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اجتماعی

دوشنبه  12آبان ماه -1399شمــاره 4055
استان ها

طرح برق امید فرصتی استثنایی برای

اصالح الگوی مصرف در گیالن است

رشت-ســمیه جوان-دکتر محمد اســماعیل هنرمند مدیر عامل شرکت
توزیع برق گیالن گفت برق و امید یک فرصت استثنایی برای صنعت برق
می باشــد که با مشارکت مشترکین و صنعت برق در جهت اصالح الگوی
مصرف در سطح استان انجام می گیرد.
وی افزود :هدف اصلی و بزرگ این طرح مشــترکین پرمصرف می باشند
که قرار اســت طی راهکارهایی که در سایت شرکت به آدرس WWW.
 gilanpdc.irگنجانده شده است و به مشترکین مربوطه اطالع رسانی
می شود نسبت به صرفه جویی حداقل  %10در استان اقدام شود.
هنرمند گفت :در این طرح مشترکین برق به سه دسته کم مصرف  ،خوش
مصرف  ،پرمصرف دســته بندی می شوند وما با هدف گذاری مشترکین
پر مصرف به دنبال این هستیم که ضمن صرفه جویی مصرف مشترکین
راهکارهای تغییر مشــترکین پرمصرف به مشترکین خوش مصرف را در
سطح استان اجرایی کنیم .
وی تاکید کرد :این طرح با دســتور وزیر نیــرو از اول آبان  1399اجرایی
شده است و در سطح استان گیالن بالغ بر  %78مشترکین خانگی بوده و
در ماههای عادی ســال حدود  %29مشترکین پر مصرف هستند ولی در
ماههای گرم سال حدود  %19مشترکین پر مصرف می باشند .
هنرمند گفت :مشترکین می توانند از طریق اپلیکیشن سامانه برق ایران
و یا برق من با درج شــماره شناســه قبض خود متوجه شوند که در کدام
دســته مشــترکین قرار دارند و در صورت عدم دسترسی به گوشی های
هوشمند می توانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع برق گیالن نیز به آن
دسترسی داشته باشند.

مسئوالن کشور فضا را برای کنشگری

میدانی نسل جوان در عرصه های مختلف
فراهم کنند

مسئول بسیج رســانه آذربایجانشــرقی در رابطه با اهمیت سالروز فتح
النه جاسوســی آمریکا و روز ملی استکبارســتیزی اظهــار کرد ۱۳ :آبان
روزی برای به تصویر کشیدن جنایتهای استکبار علیه ملتهای مظلوم و
آزادهی جهان و یادآور الگوی ایســتادن و ستیز ملت انقالبی ایران در برابر
آمریکا و دستنشاندههایش است.
رامیــن نظامیخواه ادامــه داد :آنچه که  ۱۳آبان را مانــدگار و تبدیل به
یوماهلل کرد ،شــور و شعور جوانانهی دانشجویان پیرو خط امام(ره) بود که
با اخالص ،در مقابل دخالتهای بیگانگان در کشور بهپاخواسته و با رسوا
کردن آمریکا و نفوذیهایش ،خط سازش را کنار زدند.
وی با اشاره به وجود درک عمیق از خداباوری و روحیه سازشناپذیری در
دانشآموزان و دانشــجویان اوایل انقالب ،افزود :بهره بردن از هدایتهای
امام راحل عظیم الشان و یاران ایشان بود که به دانشآموزان و دانشجویان
جرات و توان چنین فتح الفتوحی را داد.
مســئول بسیجرســانه آذربایجان شرقی خاطرنشــان کرد :امروز نیز اگر
مسئوالن کشور طبق منویات رهبر فرزانه انقالب ،فضا را برای کنشگری
میدانی نســل جوان و نوجوان در عرصه های مختلف فراهم کنند ،نســل
چهارم و پنجم انقالب هم برای تضمین استقالل کشور نقش آفرینی کرده
و در عرصه های مختلف سیاســت ،اقتصــاد ،فرهنگ ،دانش و معنویت از
دستاوردهای بزرگ انقالب حراست خواهند کرد.
وی تاکید کرد :کســانی که مشکالت و کاســتیها را نتیجهی آزادگی و
مقاومت ملت ایران اســامی در برابر اســتکبارگران میدانند ،دانسته یا
نادانسته پا روی خون شــهیدانی میگذارند که برای استقالل و آزادی و
جمهوری اســامی ایثار کردهاند و این افراد بهتر اســت برای پی بردن به
نتیجهی تلخ سازش ،ســراغ دولتهایی بروند که تمام و کمال در مقابل
رژیمهای جنایتکار تســلیم شده اند ،اما سعادتی برای ملتهایشان فراهم
نشده است.
وی با بیان اینکه اتفاقا مشــکالت و کاســتی ها نتیجــهی کوتاه آمدن از
آرمانهای انقالب است ،عنوان کرد :هرکجا که عقالنیت انقالبی حاکم بوده
و مردم میداندار بوده اند ،به پیش رفته ایم اما دل بستن عدهای در کشور
به سازش و تسلیم حاصلی جز فشار بر مردم نداشته است.
نظامیخــواه در پایان گفــت :ملت ما و آزادگان جهان در مســیر تمدن
ســازی چشم به آمریکا ندوخته و فریب دوگانه ساختگی ترامپ-بایدن را
نمیخورد .بلکه گام دوم انقالب اســامی را با تکیه بر توان جوانان متعهد
خود قویتر از قبل برداشــته و مسئوالن کشور در تمام سطوح باید با این
فرآیند همراه باشند.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری ســمند
رنــگ نقــراه ای مــدل  1382بــه شــماره موتــور
 12482023172و شــماره شاسی 0082250112
و شــماره پــاک  374ص  31ایــران  22متعلــق بــه
آقــای ســید علیرضــا میــری مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.

