
در چند دهه گذشــت، به خصوص از اواخر دهه شصت به 
بعد و با تغییر نظام اقتصادی کشــور، داشتن شغل و کسب 
و کار آزاد برتری های بســیاری نســبت به سایر مشاغل و 
به خصوص کارمندی پیدا کــرد. رقابت کم در محصوالت 
و خدمــات، طبقه بندی محدود انواع کســب و کار، نیاز به 
خالقیت کم برای توســعه کسب و کار، نیازهای کم تعریف 
نشده و انتظارات پائین مردم، ریسک کم حضور در بازار )به 
نســبت امروز(، پائین بودن هزینه های ســربار به خصوص 
ملــک، پائین بودن نرخ یا عدم قطعیــت مالیات ها و انواع 
عــوارض و قبوض برای کســب و کارها، فضای ســالم تر 
اجتماعی و اقتصادی آن زمان از جمله عواملی بودند که این 
امید را به افراد می دادند که با ورود به حوزه کسب و کار آزاد 
و بعد از مدتی تالش، می توانند کسب و کار خود را گسترش 

دهند و آینده تضمین شده مالی داشته باشند.
همچنین عالوه بر عوامل باال مواردی مانند افزایش شدید 
جمعیت، افزایش نســبی درآمدها و سطح رفاه جامعه، نبود 
تفریحات چندانی برای مردم به جز گشــت زدن در بازارها 
و  بــه تبع افزایش میزان تقاضــا )حداقل کمی( برای انواع 
محصوالت و خدمات را در پی داشــت که خود باعث رونق 

بازار آزاد می شد.
امــا به نظر می ســد که امــروزه آن دوران خوش! برای 
کسب و کارهای سنتی به پایان رسیده است! رشد چشمگیر 
تکنولوژی و همه  گیر شدن شبکه  ها و فضاهای مجازی در 
سال  های اخیر بر کسی پوشیده نیست و استفاده از اینترنت 
در یک دهه اخیر به قدری همه  گیر شــده و در زندگی بشر 
ورود پیــدا کرده که به اذعان کارشناســان به نوعی موجب 
تغییر سبک زندگی بشر شــده است که می  توان این تغییر 
ســبک زندگی را از جنبه  های مثبت و منفی مورد بررسی و 

ارزیابی قرار داد.
کارشناسان و متخصصان امر تا کنون در مورد نقاط مثبت 
و منفی اســتفاده از فضای مجازی مــوارد زیادی را متذکر 
شــده اند؛ اما اینکه فضاهای مجــازی چگونه می  توانند به 
تغییر سبک زندگی افراد به طور مثبت کمک کنند و همگام 
با نیازهای بشــر گام بردارند و به کمــک این نیازها بیایند 
پرسشــی است که در ســال های اخیر توسط برخی کسب 

و کارهای مجازی تا حدودی به آن پاسخ داده شده است.
با توجه به اینکه کســب و کارهای مجازی خیلی دیرتر از 
کشورهای توسعه یافته به کشور ما وارد شد و در بین مردم 
جایگاهی پیدا کرد، اما هم اکنون دیده می شــود که مردم 
ایران خالقیت و ایده های جالب و جدیدی را در سر پروانده 
و به کار گرفته اند. به طوری که این کسب و کارها در حال 
رشد هستند و مردم با استفاده از این ایده ها در حال استفاده 

از خدمات آن می باشند.
در همین زمینه جهاددانشــگاهی با برپایی نمایشگاهی با 
حضور 61 شــرکت مجازی برخی از توانمندی  هایی کشور 
در ایــن زمینه و ایده  های نو و خالقانه صاحبان کســب و 
کارهــای مجازی را در دانشــگاه علــم و فرهنگ در 30 و 
31 فروردین به نمایش گذاشــت تا ضمــن حمایت از این 
مشاغل به انتقال تجارب این کسب و کارها به دانشجویان 

و صاحبان ایده کمک کند.
از بین بردن رکود مشاغل با کسب و کارهای اینترنتی 
یکی از شــرکت کنندگان در نمایشگاه کسب و کارهای 
اینترنتــی بــا بیان اینکه بــا راه اندازی این نوع کســب و 

