمولی ریخته شوند،
میتوانند از طریق آبهای زیر زمینی دوباره به چرخه
زندگی ما برگردند و مقاومت میکروبی ایجاد کنند.
محمد حسینی ادامه داد :مقاومت میکروبی به این
معناست که دوران درمان بیماریهای عفونی بیشتر
شود و امکان درمانهایی مانند پیوند و شیمی درمانی
کم شود و هر یک از این موارد به تنهایی یک خطر
بزرگ است .در عین حال در زمینه داروهایی که برای
شیمی درمانی استفاده میشود هم همینطور است و اگر
در این موارد هم دارویی باقی بماند ،این داروها به هیچ
عنوان نباید در زبالههای معمولی دفع شوند .این داروها
سرطانزا هستند ،معموال از طبیعت حذف نمی شوند و
اگر دقت کافی در امحاء آنها انجام نشود ،میتوانند
به شدت برای سالمت جامعه پرخطر باشند .در عین
حال هورمونها هم از جمله داروهایی هستند که نباید
به صورت بی رویه مصرف شده یا دور ریخته شوند.
هورمون ها هم می توانند از طریق طبیعت به ما برگشته
و مشکالت جدی ایجاد کنند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا ،درباره نحوه امحاء داروهای
تاریخ مصرف گذشت ،گفت :ما معموال هر سال این
پویش را در اسفند ماه برگزار میکنیم .زیرا فصل خانه
تکانی است و در خانه تکانی معموال چیزهای اضافه
از جمله داروهای اضافه دور ریخته می شوند .تا سال
گذشته ما از مردم می خواستیم که این داروها را در
بسته بندی جداگانه ای از زباله های معمولی جمع
شده و روی آنها نوشته شود که اینها داروهای
تاریخ مصرف گذشته هستند و وسایل تیز و برنده هم
مانند سوزنها و  ...نیز در یک بطری جداگانه ریخته
شوند و درش بسته شود و اینها را جمع آوری کنند.
حال امسال امیدواریم بتوانیم با کمک همکارانمان
در قسمت های مختلف وزارت بهداشت و دوستداران
سالمت مردم ،باکسهایی را تهیه کرده و در داروخانهها
قرار دهیم تا این داروها و مواد جانبی داروها که قابل
مصرف نیستند ،در آنها ریخته شوند .زیرا بهترین روش
آن است که این داروها به داروخانهها تحویل شود و
ما آنها را از داروخانهها جمعآوری کنیم .باتوجه به

اینکه در داروخانهها همکاران داروساز
ما حضور دارند و آنها خطرات زباله
دارویی را به خوبی درک میکنند،
میتوانند تا زمانیکه جمع آوری شوند
از آنها نگهداری کنند .در نهایت این
باکسها از داروخانهها جمع آوری شده
و از سوی شرکتهای امحاءکننده
دارو ،بیخطر و به صورت علمی دفع
میشود.
وی درباره تجویز بیش از حد
آزیترومایسین علیرغم عدم تاثیر آن
در بیماری کووید ،19گفت :نظارت بر
تجویز پزشکان و رعایت پروتکلهای
تجویز از سوی آنها ،برعهده معاونت درمان وزارت
بهداشت است .با این حال باید توجه کرد که پزشک
معالج همواره بهترین چیز را برای بیمار میخواهد.
در برخی موارد که مجبور میشود که آنتی بیوتیک
را برای بیماری ویروسی تجویز کند ،زمانی است که
عالوه بر بیماری ویروسی به دلیل ضعف بدن یک
بیماری باکتریایی هم اضافه شده است .اگر پزشکی این
موضوع را تشخیص دهد ،می تواند برای بیمار تجویز
کند .بنابراین مردم به پزشکشان اعتماد کنند و اگر
دارویی برایشان تجویز میشود ،دوره درمان را تکمیل
کنند و اگر داوریی از سوی پزشک تجویز نشده ،نه
خودتان نسبت به مصرف آن اقدام کنید و نه اصرار کنید
که پزشک آن را تجویز کند.
محمد حسینی درباره سامانه ثبت عوارض ناخواسته
دارویی و آمار آن ،گفت :باید توجه کرد که آمار عوارض
دارویی به این صورت قابل ارائه نیست .زیرا به چند
عامل بستگی دارد؛ یکی اینکه آیا اساسا اندیکاسیون
تجویز درست انتخاب شده است ،بدن فرد مصرف
کننده تا چه حد زمینه ایجاد عارضه دارویی داشته و
همکار داروساز و پزشک ما چقدر در مدیریت عارضه
دارویی نقش داشتند و . ...زیرا وقتی عارضهای را
بررسی میکنیم ،متوجه می شویم که بسیاری مواقع
عارضه دارو به دلیل عدم آشنایی بیمار با نحوه مصرف
و نگهداری دارو بوده است .بر این اساس ارائه آمار
عوارض دارویی باعث میشود که مصرفکنندگان این
داروها به دلیل این اعالم آمار بدون توجه به عوامل
مختلف عوارض دارویی ،آن دارو را مصرف نکنند .به
طور کلی در هیچ کجای دنیا گزارش عوارض ناخواسته
دارویی به این صورت بیان نمی شود و گزارشها
محرمانه است .کاری که ما انجام می دهیم این است
که اگر ثابت شود ،عارضه ایجاد شده مربوط به دارو