فعاالن گردشگری برای
گرفتن بسته حمایتی کوتاه نیایند

وزیر میراثفرهنگی گفت :مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا در راســتای تصویب
بسته حمایتی در حوزه گردشگری الزم
االجراســت و نباید فعاالن گردشــگری
برای دریافت این بسته کوتاه بیایند.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر ،نشســت
وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی با فعــاالن دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی در سالن
فجر وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی برگزار شد.
علیاصغر مونسان در این نشست خطاب
بــه دفاتر خدمــات مســافرت هوایی و
جهانگردی گفت« :باوجود مشــکالت
اقتصادی دولت ،بســته سوم حمایتی را
گرفتیم ،مصوبات ســتاد ملــی کرونا به
تصویب مقــام معظم رهبری میرســد
و حکــم قانونی دارد ،هــر جایی که به
مصوبات ستاد ملی کرونا عمل نکردند به
ما اعالم کنید تا پیگیری کنیم».
وی افــزود« :نباید فعاالن گردشــگری
برای دریافت این بسته کوتاه بیایند و هر
دستگاهی که این مصوبات را رعایت نکند
خالف قانون عمل کرده و دفاتر میتوانند
به دستگاههای نظارتی شکایت کنند».
وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی تصریح کرد« :در بانکها
 ۶۰۰میلیــارد تومــان بــرای دریافت
تسهیالت کرونایی پرونده تشکیل شده
که حــدود  ۳۰۰میلیارد تومــان آن به
حوزه گردشگری پرداخت شده است».
ســتاد کرونا برای گردشــگری  ۵هزار
میلیارد تومان تسهیالت پیشبینی کرده
است