کار می تــوان جلوی بســیاری از ســودجویی هــا و تقلب 
هــا در مشــاغل را گرفت می گوید: شــرکت مــا یکی از 
شــرکت  هایی است که با ایده نو در پی آن است که بخشی 
از ســودجویی  های متقلبانه در حوزه خرید و فروش سنگ و 

صادرات آن را بگیرد.
ســیدمهدی رضایی ادامه داد: در حال حاضر سنگ ایران 
به صورت فله تولید و توزیع و صادر می  شــود و در این بین 
مشــکالت عمــده  ای اتفاق می  افتد و بــه دلیل اینکه نام 
تجاری در حوزه سنگ وجود ندارد و حمایت از شرکت  های 
که کار فرآوری را انجام می  دهند نیســت افراد سود جو از 
فناوری  هایی که آنها می  آورند اســتفاده می  کنند و سنگ 
را به نــام خود خریــداری و به داللی، توزیــع یا صادرات 

می  پردازند و این ایجاد مشکل می  کند.
این مدیر عامل افزود: فعالیت شــرکت ما شناســنامه  دار 
کردن ســنگ  های تولیدی و رهگیری آنها و ضمانت توزیع 
اســت به این معنی که ما سنگ  های تولیدی کارخانه  ها را 
که قرار اســت به دســت مصرف کننده برسد شناسنامه  دار 
می  کنیــم و کد رهگیری به آن مــی  دهیم و مصرف کننده 
می  تواند در ســامانه  های ما این ســنگ را رهگیری کند 
که از کجا تولید شــده و از کدام معــدن و کارخانه فراوری 

شده است.
به گفته وی، حدود 5 تا 6 ســال است که نسل جدید به 
دولت فشــار می  آورد که اشــتغال در حوزه را مدنظر داشته 
باشد و همگام با دنیا که در حال حاضر این مساله را پذیرفته 
است قدم بردارد و بدنه دولتی نیز این مساله را اخیرا با فشار 

جوان  ها و ایده  های خوب پذیرفته است.
یکی از شــرکت کنندگان در نمایشگاه کسب و کارهای 
مجازی گفت: اطالعات 5 هزار پزشــک و مرکز درمانی به 
صورت تایید شــده از ســازمان نظام پزشکی در این سایت 
وجــود دارد و کاربران با ورود به این ســایت می توانند در 
رابطه با تخصص، اسم پزشک یا مکان مطب پزشک مورد 
نظر اطالعات مورد نیاز خود را به دســت بیاورند و همچنین 
می توانند پزشکان مختلف را با هم مقایسه و انتخاب کنند.  
 ســوگل ثابت  فر ادامه داد: کاربران در این وب ســایت 
می توانند روزها و ســاعت های خالی پزشک را ببینند و روز 
و ســاعتی که مناســب با وقت آنها است را انتخاب و نوبت 
حضور در مطب را دریافت و ســپس در زمان تعیین شده به 

پزشک مورد نظر مراجعه کنند.
وی که بنیانگذار یکی از وب سایت  هاست، با بیان اینکه 
این وب ســایت همچنین خدماتی در خصوص رژیم  های 
الغری، بارداری و رژیم بیمــاری ارائه می  کند و به ترویج 
ســبک زندگی سالم کمک می کند افزود: این وب سایت با 
کمک به پزشکان و معرفی آنها به مردم موجب رونق کسب 

و کار پزشکان تازه کار می شود.
ثابت فر با بیان اینکه در سال  های اخیر فعالیت و حمایت 
در حوزه کســب و کارهای مجازی بهتر شــده است گفت: 
هنوز حمایت از این کســب و کارها جای کار دارد و با اینکه 
دولت حمایت می  کند اما روند شــروع به فعالیت در ادارات 
دولتی به قدری کم سرعت است که برای مشاغل نوپا مرگ 
 آور است و اگر حمایت دولت در تسریع این روند بیشتر شود 

می  تواند خیلی از شرکت  های نوپا را از مرگ نجات دهد.
به گفته وی، روند ُکند راه  اندازی شرکت  ها موجب ناامید 
شــدن آنها و موجب می  شود به فکر ادامه فعالیت نباشند و 

از بین بروند.
به نظر می رســد این ایده  پردازان دولت را نیز به این فکر 
واداشــته اند که باید نقش مشاغل مجازی را در تغییر سبک 
موثر و مثبت زندگی شهروندان ببیند و همچنین با حمایت از 
آنها به شکل  گیری شرکت  های نو پای مجازی کمک کند. 