است پیگیری کرده و عوامل آن برطرف می شود.
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردههای
سالمت محور سازمان غذا و دارو همچنین درباره
جمعآوری اضافه برخی داروهای گران قیمت مانند
داروهای درمان سرطان و سایر داروها از مردم از سوی
خیریه ها و برخی مراکز ،گفت :متاسفانه یکی از دالیلی
که امسال بیشتر روی این پویش پافشاری میکنیم ،این
است که امسال دیدیم که این حرکت دارد زیاد میشود
که برخی خیریهها ،مساجد و  ...به جمع آوری داروهایی
میپردازند که در منازل استفاده نشدهاند .این کار بسیار
خطرناک است؛ در درجه اول یادمان باشد که دارویی که
از داروخانه و نظارت داروساز خارج می شود ،دیگر قابل
مصرف نیست .مگر صرفا برای کسی که دارو برایش
تجویز شده و آموزش کافی را برای مصرف دارو دریافت
کرده است .در غیر این صورت دارویی که تحت نظارت
داروساز نبوده ،چون از سالمتش مطمئن نیستیم ،به
هیچ عنوان قابل مصرف نیست .بنابراین هیچ داروی
خریداری شده ای ،قابل برگشت به داروخانه یا هیچ
مرکز دیگری نیست ،مگر برای امحاء آن.
وی گفت :اگر بین آمار فروش دارو و تجویز دارو،
مقایسه ای داشته باشیم ،اختالف بزرگی که می بینیم
نشان دهنده داروهایی است که به صورت خودسرانه
خریداری شده است .البته چند فاکتور جدی هم موثر
است؛ اول اینکه دارو در کشور به شدت ارزان است و بر
این اساس قاچاق معکوس دارو وجود دارد .خواهشم از
مردم این است که از امروز تالش کنیم که دارو را فقط
به میزانی که نیاز داریم و برای مشکلی که واقعا وجود
دارد ،مصرف کنیم .البته یک میزان کم از داروهای
ضروری باید در خانه باشد که آن ها را با کمک داروساز
برای خانه فراهم کنید اما از نگهداری انواع مسکن ها و
انتی بیوتک ها در منزل به شدت خودداری کنید.

ترس از سرد شدن زندگی مشترک به دلیل فعال بودن همسر در شبکههای مجازی

رئیس پلیس فتا استان کرمان در خصوص خرید اینترنتی بلیط گفت :شهروندان حتما از
فروشگاه های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید کرده و نکات مربوط به امنیت
درگاه های بانکی را جدی بگیرند.
سرهنگ امین یادگارنژاد در توضیح این نحوه از کالهبرداری بیان کرد :با نزدیک شدن
به ایام پایانی سال الزم است در زمینه کالهبرداری در حوزه فروش بلیطهای نوروزی در
فضای مجازی هوشیار باشیم چرا که برخی از سودجویان سایبری با بهره بردن از مطالب
جذاب و اغواکننده و گاهی اوقات با تخصیص جوایز متنوع به مسافران و یا بلیطهایی با
قیمتهایی کمتر از حالت متعارف ،سعی میکنند متقاضیان را به سمت سایتهای جعلی
هدایت کنند.
وی در خصوص نحوه تهیه و رزرو بلیط اینترنتی گفت :هموطنان برای تهیه بلیط به
ل و نقل عمومی مانند هواپیمایی کشور،
مراکز و سایتهای مجاز هر یک از ارگانهای حم 
ل و نقل جادهای (سایت تعاونیهای مجاز) مراجعه کنند؛ همچنین
حملو نقل ریلی و حم 
از سایتهای واسط که به صورت غیر مجاز و بعض ًا گرانتر و یا ارزان تر از قیمت مصوب،
بلیط به فروش می رسانند ،خودداری کنند.
سرهنگ یادگارنژاد در خصوص رزرو هتل و تورهای مسافرتی و گردشگری بیان داشت :
یکی از اقدامات مجرمانهای که در این زمینه میتواند موجبات سوءاستفاده از هموطنان را
فراهم کند تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک های انبوه به کاربران
است.
وی افزود :برخی از تورهای گردشگری که فاقد مجوز الزم هستند و با وعدهها و تبلیغات
آنچنانی عالقه مندان و مسافران را ترغیب به ثبتنام کرده و یا با شعار اقامت در بهترین
هتلها و گشتوگذار در شهر سعی دارند اهداف مجرمانه خود را عملی کنند که باید در
این موارد هم دقت نظر و دقت عمل داشته باشیم.