وی افــزود« :دوســتان مــا در حــوزه
گردشگری از این تسهیالت زیاد استقبال
نکردند ،پیشبینیهایی که ســتاد ملی
مقابله با کرونا برای ما داشتند اختصاص
تسهیالت  ۵هزار میلیارد تومانی بود که
تنها بهاندازه  ۶۰۰میلیارد تومان استقبال
شد ۵۰ .هزار میلیارد تومان منابعی بوده
که ستاد ملی مقابله با کرونا برای جبران
خسارت تجهیز کرده بود که یک بخش
آن به وزارت بهداشت و بخش دیگر برای
پرداخت بیمه بیــکاری به وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اختصاص پیدا کرد».
مونســان بیان کرد« :با محدودیتهای
بودجهای کــه پیش آمــد ،کار برای ما
سخت شد ،کرونا آســیبهای جدی را
به همه بخشهای گردشگری وارد کرده
است اما با توجه به ظرفیتهای اقتصادی
کــه این بخش دارد و بــا کمبود بودجه
توانستیم سهم مناسبی را از حداقلهای
بودجهای دولت داشته باشیم».
وی افزود« :همه تالش خود را به همراه
معاون گردشــگری کشور انجام دادیم تا

بتوانیم حداقل حمایتهایی را که شدنی
اســت ،بگیریم و آن اختصاص سه بسته
حمایتــی برای تســهیالت کرونایی بود
که در بســته آخر که مختص وزارتخانه
ما بود ،تالش کردیم محدودیتهایی که
در بستههای قبلی مبنی بر حفظ نیروها
و کد بیمه بود در این بسته برداشته شود
و نگاه بنگاه محور شد».
وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی گفت« :بر اساس این مصوبه
تأسیسات گردشگری میتوانند از حداقل
 ۱۶میلیون تومان تا  ۹۰۰میلیون تومان
وام بانکی با نرخ سود  ۱۲درصد و با دوره
تنفس حدود ششماهه بهرهمند شوند».
وی افزود« :اتفاقات خوبی در جریان بود
و روند صنعت گردشــگری باوجود فراز
و فرودهایی که داشــت به ســمت جلو
درحرکــت بود .در ســال  ۹۸ایام نوروز
را باسیل و ســفر نروید شروع کردیم و
طی ســال نیز اتفاقات مختلفی رخ داد
کــه کرونا عجیبتر بــود و تمام صنعت
گردشــگری دنیا و کشور ما را نیز درگیر

کرد و آســیب زیادی به این بخش وارد
کرده است».
مونسان اظهار کرد« :درامدهای اقتصاد ما
کام ً
ال مبتنی بر اقتصاد نفتی اســت االن
بهجایی رسیدیم که تنها  ۱۰درصد منابع
بودجه کشور از این طریق مهیا میشود،
همانطور کــه رئیسجمهوری فرمودند
 ۵۰میلیارد دالر از درآمد بودجه کشــور
که به نفت اختصاص داشــته از بودجه
امسال حذف شده است».
رفتــار غیرحرفــهای ایرالینهــا دفاتر
مسافرتی را اذیت کرد
در ادامه نشست حرمتاهلل رفیعی رئیس
انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت
هوایی و جهانگردی با اشاره به مشکالت
بــه وجود آمده برای ایــن صنف در ایام
شــیوع کرونا گفت« :صنفی هستیم که
بیشترین آســیب را از شیوع کرونا دیده
اســت ،در شرایط قبل از کرونا بیشترین
کمک را به دولت کردیم».
وی افــزود« :صنعت گردشــگری تنها
صنعتی است که درآمد ارزی آن مستقیم
به جیب مردم واریز میشــود ،متأسفانه
بعد از کرونا بیشــترین آسیب را دیدیم.
در حــال حاضر  ۵هــزار دفاتر خدمات
گردشگری داریم که  ۵۰۰دفتر آن فعال
هستند».
رفیعی تصریــح کرد« :رفتار غیرحرفهای
ایرالینها طی این مدت صنف ما را اذیت
کرده اســت و بین  ۱۰۰تا  ۳۰۰درصد
افزایش قیمت داشتند».
در ادامه نشســت فعاالن دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی مشکالت و
پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