اگرچه به گفته برخی از صاحبان شرکت  های مجازی هنوز 
شکل گیری این شرکت ها در گیرو دار روند کند فرآیندهای 
اداری گیر کرده اســت اما به گفته همیــن ایده پردازان نو، 
دولت در 5 سال اخیر حمایت  های خوبی را از آنان داشته و 
البته بیش از این نیز می  تواند با برداشــتن موانع سر راه این 

شرکت  ها، آنان را از مرگ حتمی نجات دهد.
موانع راه اندازی کسب و کارهای مجازی 

یکی از شرکت کنندگان که در زمینه طرح و توسعه فعالیت 
می کند با بیان اینکه هدف ما ارائه خدمات جامع در بســتر 
اینترنت و اســت می گوید: هدف ما ارائه خدمات جامع در 
بستر اینترنت است و واحدهای مختلفی نیز داریم که شامل 
واحد طرح و توســعه، واحد پیام کوتاه و واحد شتاب دهنده 

نیز هست که به تازگی فعالیت خود را  شروع کرده است.
علیرضا افشــار با بیان اینکه واحد شــتاب دهنده بســتر 
و ســرمایه الزم را برای به کســب و کار در آوردن ایده ها 
ایجاد می کند افزود: بستری که ما در اختیار این ایده ها قرار 
می دهیم شــامل فضای فیزیکی، نیروی کار و حتی سرمایه 
الزم اســت و امیدواریم با تکمیل این خدمــات بتوانیم به 

اشتغال جوان هایی ایده مند کمک کنیم.
مدیر فروش واحد طرح و توســعه می افزاید: شــرکت ما 
از ســال 81 شــروع به فعالیت و به طور غیر مســتقیم 40 
هزار شــغل و به طور مستقیم 60 شــغل ایجاد کرده است 
بنابراین قطعا فضای مجازی جای رشد زیادی دارد در ایران 
و در حال پرورش اســت ولی هنوز به حد ایده آل نرسیده و 
مشکالت زیادی در مســیر کسانی که می خواهند ایده های 

خود را پیاده سازی کنند زیاد است. 
افشار تاکید می کند: در حال حاضر راه اندازی یک شرکت 
نو پای ســاده حدود 20 تا 30 ملیون تومان سرمایه نیاز دارد 
بنابراین جوانان ایده مند ضرورتا نیازمند حمایت هســتند تا 

بتوانند ایده های خود را به مرحله اجرا در بیاورند.
به گفته کارشناســان کســب و کارهــای مجازی عالوه 
بر اینکه در ســرعت و کیفیت بخشــیدن به سبک زندگی 
شهروندان می توانند موثر باشند همچنین می توانند به ایجاد 
مشــاغل جدید و پاســخگویی به بحران بیــکاری تاثیر به 

سزایی داشته باشند.
 به طوری  که به گفته معاون رئیس جهاد دانشــگاهی در 
اولین نمایشگاه کســب و کارهای مجازی بررسی ها نشان 
داد توسط 61 شرکت مجازی 6هزارو 800 شغل مستقیم در 

کشور ایجاد شده است.
حمایت از مشاغل اینترنتی 

بر اســاس اهداف و برنامه  هایی ســازمان تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختــگان و ماموریت  های این 

سازمان نمایشگاه کسب و کارهای مجازی بر پا شد.
معاون رئیس جهاددانشــگاهی با اشــاره به اینکه یکی از 
اهداف برپایی نمایشــگاه کســب و کارهای مجازی ترویج 
و فرهنگ  ســازی در حوزه اشتغال و کارآفرینی است گفت: 
بر اساس هماهنگی که بین کمیته علمی سومین کنفرانس 

بین المللی وب پژوهی و ســازمان تجاری سازی انجام شد 
برای اولین بــار همزمان با کنفرانس بین المللی وب پژوهی 
نمایشــگاه کسب و کارهای موفق در فضای مجازی برگزار 

شد. 
دکتر محمد صادق بیجندی ادامه داد: شــرکت هایی که 
در نمایشگاه کســب و کارهای اینترنتی حضور پیدا کردند 
در مرحله اول دســته بندی شــدند به شرکت های مطرح و 
موفق و شناخته شده و شــرکت های رده ی 2  و در نهایت 
شــرکت های تازه تاســیس که برنامه هــای خوبی را برای 
آینده داشــتند و بعد از بررسی کلی 61 شرکت  مجموعا به 
نمایشگاه راه پیدا کردند که مجموعه فعالیت های آن ها در 