یک مشاور با اشاره به نگرانی برخی زن و شوهرها از
فعال بودن همسرشان در شبکههای اجتماعی مجازی،
درباره ترس از دست دادن زندگی مشترک ،سرد شدن
رابطه و کاهش عالقه همسر به خود ،گفت :در چنین
شرایطی زن و شوهر باید نگرانی های خود را بررسی
و مشکل اصلی را حل کنند چراکه چنین نگرانیهایی
نشان از گرههای روانی قدیمی دارد و باید پیش از
ازدواج تسویه حسابهای روانی الزم با این تصورات
انجام شود.
مریم فوالدی اظهار کرد :بعضا برخی زن و شوهرها
از فعالیت همسر خود در شبکههای اجتماعی مجازی
نگران هستند و هراس دارند که نکند با حضور در
شبکههای اجتماعی مجازی کمکم عالقه بین آنها
کاهش یافته و زن یا شوهر از همسر سرد شود ،از این
رو اصرار دارند تا همسرشان در این شبکههای مجازی
عضو نباشد.
فوالدی درباره تصور یاد شده توضیح داد :باید توجه
داشت که زوجین با پیشینه روانشناختی خاصی برای
برآورده کردن نیازهای خود اعم از روانی و جسمی
و ...وارد ازدواج میشوند که سهم نیازهای روانشناختی
معموال بیشتر از سایر نیازها است .این نیازهای
روانشناختی در ابتدا توسط والدین و در خانوادهها تامین
و پس از ازدواج نیز از سوی همسر تامین میشود.
بنابراین اگر فردی چنین تصوی نسبت به فعالیت

همسر در شبکههای اجتماعی مجازی دارد در واقع
این پیشینه روانشناختی اشتباه توسط والدین او ایجاد
و توسط خود او بسط یافته و تا کنون همراهش است.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است زوجین به جای چنین
نگرانیهایی که در واقع تسویه حساب با همسر است،
تسویه حسابی با پیشینه روانشناختی اشتباه خود داشته
باشند تا بتوانند رابطه سالمی را پیش ببرند ،توصیه
کرد :قرار است زوجین در زندگی مشترک با یکدیگر
“شفاف” باشند ،از این رو میتوانند رمز فایلها و
برنامههای شخصی یکدیگر را بدانند اما بعضا برخی
زوجین از این امر برداشت غلط داشته و با در اختیار
داشتن رمز تلفن و فایلها و برنامههای همسر ،دائما در
حال چک کردن گوشی او هستند ،حال آنکه شفافیت
در زندگی مشترک مجوزی برای ادامه دادن به این
رفتارهای شکاکانه نیست.
این مشاور معتقد است که اگرچه زوجین باید در زندگی
مشترک با یکدیگر شفاف باشند و در راستای این
شفافیت میتوانند رمز تلفن یکدیگر ،رمز شبکههای
اجتماعی و فایل های یکدیگر را داشته باشند اما این
امر به معنای انجام رفتارهای شکاکانه و دائما چک
کردن گوشی همسر نیست.
فوالدی با بیان اینکه برخی از زوجین دچار بدبینی و
بیاعتمادی هستند و از این رو با وجود اینکه هر لحظه
به اطالعات و گوشی تلفن همسر دسترسی دارند اما به

رفتارهای شکاکانه خود ادامه میدهند که موجب آزار
طرف مقابل خواهد شد ،تصریح کرد :این رفتارهای
شکاکانه میتواند ریشه در ترس از دست دادن همسر
و طرد شدن از سوی همسر باشد.
وی در پایان سخنان خود افزود :در واقع بعضا زن
یا شوهر وقتی میترسد همسرش او را طرد کرده
و عالقهاش کم شود ،دست به کنترل کردن همسر