سازش ذلیالنه مقابل وحدت است

رئیــس قوه قضائیه گفت :ســنگ
بنای وحدت مقاومت و ایستادگی
اســت و آنچه در برابر وحدت قرار
دارد سازش ذلیالنه است.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر ،آیت
اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس
قــوه قضائیه در آئین پایانی ســی
و چهارمیــن کنفرانس بینالمللی
وحدت اســامی اظهــار کرد :اگر
ابعاد شــخصیت حضــرت محمد
(ص) برای انسان به خوبی تشریح
شــود حقیقتاً انســان راه نجات را
یافته اســت و سبک زندگی نبوی
را از بین سبکهای مختلف زندگی
بر میگزیند.
وی افــزود :بعد از جنــگ جهانی
دوم و شــکل گرفتــن جهــان دو
قطبی در شــرق و غــرب و بعد از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و
به نحوی تک قطبی شــدن جهان،
آنچه قدرت سلطه گر و نظام سلطه
در مقابل خود میدید قدرت اسالم
بود .در یک بررسی در دانشگاههای
مسئول بررسی موضوعات سیاسی
و اجتماعــی جهان بــه این نتیجه
رسیدند که تنها قدرتی که در برابر
نظام سلطه قدرت ایستادگی دارد،
قدرت اسالم است.
رئیس قــوه قضائیه گفــت :قدرت
اسالم میتواند در برابر نظام سلطه
آمریکا و صهیونیســم ایســتادگی
کند ،این قدرتها در اتاقهای فکر
خود به ایــن دنبال راهکار افتادند،
به عنــوان مثال رفتند دنبال اینکه
در دولتهای اســامی دولتهای
وابسته به نظام استکبار و سلطه را
احیا کنند و به دنبــال آن افتادند
که گروههای تکفیری را تشــکیل
بدهند.
رئیسی ادامه داد :تشکیل دولتهای
تکفیری و تغذیه آنها از نظر مالی و
تســلیحاتی در دستور کار آنها قرار
گرفت؛ همچنین بــه دنبال ایجاد
شــبهه و تفرقــه بین کشــورهای
اســامی و ملت مسلمان از طریق
ایجاد شــبهه بــه وســیله فضای
مجازی ،رسانهها مکتوب و ...رفتند.
وی گفت :ایجاد شــبهات و ایجاد
چند دســتگی را شــروع کردند و

در مرحله بعدی اهانت به ســاحت
مقــدس بهترین موجود هســتی
را شــروع کردنــد و در جای جای
کشــورهای اروپایی و مغرب زمین
ایــن رفتــار را گســترش دادند و
در هر گوشــهای بــرای حمایت از
اســام صدایی بلند شد را سرکوب
کردند .این رفتارها در اتاقهای فکر
بررسی شده تا به راهکارهایی برای
جلوگیری از قدرت اســام دست
پیدا کنند.
رئیــس قــوه قضائیه بیــان کرد:
از همــان ابتدا دو جریان شــکل
گرفت ،یک مساله اسالم هراسی و
دو موضوع گرایش بــه غرب اما با
ظهور انقالب اســامی و ظهور یک
دولت بزرگ نه تنها در منطقه بلکه
در جای جای جهــان یک بیداری
همگانــی رخ داد و به برکت خون
شــهدای جهان اســام یک جهل
زدایی در عالم آغاز شد و در منطقه
بیــداری اتفاق افتــاد یعنی مردم
مســلمان منطقه اعــام کردند ما
میتوانیم مســلمان زندگی کنیم و
در تمام زندگی ما خدا و دستورات
الهی حاکم باشد.
وی گفت :اگر مردم در کشــورهای
اســامی و منطقه بیدار شدند مگر
میتواند با یک حرکت وابســتگی
به نظام ســلطه بیداری را سرکوب
کرد؟ مگر با یک حرکت سیاســی
بیــداری از بین میرود؟ روز به روز
بیداری در اسالم بیشتر میشود.
رئیس قوه قضائیــه گفت :میتوان
در برههای از زمــان یک دولتی را
در یک کشــور با حمایــت مالی و