در حوزه فناوری است. 
رئیس ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختــگان با بیان اینکه اطالعات به دســت آمده نشــان 
می دهد از مجموع 61 شــرکت مستفر در نمایشگاه کسب و 
کارهای مجازی 6 هزار و 800 شــغل مستقیم و حدود 142 
هزار شــغل غیر مستقیم ایجاد شده است گفت: این  مساله 
یک پیام دارد و آن پیام این اســت که در فضای وب امکان 
ایجاد اشتغال بســیار زیاد فراهم است اما باید در این زمینه 
با برنامه پیش رفت و اگر شرکت ها فاقد برنامه باشند و تیم 
منسجمی نداشته باشند ممکن است با شکست مواجه شوند.

وی بــا تاکید بر اینکه برگزاری این نمایشــگاه دو هدف 
عمده داشــته اســت گفت: یــک هدف ترویــج فرهنگ 
کارآفرینی بوده و هدف دیگر انتقال تجربیان به نسل جوان 
و نو پا و ایده مند است که در این زمینه امیدواریم این اتفاق 
موجب شود تجربیات این شرکت ها به طور موفقیت آمیز به 

دانشجویان منتقل شود. 
رئیس ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان اظهار کرد: برداشت ما این است که حمایت  ها از 
فناوری  ها خوب است اما فرایند ها هستند که دچار مشکل 
هســتند و اطالع رســانی نیز ضعیف اســت و ما منتظریم 
کارافرین خالق ســراغ ما بیاید اما مساله اینجا است که ما 

باید سراغ کارآفرین  ها برویم.
رشــد چشمگیر استفاده از تاکســی های اینترنتی یا تهیه 
غذا از شرکت  های مجازی و چندین و چند شرکت مجازی 
دیگر ثابت کننده جاذبه مشــاغل مجازی برای مردم است 
و همچنین روند ســریع زندگی روزمره بشر ضرورت وجود 
ایــن تکنولوژی  هــا را به اثبات می رســاند و این امر را به 
مدیران باالدســتی جامعه یادآور می  شــود که نمی  توان از 
غافله جهانی کســب و کارهای اینترنتی جــا ماند و باید با 
حمایت از ایــده  های نو و ســاماندهی و کمک به اجرایی 
شدن این ایده  ها به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کرد 
و همچنین اقتدار کشــور را در بین کشــورهایی که همواره 
پیشگام در استفاده از تکنولوژی  های روز هستند حفظ کرد. 
همچنین از فناوری به عنوان موتوری برای ایجاد ثروت و 
افزایش کیفیت زندگی شهروندان  و ایجاد مشاغل استفاده 

بهینه کرد.

4
اجتماعی
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سه شنبه  12 اردیبهشت    شماره 134

شهال منصوریه

تحقیقات اخیر دانشمندان حاکی از آن است که گروه خونی افراد در احتمال بروز سکته قلبی موثر است.گروه خون شما می تواند شانستان را در ابتال به حمله قلبی یا سکته 
مغزی افزایش دهد.تحقیقات اخیر نشان می دهد، افرادی که گروه خونی O نداشته باشند در معرض ابتال به حمله قلبی یا سکته مغزی بیشتری هستند.تقریبا نیمی )48 درصد( 
 A،  هستند اما با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات و مطالعات مربوط به نزدیک به 1.3 میلیون نفر، کسانی که دارای گروه های خونی O از مردم انگلیس دارای گروه خونی
B و AB هستند کمی بیشتر از دیگران در معرض بیماری های قلبی و سکته مغزی قرار دارند.این مطالعات در مرکز پزشکی دانشگاه گرونینگن در هلند انجام شده و مدعی 
این است که گروه های خونی باید در آینده به عنوان بخشی از ارزیابی ریسک در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی محسوب شود.طبق این گزارش، در بین 1000 نفری 

که گروه خونی O داشتند فقط 14 نفر دچار حمله قلبی شده اند که این میزان در میان گروه های غیر از این واحد خونی، 15 در 1000 بود. گزارش 