از طرق مختلف نظیر چک کردن مدام گوشی
تلفن میزند چراکه نسبت به همسر خود بیاعتماد
شده است .البته این تنها مربوط به مواردی خاص
میشود و نمیتوان به تمام زوجین تعمیم داد .در واقع
باورهای اشتباه و ترسهای افراد است که منجر به این
کنترلگریها و رفتارهای شکاکانه میشود و زوجین
در ابتدا باید بر روی اصالح باورهای خود کار کنند.
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چرایی کیفیت پایین خودروها از زبان معاون کیفیت ایرانخودرو

معاون کیفیت شرکت ایرانخودرو ضمن تشریح علل
عدم موفقیت خودروسازان داخلی در ارتقای کیفیت
محصوالت ،به افزایش آگاهی و شناخت جامعه نسبت
به صنعت خودرو در دنیا اشاره و تاکید کرد که مشتری
با مقایسه صنعت خودرو داخلی و خارجی به فاصله
بین آنها واقف شده و براین اساس نارضایتی از سطح
کیفیت و تکنولوژی خودروهای داخلی شکل گرفته
است.
موضوع کیفیت خودرو همیشه جای بحث و بررسی
دارد و طی سالهای اخیر با موج اعتراضها نیز همراه
بوده است .البته چندان اعتراض مشتریان ،نمایندگان
مجلس و مسئوالن دولتی ،خودروسازان را نگران
نکرده و همیشه بهانههایی برای دالیل عدم ارتقای
کیفیت داشتهاند.
طی  ۴۵روز اخیر نیز که از حادثه بهبهان و ماجراهای
بازنشدن ایربگها میگذرد و این خبرگزاری طی
روزهای گذشته موضوع را از چند جنبه مختلف مورد
بررسی قرار دارد ،اما به نظر میرسد ،هنوز هم خبری
از اینکه خودروسازان برنامه جدی برای افزایش کیفیت
محصوالتشان داشته باشند ،نیست .همه اینها در
حالیست که در دیدار اخیر ( ۱۰بهمن ماه) مقام معظم
رهبری با جمعی از تولیدکنندگان ،فعاالن اقتصادی و
مسئوالن اقتصادی و صنعتی ،ایشان از وضعیت کیفیت
برخی محصوالت داخلی از جمله خودرو گالیه کرده و
فرمودند“ :ما در برخی از محصوالت داخلی متأسفانه
شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشود ،این
خیلی بد است؛ این همه حمایت در طول این سالها از
صنعت خودرو در کشور شده؛ خب کیفیت خودرو خوب
نیست ،مردم ناراضیاند و درست هم میگویند .حق
با مردم است؛ اعتراض مردم بهجا است و این صنعت
نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند”.
رهبر انقالب در رابطه با صنعت خودرو ،نسبت به
دو موضوع افزایش قیمت و کیفیت خودروها گالیه
داشتند اما هنوز جز ابالغیه سازمان ملی استاندارد
ایران (که در جهت ارتقا و افزایش کیفیت و ایمنی
خودروها ۱۵ ،مسئولیت ،تکلیف و تعهد قانونی را
ترسیم و خودروسازان را مکلف به اجرای مصوبات
قانونی کرد) هنوز شاهد اقدام جدی در خودروسازان
برای ارتقای کیفیت محصوالتشان نبودهایم.
در این رابطه ،یک مقام مسئول در یکی از
خودروسازیهای بزرگ به این سوال ایسنا که “چرا
کیفیت خودروها از سطح مطلوبی برخوردار نیست و
چرا خودروسازان علیرغم همه نارضایتیها ،اقدامی
برای ارتقای کیفی نکرده اند؟ “ پاسخ داد و به گونهای
موضوع را ریشهیابی کرد.
مجتبی استاد رحیمی -معاون کیفیت گروه صنعتی
ایرانخودرو -در ابتدا تاکید کرد :بحثهای مرتبط با
خودرو از جمله موضوعاتی است که همیشه مطرح
است .طی سالها برای همه صنوف ،خودرو به بحث
شیرینی تبدیل شده است و مختص دو ماه اخیر و
حادثه بهبهان هم نیست.
توقع مشتریان از کیفیت خودرو باال رفته است
وی اظهار کرد :در طول سالهای گذشته ،بهبود کیفیت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به آمار
پایین واکسیناسیون کودکان گفت :روند پیک نزولی
شده اما پیشبینی میشود تا دو هفته آینده هنوز آمار
مرگومیر باال باشد.
حمیدرضا رشیدی نژاد  ۷اسفندماه در جلسه ستاد
کرونای استان کرمان بیان کرد :همان حکمی که
برای مهم کودکها اعمال شده برای خانههای بازی
نیز اعمال میشود.
وی افزود :آمار واکسیناسیون کودکان در استان پایین
است و از مدارس خواسته شده تا به دانشآموزان