تســلیحاتی روی کار بیاورند ولی
به شکســت میخوردند .همانطور
کــه میبینید امــروزه ابتکار عمل
دست مجاهدان فلسطینی هستند
نه دست سیاســیون جهان سلطه.
ئیســی ادامــه داد :امروز مســاله
ایستادن در نظام سلطه که راهبرد
اساســی آنها تفرقه است ،وحدت و
یکپارچگی و همراهی و همدلی در
میدان اســت .همواره باید توسط
همه اندیشــمندان و خردمندان و
صاحبنظران امت اســامی ،قدرت
اسالمی به رسمیت شناخته شود.
وی بیــان کرد :امــروز هرکس که
بدانــد و ندانــد و در جهت تفرقه
حرکت کند در جهت سلطه حرکت
کرده اســت ،موضــوع وحدت یک
مســاله راهبردی در جهان اسالم
است و الزم اســت بدانیم وحدت
یــک اقتضائــات دارد و باید به آن
پایبند بود.
رئیــس قــوه قضائیه گفــت :باید
در جهــت وحدت نظــری و عملی
تالش کــرد و همه ظرفیتها را به
کار بســت و بدانیم که در این بین
جهان اســام در مقابل یهودیت و
مسیحیت نیست .مشکل ما مساله

مســیحی و یهودی ملحد اســت
منظور همان جریان ملحد اســت
و نه ادیان الهــی و ابراهیمی .باید
ادیان ابراهیمی در مقابل نگاهی که
میخواهد الحاد را سرلوحه زندگی
بشر قرار دهند ایستادگی کنند.
رئیســی ادامه داد :ادیان الهی باید
در فضای مجازی شبه زدایی کنند
تا شــبهات نتوانند ذهــن افراد را
خراب کنند.
وی گفت :امروز برای تفکر اسالمی
و جریان سازی باید صبور و مقاوم و
فعال و اهل ایستادگی بود ،ما با یک
دشمنی طرف هســتیم که چهره
امنیت ســازی مانند حاج قاسم را
تروریســت ســاز معرفی میکند و
اهانت به اولین چهــره رحمانی را
آزادی بیان میداند!رئیســی گفت:
آقای رئیــس جمهور فرانســه به
قانون بینالمللی و قانون مطبوعات
کشــور خود پایبند باش ،بر خالف
همه موازیــن میآیی به پیامبر بی
ادبی میکنی و نفرت را برای خود
میخری؟ بســیاری از افراد نسبت
به ایــن موضعگیری رئیس جمهور
فرانسه نفرت دارد.
رئیــس قــوه قضائیه خاطرنشــان
کرد :در انتخابات ســابق آمریکا دو
کاندیدا اقرار کردنــد که داعش و
القاعده را خودمان تشــکیل دادیم
پس چرا نیروی حماس را به عنوان
تروریست معرفی میکنید؟
وی ادامه داد :برای همین است که
میگوئیم بایــد در این زمان بیش
از پیش به دنبال وحدت باشــیم و
قدردان شــهدای بزرگ اهل شیعه
و سنت باشیم .سنگ بنای وحدت
مقاومت و ایســتادگی است و آنچه
در برابر وحدت قرار دارد ســازش
ذلیالنه است.

ســند کمپانــی ســواری پــژو تیــپ ROAبــه رنگ نــوک مدادی
روغنــی مــدل  1386بــه نــام مبینــا محمــدی بــه شــماره ملــی
 4580222709بــه شــماره موتــور  11686032182و
شــماره شاســی  61344743و شــماره انتظامــی  93ص
 149ایــران  96مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
مــی باشــد.

برگ ســبز و ســند خودرو ســواری پژو  ۴۰۵رنگ نقره

بــرگ ســبز خــودرو ســواری فولکــس گل
رنــگ نــوک مــدادی مــدل  1384بــه شــماره
موتــور  UDH350693و شــماره شاســی
 IR84521001389و شــماره پــاک  274د 58
ایــران  22متعلــق بــه آقــای کامــران نصیــری مفقــود و
از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