گــروه جامعه: در دنیــاي پیچیده متمــدن امروزي، هیچ کس بــي نیاز از 
راهنمایي نیســت. در جامعه کنوني که انســان ها با انواع استرس هاي شغلي 
و اضطراب هاي متعدد از جمله، مشکالت تحصیلي، مسکن، ازدواج، اشتغال و 
انواع رفتارهاي غیرطبیعي مواجه هستند، باید بیاموزند که چگونه با این عوامل 
متعددي که گریبانگیر آنان است، کنار بیایند و با شناخت بیشتر، رفتارهاي خود 
را مطابــق با الگوها و هنجارهاي اجتماعي تطبیــق دهند تا بتوانند با دیگران 

روابط اجتماعي مطلوبي برقرار سازند.
امروزه به دلیل پیچیدگي جوامع بشــري،   افراد به نحوي با مشکالت رواني 
خود یا کساني که در ارتباط با آنان هستند، روبه رو هستند. کودکان و نوجوانان 
از اخالق و برخورد والدین در رنج هســتند و والدین از ناسازگاري، طغیانگري، 
پرخاشــگري و رفتارهاي نابهنجار کودکان و نوجوانان خود در ناراحتی و غم و 
اندوه به ســر مي برند. در مدارس، دانش آموزان زیادي وجود دارند که کم و 
بیش داراي مشکالت رواني مي باشند و معلمان و مدیران هر روز با رفتارهاي 
نابهنجار آنان روبه رو هســتند. در خانوداه ها بســیاري  از همســران به دلیل 
مشــکالت رواني خود، همســر یا هر دو، از زندگي آرام و لذت بخش برخوردار 

نیستند و زمینه ناراحتي هاي فرزندان را نیز فراهم مي سازند.
راهنمایي به معناي هدایت و ارشــاد و اداره کــردن به کار مي رود و هدف 
آن عبارت اســت از: آگاهي و بصیرت فرد در امور گوناگون که این شــناخت 
موجب نیل به کمال و معرفت گــردد. اهداف راهنمایي مي تواند آني و غایي 
باشد. هدف آني، رفع مشــکل فعلي فرد در زمینه هاي گوناگون امور زندگاني 
اســت و هدف نهایي، عبارت اســت از این که، فرد بتواند با دانش و کســب 
بینش، تصمیمات عاقالنه و هوشیاري بگیرد. راهنمایي انواع گوناگوني دارد از 
جمله: راهنمایي تحصیلي ـ حرفه اي ـ گروهي ـ ســازش و انطباقي ـ فردي 

و اجتماعي. 
یک مشــاور خانواده با اشاره به مطالبه مردم برای به نتیجه رسیدن مشاوره، 
اظهار کرد: قرار نیســت در جلسات مشــاوره برای کسی تعیین تکلیف کنیم؛ 

مشاوران فقط راهنمایی می کنند و انتخاب با افراد است.
حسین جعفری روانشناس و مشــاور خانواده افزود: مسئله فقط هزینه های 
ازدواج نیســت؛ بعضی مواقع برای بعضی از انتخاب هــا، هزینه های زیادی 
صرف می کنیم چرا که اهمیت موضوع در ذهن مسجل می شود، لذا هر مقدار 

هزینه داشته باشد آن را پرداخت می کنیم.
وی تصریــح کــرد: ازدواج، یکی از مهمترین انتخاب ها در زندگی اســت. 
برای انتخاب یکی از ابزارهای زندگی مانند گوشــی موبایل که خیلی هم مهم 
نیست، با چند نفر متخصص مشورت می کنیم و درباره قیمت، جنس و کارایی 
آن مشــاوره می گیریم. اگر برای دریافت خدمات مشاوره، هزینه ای پرداخت 

نکنید، تضمینی برای اجرای راهکارها وجود ندارد.
این روانشــناس با اشاره به نبود فرهنگ مشــاوره، گفت: متاسفانه هنوز در 
جامعه به این فرهنگ نرســیده ایم که برای انتخــاب مهمی چون ازدواج، به 
فردی مراجعه کنیم که از نظر علمی و تجربی تخصص کافی داشــته باشند و 