آنها بسیار هزینهبر و زمانبر خواهد شد که تاثیر
مستقیم بر کیفیت و قیمت محصول خواهد داشت.
قطعه سازان ترجیح می دهند به جای خودروسازان ،با
شبکه های خدمات پس از فروش کار کنند

براساس اهدافی که تعریف شده ،صورت گرفته است و
روندهای کیفی نیز نشان میدهد که در شاخصهایی
که اتفاقا توسط نهادهای ثالث و از طریق نظرسنجیها
اندازهگیری میشود ،بهبود کیفیت داشتهایم اما در این
میان دو اتفاق نیز افتاده است؛ عالوه براینکه انتظارات
جامعه و مشتریان بسیار باال رفته است؛ چراکه مردم
از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه با صنعت دنیا
در ارتباط است و از پیشرفتها و تکنولوژیها باخبر
هستند و براین اساس روزبهروز انتظارتشان باالتر
میرود ،صنعت خودرو در ایران پیشرفت چشمگیری
داشته است.اگر انتظارات مشتریان را با آنچه که در
صنعت خودرو تعریف شده مقایسه کنیم ،میبینیم
که بین این دو ،فاصله وجود دارد و این فاصله باعث
میشود که احساس کنیم نارضایتی وجود دارد .ضمن
اینکه صنعت خودرو دنیا رشد چشمگیری داشته است
که به چند دلیل است.
استاد رحیمی در توضیح این دالیل گفت :اولین بحث،
موضوع جریان نقدینگی در صنعت خودرو است .دو
جریان “از مشتری به مشتری” در هر صنعت و بهویژه
ِ
در صنعت خودروسازی وجود دارد که اگر این دو جریان
نادرست کار کند ،موجب نارضایتی مشتری ،از دست
دادن بازار و سقوط صنعت خواهد شد .اولین جریان
مشتری به مشتری ،بحث درخواست خرید مشتری از
محصوالت جاری ماست .محصوالتی که در حال تولید
هستند ،در پروسهای به مشتریان فروخته میشود؛
درخواست صادر میشود ،سفارش تولید انجام و سپس
محصول تحویل میشود .جریان دوم نیز که بازهم از
مشتری آغاز و به مشتری ختم میشود ،ارتقای توسعه
محصوالت است .نیازهای بازار از طریق نظرسنجی و
ارتباطها رصد و تبدیل به توسعه محصول میشود.
نقدینگی الزم که با آن بتوانیم به فکر ارتقای کیفیت
هم باشیم ،نداریم
در حال حاضر تولید و فروش محصوالت جاری
خودروسازان به اندازه کافی نقدینگی وارد صنعت
نمیکند و خودروسازان با زیانهای انباشته محصول
تولید و تحویل میدهند؛ این موضوع سبب شده است
که سرمایهگذاری الزم و کافی در توسعه محصوالت

نداشته باشیم.معاون کیفیت ایرانخودرو تصریح کرد:
درست محصوالت و سودآوری
در جریان اول ،فروش
ِ
محصول باعث میشود که ارتقای خوبی صورت گیرد
اما اگر به هر دلیلی این دو جریان در صنعت مختل
شود ،نتیجه آن مسائلی است که در حال حاضر در
صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو با آن در گیر
هستیم .در حال حاضر تولید و فروش محصوالت ما
به اندازه کافی نقدینگی ایجاد نمیکند و خودروسازان
با زیانهای انباشته ،محصول تولید و تحویل میدهند.
این موضوع سبب شده است که سرمایهگذاری الزم
و کافی در توسعه محصوالت نداشته باشیم؛ البته
در ایرانخودرو با روشهای مختلف تامین نقدینگی
صورت گرفته و پروژههای خوبی تعریف شده است.
این مقام صنعتی ادامه داد :موضوع دوم ،بحث تعامل
با صنایع دنیاست که سبب ایجاد دانش ،تجربه،
افزایش طرح و تسهیل در روند ارتقا میشود .ما به
سبب تحریمها و با توجه به اینکه صنعت خودرو در
راس تحریمها قرار گرفت ،نتواستیم خود را در معرض
ارتقا قرار دهیم .تحریمها سبب شد که پلتفرمهای ما،
جریان به تولید رسیدن و وارد فاز  SOPشدنشان
به کندی و با هزینههای بسیار باال انجام شود .برای
خلق یک پلتفرم میانگین سه میلیارد دالر سرمایه نیاز
است که این مبلغ در توان خودروسازان داخلی برای
سرمایهگذاری نیست؛ چراکه چرخه اولیه (از مشتری
به مشتری در تولیدهای جاری) معیوب است و مرتبا
دچار زیاندهی هستیم .ضمن اینکه عالوه بر زیان،
بدهیهای بسیار باال به تامینکنندگان نیز وجود دارد.
وی ضمن تاکید براینکه بدهی باالی خودروسازان
به زنجیره تامینشان سبب شده بحث کیفیت قطعات
مطرح شود ،گفت :در خودروسازیها به دلیل بدهیهای
باال به قطعه سازان ،تامین قطعات مرغوب با مشکل
مواجه شده است .این اختالل و بدهیها سبب میشود
که نوسان در روند تهیه قطعات ایجاد شود .یکی از
مشکالت حال حاضر ،تامین قطعات از شرکتهای
مختلف و در حقیقت چند سورسی (تامین کننده) شدن
شبکه تامین قطعات است .زمانیکه خودروسازان بیش
از دو سورس داشته باشند ،کنترل ،نظارت ،ارتقا و...