کارت خــودرو ســواری دانــگ فنــگ هــاچ پــک رنــگ

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســاینا رنــگ ســفید مــدل

ســفید مدل  ۹۶به شماره موتور Fa173b001494

 1397بــه شــماره موتــور  m158610623و شــماره

و شــماره شاســی  Naae4cfz4hx04411و شــماره

شاســی  NAS831100J5782007و شــماره پــاک

پــاک  ۲۸۴س  ۱۷ایــران  ۷۱متعلــق بــه خانــم زهــرا

 627ه  21ایــران  38متعلــق بــه خانــم زهــره مومنــی

کاظمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری برلیانــس رنــگ
ســفید روغنــی مــدل  1397بــه شــماره موتــور
 BM16LB*H003498و شــماره شاســی
 NAPH320BAJ1017035و شــماره پــاک 923
ج  48ایــران  10متعلــق بــه آقــای مهــدی علــی بیگــی
ملــک رودی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

ای مــدل  ۱۳۸۹بــه شــماره موتــور ۱۲۴۸۹۱۱۴۶۸۴
و شــماره شاســی  NAAM11CA5AE023799و
شــماره پــاک  ۹۵۳د  ۳۱ایــران  ۸۲متعلــق بــه آقــای
اکبــر رضایــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

اخبار

انتقال تصاعدی کرونا در فضاهای

سربسته و فاقد تهویه مناسب

سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به انتقال ویروس کرونا در فضاهای
سربسته و فاقد تهویه مناسب هشدار داد.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیماســادات الری گفــت :ویروس کرونا از
طریق عطسه ،سرفه و حتی صحبت کردن فرد آلوده به فضای اطراف
منتقل می شود و طبق آخرین تحقیقات ذرات سبک تر ویروس می
توانند ساعتها در هوای پیرامون فرد مبتال باقی بمانند.
وی ادامه داد :بنابراین برخورداری از تهویه مناســب در محیط های
سربســته می تواند تا حد زیادی خطر انتقال ویروس را کاهش دهد.
الری گفت :بر همین اســاس در فصل سرد سال و بسته بودن درب
و پنجره ها در منازل ،نگرانی ما در نظام ســامت ،عدم امکان تهویه
مناســب در محیط های سربسته است که قدرت انتقال ویروس را به
صورت تصاعدی افزایش می دهد.
وی تاکید کرد :بنابراین در چنین شــرایطی توصیه می شود که افراد
حضور خود را در فضاهای سربســته و اماکــن پرتجمع مانند مراکز
خرید به حداقل رســانند و در صورت حضور در چنین اماکنی حتما
از ماســک استفاده کرده و نسبت به حفظ اصول فاصله گذاری یک و
نیم تا دو متر حساس باشند.
وی گفت :در چنین شــرایطی الزم اســت از برگزاری مهمانی ها و
دورهمی های خانوادگی نیز خودداری شود.

توصیه ای برای کودکان مبتال به دیابت

افزایــش موارد ابتال به دیابت نوع دو در میان کودکان و نوجوانان که
زمانی بیشتر افراد مســن به آن دچار بودند قابل توجه است ،اما در
مرحله نخســت برای کمک به این کودکان و پیشــگیری از ابتال به
بیماری چه کاری می توان اول انجام داد؟
به گزارش ایسنا ،دکتر «رابرت گابای» از انجمن دیابت آمریکا گفت:
وقتی کودک به دیابت نوع یک یا دو مبتال می شــود ،این موضوع به
مساله ای خانوادگی تبدیل می شود.
وی تاکیــد کرد :دیابت نوع دو با تغذیه صحیح و انجام حرکات بدنی
مناســب قابل بهبود اســت .زمانی که بهبود بیماری به عنوان هدف
خانوادگی مطرح شــود و زمانی که جامعه از بیمار به خوبی حمایت
کند می توان دنیایی متفاوت ایجاد کرد.
بدون اعمال چنین تغییراتی پیامدهای دیابت می تواند در فرد جوان
نســبت به یک بزرگسال مبتال به دیابت خیلی سریعتر ظاهر شود.
به گفته متخصصان ســامت ،فهــم بهتر در مــورد بیماری دیابت
نــوع دو ،ارتباط این بیمــاری با مواد غذایی و میــزان وزن و نحوه
مــواد غذایی مصرفــی در کمک به درمان این بیمــاری می تواند به
پیشگیری از بیماری و کنترل آن کمک کند.
همچنیــن به گفته دکتــر « گابای» ،ارتباط داشــتن کودک و فرد
جوان مبتال بــه دیابت با افرادی که دچار این بیماری هســتند می
تواند کمک کننده باشــد .بســیاری از کودکان مبتال به دیابت تصور
می کنند تنها فردی در مدرســه یا جامعه هستند که با واقعیت های
روزمره ناشی از بیماری دیابت سر و کار دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی ،پزشکان تاکید دارند :بهبود
دسترســی به مواد غذایی سالم ،انجام مرتب حرکات ورزشی و توجه
بــه این بیماری به جــای نادیده گرفتن آن به پیشــگیری و کاهش
پیامدهای بیماری دیابت کمک می کند.
اهمیت کسبوکار زنان خانهدار