بتوانند ما را در نحوه انتخاب کمک کنند.
این مشــاور خانواده که در یک برنامه رادیویی با موضوع آموزش های قبل 
از ازدواج؛ واقعی یا صوری صحبت می کرد با اشــاره به مطالبه مردم برای به 
نتیجه رســیدن مشاوره، اظهار کرد: قرار نیست در جلسات مشاوره برای کسی 
تعیین تکلیف کنیم؛ مشاوران فقط راهنمایی می کنند و انتخاب با افراد است و 
اگر اختاللی در رفتار طرف مشــاهده شود، به سرعت به افراد گفته می شود تا 
آن را برطرف کنند و اگر به این نتیجه برســیم که این ازدواج ممکن است در 

آینده دچار مشکل شود، باز هم تصمیم با خود افراد است.
وی ادامه داد: مشــاوران خانواده در مرحله قبل از ازدواج، تمام عوارضی که 
ممکن اســت یک ازدواج غلط داشته باشــد را بیان می کنند و همچنین تمام 
محاسنی که ممکن است از یک انتخاب درست به وجود بیاید را بازگو می کنند 
و بعد با موازنه اینها، خود مراجعه کننده تصمیم می گیرد که چه عملی را انجام 
دهد. عالوه بر آن قبل از اینکه کســی بخواهد وارد مرحله ازدواج شود، حداقل 
باید هفت مرحله را طی کرده باشد تا برای ازدواج آمادگی پیدا کند مانند بلوغ 
جسمی یعنی نقص عضو ممکن است افراد را در ادامه زندگی دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه این برنامه دکتر طیبه میرزا اســکندری، کارشــناس علوم 
اجتماعی و فعال رسانه با تاکید بر اهمیت خدمات روانشناسانه و مشاوره گفت: 
در فعالیت رسانه ای، تالش می کنیم کار مشاوره را برای مردم تعریف، تسهیل 

و ترویج کنیم زیرا اهمیت و منافع آن غیر قابل انکار است.
این فعال رســانه ای در عین حال اشاره کرد: اگر یک شهروند معمولی باشم 
و بخواهم از خدمات مشــاوره ای اســتفاده کنم، با موانعی روبرو هســتم که 
مهمترین آن عدم آگاهی نسبت به مشاور و مشاوره است زیرا اساسا رویکرد و 
هدف و انتظاری که از مشــاوره دارم مشخص نیست. مکرر می بینیم افراد در 
رویکردهای متفاوت مانند مشاوره قبل از ازدواج، مراجعه می کنند که یا نتیجه 

ای نمی گیرند  یا حتی گاهی نتیجه معکوس می گیرند.
این کارشــناس علوم اجتماعی تصریح کرد: این مســائل به دالیل مختلفی 
بســتگی دارد که ممکن اســت عدم آگاهی از طرز اســتفاده از مراکز مشاوره 
یکی از دالیل آن باشــد زیرا خیلی ها نمی دانند کدام مشاور ذی صالح است 

و چگونه می توانند از مشاوره کمک بگیرند.
در ادامه دکتر فاطمه فروزش یکتا، روانشناس بالینی و مشاور نیز خاطرنشان 
کــرد: در حال حاضر افراد مختلفی با تخصص هــای گوناگونی تحت عنوان 
مشــاور، مشغول به کار هســتند اما فردی که مشــاوره ازدواج می دهد باید 
آموزش های خاص دیده باشد و به صورت تخصصی در زمینه خانواده و ازدواج 

کار کرده باشد.
وی با تصریح به اینکه خدمات مشاوره پیش از ازدواج یک کار علمی است، 
عنوان کرد: این نوع مشــاوره چندین جلسه طول می کشد و بر خالف انتظار 
افراد، نمی توان در یک جلســه به نتیجه رســید زیرا بر اساس چهره و ظاهر 
افراد نمی توان در موردشــان قضاوت کرد و الزم اســت بررسی های کامل و 

ارزیابی های روانشناسی انجام دهیم.
این روانشــناس بالینی تصریح کرد: در ارزیابی هایی که بعد از چند جلســه 
صورت می گیرد هم هیچ وقت بجای افراد تصمیم نمی گیریم که با هم ازدواج 
کنند یا خیر. وظیفه ما این است که اطالعات افراد را افزایش دهیم و دیدشان 

را گسترده تر کنیم تا متوجه شوند، موقعیتشان نسبت به هم چیست.
این مشاوره خانواده درباره روند کار مشاوره بیان کرد: در گام نخست، ارزیابی 
سالمت روانی را انجام می دهیم زیرا مهمترین مسئله داشتن سالمت روان و 
آمادگی الزم برای ورود به محل ازدواج است و اگر با ارزیابی ها و آزمون هایی 
که در این مرحله وجود دارد، به این نتیجه برسیم که افراد اضطراب و استرس 
شــدیدی دارند یا کنترل خشم ندارند، این مسئله را اعالم می کنیم و راه حل 
آن این اســت که قبل از ازدواج چندین جلســه مراجعه کنند و بعد از حل این 

موضوع، وارد مرحله ازدواج شوند.