استاد رحمیی خاطرنشان کرد :برخی قطعهسازان
باکیفیت به دلیل بدهی خودروسازان به آنها دیگر
تمایل به همکاری با خودروسازان ندارند .این
قطعهسازان ترجیح می دهند با شبکه خدمات پس از
فروش کار کنند؛ آن هم نه از طریق خودروساز ،بلکه
از طریق بازار آزاد؛ بنابراین به نوعی خودروسازان ما
قطعهسازان برتر را از دست داده اند .زمانیکه طلب
قطعهسازان باال میرود ،تامین نقدینگی قطعهسازان
نیز همچون خودروسازان مختل شده و توان توسعه و
ارتقای محصوالت و تکنولوژی خود را نخواهند داشت.
وی در ادامه متذکر شد :همچنین نباید فراموش کنیم
که بخشی از پلتفرمهای ما قدیمی است و برای نو
کردن پلتفرمها نیاز به نقدینگی و زمان داریم .ضمن
اینکه تجهیزات ما در تمام زنجیره تامین فرسوده است
و اغلب قطعهسازان ما طی  ۲۰تا  ۳۰سال گذشته
اقدامی برای جایگزین کردن تجهیزات فرسوده با نو
انجام ندادهاند که این موضوع نیز بررسی خاص خود
را میطلبد.
معاون کیفیت ایرانخودرو با بیان اینکه در بحث
ساختارهای زنجیره ارزش نیز خودروسازان ما همچون
خودروسازان جهانی تحول الزم (همانند تحولی که
در زنجیرههای تامین دنیا دیده میشود) را نداشته
اند گفت :خودروسازهای جهانی معموال با شش یا
هفت سازنده کار میکنند .آنها سازندگانی دارند که
تواناییهایی همچون طراحی ،توسعه ،سرمایهگذاری و
کار با خارج از کشور دارند اما در صنعت خودرو ما کمتر
این اتفاق افتاده است.
صنایع ایران رشد همگون ندارند
وی همچنین به بحث دانش و توسعه محصول
در کل زنجیره اشاره و تاکید کرد :زمانیکه ما با
قطعهسازان ،خودروسازان و طراحان برتر دنیا تعامل
نداشته باشیم ،امکان رشد هم نخواهیم داشت .فضای
صنعتی ناهمگون نیز از آن دست موضوعاتی است که
گریبانگیر ما شده است .خودرو میوه صنعت یک کشور
است نه میوه خودروسازی .فضای صنعت ما ناهمگون
است و رشدهای یکسانی در آن وجود نداشته است.
این فضای صنعتی شامل قطعهسازان ،صنایع مادر
همچون فوالدسازیها ،پتروشیمیها ،آلومینومسازیها
و نظایر آنها هستند که همچون سایر صنایع دنیا رشد
نداشتهاند.
استاد رحیمی در پایان به موضوعاتی همچون بحث
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،قوانین و مقررات
حمایتی و بازدارنده ،نقش سندیکاها و انجمنهای
صنفی در ایجاد فضای صنعتی و ...به عنوان عوامل
تاثیرگذار بر صنعت اشاره کرد و گفت :هریک از این
موارد نیز تاثیر خود را بر موضوع کیفیت و هزینههای
خودروها گذاشته است.

آمار واکسیناسیون کودکان پایین است
فراخوان داده شود.
رشیدی نژاد اضافه کرد :به نظر میرسد در ابتدای شروع
روند نزولی پیک ششم هستیم و آمار سرپاییها به طور
قابل توجه کاهش پیدا کرده است؛ آمار بستریها هم یا
به میزان خیلی کم کاهش داشته یا ثابت بودهاند.
وی عنوان کرد :رقم واکسیناسیون در بعضی قسمتهای
استان پایین است؛ انتظار بر این است بر طبق تجارب
پیکهای قیلی تا دو هفته آینده آمار مرگومیر باال
باشد .به طور متوسط در هفته گذشته روزانه  ۱۱نفر
فوتی داشتیم.