یــک عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان با تاکید بر نقش کســبوکار
زنان خانهدار در توســعه پایدار جامعه اظهار کرد :یکی از دالیل عدم
شناســایی نقش فعال زنان در توسعه پایدار جامعه ،عدم حضور زنان
در مشــاغل سطح باال و وابســتگی مالی زنان خانهدار به همسران،
پدران و ...است.
دکتر فاطمه پورفرد در گفتوگو با ایسنا ،همزمان با روز زنان خانهدار
با بیان اینکه فعالیت زنان خانهدار در حوزه کســبوکار موجب ارتقا
هوش فردی و اجتماعی آنها میشــود ،گفت :زنان نیمی از سرمایه
های گرانقدر جامعه اند و نقشهای متعددی در جامعه دارند و یکی
از دالیل اهمیت اشتغال و استقالل مالی زنان این است که در صورت
فوت همســر بتوانند زندگی خود را اداره کنند و دارای پشتوانه مالی
باشند .همچنین این استقالل مالی ارتقا کرامت انسانی زنان را نیز به
همراه خواهد داشــت.وی با اشاره به تاثیر اشتغال بر هوش و کارکرد
مغز انسان و تاثیر آن بر کاهش میزان افسردگی و بیماریهای ناشی
از کــم تحرکی ،به بیان اهمیت کســبوکار زنان خانهدار پرداخت و
ادامه داد :راه اندازی یک کســبوکار میتوانــد تقویت کننده حس
اعتمــاد به نفس در زنان خانهدار و اعضا خانواده آنها باشــد چراکه
کارکردن به معنای توانمندی اســت و این توانمندی میتواند حس
اعتماد به نفس را افزایش دهد ،از ســوی دیگر ارتقا ســامت روحی
و جســمی زنان خانه دار را به همراه دارد.بــه گفته پورفرد ،افزایش
و تقویت میزان تاب آوری اقتصاد خانواده در رویارویی با مشــکالت،
اســتفاده از نیروی کارآمدی زنان در توســعه فرهنگی و اجتماعی،
سیاســی و اقتصادی جامعه ،کاهــش درگیری ها و تنش های درون
خانــواده و افزایش میزان رضایت و رفتار متقابل در خانواده از جمله
دالیل اهمیت کسبوکار برای زنان خانهدار است.

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت آپاچــی رنــگ ســفید مــدل
 ۱۳۹۵بــه شــماره موتــور  ۰E6CG2078634و
شــماره شاســی  180P9518879***N2Gو شــماره
پــاک  ۴۴۴الــف  ۳۲ایــران  ۵۴متعلــق بــه آقــای
وحیــد خاکبــاز مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد رنــگ مشــکی
متالیــک مــدل  ۱۳۸۵بــه شــماره موتــور 01230827
و شــماره شاســی  S1412284591725و شــماره
پــاک  ۹۳۲د  ۵۶ایــران  ۳۳متعلــق بــه آقــای رضــا
عیوضــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
برگ ســبز ،کارت خودرو ،ســند کمپانی و ســند خودرو
ســواری لیفــان  60xرنــگ ســفید_ روغنــی مــدل
 1395بــه شــماره موتــور LfB479Q150107267
و شــماره شاســی NAKSG431XFB133406
و شــماره پــاک  882س  97ایــران  93متعلــق بــه
خانــم لیــا حســین پــور مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.