نقش راهنمايي و 
مشاوره در زندگي

کسب و کارهای مجازی در سایه حمایت دولت

برگزاری دوره ضمن خدمت »فعالیت های مکمل آموزش و پرورش« 

کدام گروه 
خونی کمتر سکته 

می کنند؟

افتتاح مرکز اقامتی کمیته امداد برای رفاه حال مددجويان بیمار

 دوره الکترونیــک ضمن خدمت با 
عنــوان »فعالیت های مکمل آموزش 
و پرورش« بــا محوریت امور تربیتی، 
تربیــت قرآنی، سیاســی، اجتماعی و 
مشاوره 12 تا 26 اردیبهشت ۹6 برای 

فرهنگیان برگزار خواهد شد.
این دوره که بــا همکاری معاونت 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش برگزار می شود،  ویژه مدیران، 
پرورشی،  معاونان  پرورشــی،  مربیان 
دبیران، آموزگاران و هنرآموزان وزارت 
آمــوزش و پرورش بوده و مدت زمان 

این دوره 24 ساعت است.
ثبت نام ایــن دوره ضمن خدمت که 
به صورت الکترونیکی برگزار می شود، 
از 4 تا 11 اردیبهشت ماه سال جاری 
در سامانه LTMS  وزارت آموزش 
و پرورش و توسط کارشناسان ضمن 
خدمــت هر اســتان انجام می شــود 
و دوره هــای آموزشــی هــم از 12 
اردیبهشــت آغاز و به مدت دو هفته 
ادامــه دارد. ثبت نام کنندگان محتوای 
LMS. آموزشــی دوره را در سامانه

دریافــت   rayadars.com

خواهند کرد.
بــرای هر مبحث )تربیــت، تربیت 
قرآنی، سیاســی اجتماعی، مشاوره( 4 
مرحله آزمون برگزار خواهد شــد که 
مرحلــه اول آزمون 16 اردیبهشــت، 
مرحلــه دوم 1۹ اردیبهشــت، مرحله 
ســوم 23 اردیبهشت و مرحله چهارم 
26 اردیبهشــت خواهد بود و مجموع 
نمرات کسب شده در طول آزمون های 
میان دوره ای،  قسمتی از نمره نهایی را 
تشکیل خواهند داد، لذا همه فراگیران 
باید در تمام آزمون ها شرکت کنند تا 

بتوانند، نمره کامــل دوره را دریافت 
کنند. هر مرحله آزمون که به صورت 
الکترونیک اســت، در یک روز و سه 
بازه زمانی مختلف برگزار خواهد شد، 
لذا انتخــاب زمان آزمــون در اختیار 
فراگیران خواهــد بود و هر فراگیر در 
هر مرحله فقــط می تواند در یکی از 

زمان ها در آزمون شرکت کند.
نمــره قبولی 12 از 20 اســت و به 
شرکت کنندگانی که در این دوره نمره 
قبولی کسب کنند،  گواهی دوره ضمن 

خدمت 24 ساعته ارائه خواهد شد.

فعالیت امدادگران کمیته امداد با کارکنان ســایر دستگاه ها به لحاظ اداری  
متفاوت اســت؛ جامعه هدف کمیته امداد افــرادی  دارای دغدغه های روحی، 

جسمی و ناراحتی های مختلف هستند که باید حمایت شوند.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد با بیان این مطلب، از افتتاح 
مرکــز اقامتی کمیته امداد برای رفاه حال مددجویان بیمار و همراهانشــان در 

پایتخت خبر داد.
فاطمه رهبر در مراســم افتتاح مرکز اقامتی کمیته امداد با بیان اینکه کمیته 
امداد خدمات حمایتی متنوعی را به منظور رفاه حال جامعه هدف خود طراحی 
کرده اســت، مطرح کــرد: خدمات مورد نظر به صــورت عمومی، تخصصی، 