رشیدینژاد تأکید کرد :بیشتر مرگومیرها
در افرادی بوده که یا واکسن نزدند یا
ناقص بوده است .کسانی که واکسیناسیون
کامل شده باشند مقاومت خوبی در برابر
بیماری دارند.
وی تصریح کرد :منتظر سویه جدید کرونا
هستیم که از ژاپن آغاز شده و هرچه
واکسیناسیون کاملتر باشد میتوان
مقاومت بیشتری در مقابل آن نشان داد.

آثار طرح “صیانت” بر عامه مردم چیست؟

مدیرعامل یک شرکت در حوزه منابع انسانی با بیان اینکه
طرح صیانت عامه مردم را هدف قرار داده است ،گفت :آنچه
عامه مردم به آن عکسالعمل نشان میدهند این است که
قرار است وضع آموزش و معیشتشان تحت تاثیر قرار بگیرد،
ارتباطشان با دنیا قطع شود و جلوی پیشرفتشان گرفته شود.
مهدیس پرپنچی  ،با اشاره به طرح موسوم به صیانت اظهار
کرد :در شرایط فعلی کشور ،مطرح کردن چنین طرحی که
عامه مردم به جزییاتش دسترسی ندارند ،یا ممکن است
سوادش را نداشته باشند و برداشتهای متفاوتی از آن وجود
دارد و حتی برای متخصصان جامعه هم جوانبش بهدرستی
مشخص نیست ،اما همان حدودی هم که مشخص شده که
اینترنت محدود یا شبکههای اجتماعی فیلتر میشوند ،ترس
زیادی در مردم ایجاد کرده است.
وی ادامه داد :در شرایطی که باید به جامعه امید بدهیم و
برنامههایی بدهیم که مردم احساس کنند اوضاع زندگیشان
دارد بهتر میشود ،شرایط را سختتر میکنیم .کسی که به
سختی در اینستاگرام برای خودش کسبوکاری ایجاد کرده،
دچار ترس شده است .یا در دوره کرونا که بسیاری از افراد
آموزشهایشان را از اینستاگرام و واتساپ میگرفتند .ما همه
جنبههای مثبت را کنار میگذاریم و به جنبههای محدودی
که عده کمی از آن متاثر میشوند ،توجه میکنیم .البته

قطعا موضوع فراتر از اینهاست ،اما آنچه عامه مردم به آن
عکسالعمل نشان میدهند این است که قرار است وضع
آموزش و معیشتشان تحت تاثیر قرار گیرد ،ارتباطشان با دنیا
قطع شود و جلوی پیشرفتشان گرفته شود.
این کارآفرین با اشاره به لزوم ایجاد دلخوشی و امیدی
برای نخبگان تاکید کرد که آنها حاال نگرانند که قرار است
دسترسیشان به ارتباطات دنیا قطع شود و در این صورت
ترجیح میدهند از کشور بروند .حتی خیلی از افرادی که پیش
از این بنای رفتن نداشتند ،در این صورت ممکن است در
تالش برای مهاجرت باشند زیرا اگر کسی فکر کند قرار است
معیشت و آموزشش را از دست بدهد ،امیدی برای ماندن ندارد.
پرپنچی با بیان اینکه این طرح عامه مردم را هدف قرار داده
است ،گفت :گاهی پیش میآید که یک طرح ،سطحی از مردم
را هدف گرفته ،مثل مالیات ماشینهای لوکس یا خانههای
خالی که مختص همه مردم نیست ،اما حاال هیچکس نیست
که نترسیده باشد و نگران نباشد که قرار است چه چیزی را
از دست دهد .االن دیگر در هر سطحی همه اینترنت دارند،
در روستاهای کشور هم همه اینترنت دارند و توانستند با
بهرهگیری از آن مهارتی کسب کنند و حاال نگران این طرح
هستند.

گره فرش راور آن را

متمایز از سایر فرشها
کردهاست

پورابراهیمی با اشاره به کیفیت نقوش و بافت شهر راور
تصریح کرد :گرهای که در فرش راور میخورد آن را
متمایز از سایر فرشها کرده است که زحمت بسیار زیادی
هم دارد.
محمد رضا پورابراهیمی در نشست شورای راهبردی
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی بیان کرد:
فرش راور قدمت بسیار دیرینهای دارد و در کشور بارها
از آن نام برده شده و در حوزههای جهانی هم نامی از آن
وجود دارد و در مزایدههای جهانی شرکت داشته است.
وی در خصوص فرایند کامل تولید فرش در شهر راور
گفت :بخش عمدهای از این فرایند در داخل خود شهر
راور است و کارگاههایی که برای رنگرزی ،نقشه و غیره
است در همین شهر است.
وی در رابطه با زیرساختهایی که در شهر راور فراهم
شده است توضیح داد :خوشبختانه اتفاقات خوبی رخ داده
و کارگاههای تولید فرش راور زبانزد خاص و عام است.
پورابراهیمی با اشاره به کیفیت نقوش و بافت شهر راور
تصریح کرد :گرهای که در فرش راور میخورد آن را
متمایز از سایر فرشها کرده است که زحمت بسیار زیادی
هم دارد.
وی در رابطه با شهر کرمان نیز توضیح داد :کرمان نگین
استان هست و در برخی مسائل مانند پته و شال شهرت
جهانی دارد؛ همچنین یک مزیت بسیار مهم تامین مواد
اولیه صنایعدستی در این استان هست.
پورابراهیمی از فعالیت طرح دوم مجموعه شرکت مس
شهید باهنر از سال  ۱۴۰۱خبر داد و گفت :توافقی با
مدیرعامل شستا و مجموعه نمایندگان داشتیم و طرح دوم
مجموعه شرکت مس شهید باهنر از ابتدای سال آینده با
ظرفیت هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری از سال آینده
فعالیت خود را آغاز میکند که این موضوع سبب ایجاد
اشتغال بسیاری شده است.
وی در رابطه با شهرستان راین نیز تشریح کرد :قدمت
سه هزار ساله ساخت چاقو در این شهرستان زبانزد است؛
همچنین ارگ راین که تاریخ و پیشینه شهر کرمان را به
تصویر میکشد بسیار قدمتدار است.
پورابراهیمی ادامه داد :در بازاری که درون ارگ راین
هست یکی از صنایع همین چاقوسازی است.
وی ابراز کرد :بنده هم به نوبه خود تقاضا دارم درخواست
ثبت ملی اجابت شده و این سه شهر مصوب شوند.

مصوبه مشروط ستاد کرونا
درباره سفرهای نوروزی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به آنچه که
«مهار نسبی موج ششم بیماری کرونا» خواند ،از مصوبه
این ستاد برای سفرهای نوروزی و همچنین نحوه برگزاری
کالس های مقاطع تحصیلی آموزش عالی خبر داد.
دکتر عباس شیراوژن در پیامی توییتری مصوبات ستاد
ملی کرونا درباره سفرهای نوروزی را تشریح کرد.
وی در توییتر نوشت« :آخرین خبرها از ستاد ملی کرونا:
 .۱با توجه به مهار نسبی موج ششم بیماری کرونا در
شرایط فعلی ،هموطنان عزیز می توانند برای سفرهای
نوروزی به شرط واکسیناسیون کامل (مگر به دلیل عدم
گذشت فاصله زمانی  ۳ماهه با دوز قبلی) برنامه ریزی
نمایند.
 .۲این تصمیم مشروط به عدم اوج گیری مجدد بیماری
است .چنانچه رعایت شیوه نامه های بهداشتی نشود و
بیماری مجددا اوج بگیرد ،در مورد سفرها تصمیم جدید
گرفته خواهد شد.
 .۳بر همین مبنا کلیه مقاطع تحصیلی آموزش عالی
که بدلیل بیماری کرونا ،کالس هایشان غیرحضوری
برگزار می شده است ،کالس های آموزشی باید بصورت
حضوری برگزار شود.
 .۴تصویب الزامات جدید مترتب بر رنگ بندی شهرها
که بدلیل جزئیات فراوان پس از ابالغ مکتوب  ،اعالم
خواهد شد».
شیراوژن همچنین از تولید واکسن ایرانی برکت اختصاصی
سویه امیکرون پس از اخذ مجوزهای علمی الزم بوسیله
دانشمندان ایرانی و توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) خبر داد.
استماع گزارش تالشهای وزارت بهداشت در بهره
برداری از آموزه های طب ایرانی در موج ششم کرونا
در قالب درمانگاه های تخصصی ،سالمتکده ها و مشاوره
های تخصصی و بررسی  ۱۱۰ایده دریافتی و صدور
مجوز  ۱۰عنوان دارو توسط سازمان غذا و دارو ،از دیگر
موارد مطرح شده در جلسه امروز ستاد ملی کرونا بود که
سخنگوی ستاد به آن اشاره کرد.
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