متناســب با نیاز خانواده های آســیب دیده و با رویکرد توانمند سازی، تعالی 
فکری و فرهنگی در یک زمانی معین به مددجویان ارائه می شــود تا به مرور 
زمان مشــکالت آنان رفع شــود. رهبر حفظ کرامت انسانی مددجویان تحت 
حمایت را از اولویت های اصلی این نهاد دانســت و اظهار کرد: پیش از افتتاح 
این مرکز نقاهت گاهی در یکی از مهمان پذیرهای  شهر تهران به مددجویان 
خدمت ارائه می کرد که روزانه بیش از 35 نفر از بیماران تحت حمایت و همراه 
آنان از این خدمات بهره مند می شدند. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد با اشــاره به اینکه  با آغاز به کار ایــن مجتمع جدید از ابتدای خرداد ماه 
سال جاری روزانه 53 مددجو و همراهانشان می توانند برای درمان از خدمات 
این مرکز اســتفاده کنند. بیان کرد: هدف از تشکیل این نقاهت گاه ها در کشور  
ارائه خدمات بهتر  به مددجویان تحت حمایت این نهاد است. وی در ادامه در 
خصوص نحوه  اسکان بیماران در این نقاهت گاه گفت: ظرفیت مطلوب پایتخت 
توانسته پذیرای بسیاری از مددجویان کمیته امداد باشد؛ این نقاهت گاه درمانی 
ویژه مددجویانی است که به دلیل عدم امکان مداوا در استان خود یا استان های 
همجوار نمی توانند  مورد مداوا قرار گیرند به همین جهت برای درمان به تهران 

سفر می کنند و از خدمات این مرکز استفاده می کنند.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه 23 هزار و 1۹۷ 
نفر از بیماران کمیته امداد برای ادامه معالجات در سال گذشته در مراکز اقامتی 
استان تهران پذیرایی شــده اند، اظهار کرد: امیدواریم با رویکرد جدید بتوانیم 

شاهد پذیرایی بهتر در ارائه خدمات به مددجویان باشیم.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری  با واکسن وزارت بهداشت از ورود دو واکسن جدید به 
چرخه واکسیناسیون کشور خبر داد. دکتر سید محسن زهرایی از ورود دو واکسن جدید به چرخه 
واکسیناســیون کودکان خبر داد و گفت: در ســال جاری تالش می کنیم دو واکسن به نام های 
پنوموکوک، مربوط به عفونت های پیش رونده در کودکان و روتا ویروس به عنوان شایع ترین علت 
اســهال در کودکان به برنامه واکسیناسیون اضافه کنیم. این دو واکسن در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته استفاده می شود. این واکسن ها از طریق مراکز بهداشت، خانه ها و پایگاه های بهداشت به 
صورت کامال رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد. وی با تاکید بر ضرورت آگاهی رسانی به 
خانواده ها در این زمینه، ادامه داد: دو سال پیش مطالعه ای در حاشیه شهرها درباره میزان پوشش 
واکسیناسیون انجام شد که نشان داد 11 درصد از جمعیت این مناطق اتباع غیر ایرانی هستند و  
8۷ درصد از آنها واکســن دریافت کرده اند. اما 13 درصد از آنها علی رغم اینکه واکسیناسیون در 

ایران رایگان و در دسترس همه قرار دارد، از آن محروم بودند. 
طب سنتی منافاتی با تزريق واکسن ندارد

زهرایی اظهار نظر برخی از متخصصان طب ســنتی درباره تاثیرات منفی تزریق واکسن فلج 
اطفال را تکذیب کرد و گفت: ما این مساله را با انجمن متخصصان و معاونت طب سنتی وزارت 
بهداشت در میان گذاشتیم. آنها نیز اعالم کردند که طب سنتی هیچ منافاتی با واکسیناسیون ندارد 
بلکه آن را تشویق هم می کند. ممکن است عده ای معدود به نام طب سنتی یا ایرانی- اسالمی 
از سر ناآگاهی مطالبی را بیان کنند که اگر این مطالب گسترش پیدا کند به سالمت مردم آسیب 

می رساند.

 ورود  دو  واکسن جديد به 
چرخه واکسیناسیون کشور


