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در  بیماری  یك  درمان  معنای  به  صرفا  دامپزشكی 
بهداشت  در  موثری  نقش  رشته  این  بلكه  نیست،  دام 
فقدان  با  و  دارد  جامعه  سالمت  ارتقای  و  عمومی 
جامعه  سالمت  از  بخشی  شك  بدون  دامپزشكی، 
ملی  »روز  نام  به  مهرماه   ۱۴ افتاد.  خواهد  خطر  به 
مناسبت  همین  به  است.  شده  نامگذاری  دامپزشكی« 
بندرعباس  دامپزشكی  کلینیك های  از  به سراغ یكی 
که توسط یك بانو اداره می شود رفتم و در ادامه شما 

را به خواندن این گفت و گو دعوت می کنم. 
خودتان را معرفی کنید

مقطع  در  تحصیالت  دارای     ۱۳۶۹ متولد   ، واقفی  دنیا 
دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  از  دامپزشکی  عمومی  دکترای 
شیراز که از اواخر سال ۹۶ با راه اندازی کلینیک دامپزشکی 

رسما فعالیت در زمینه تخصصی خودم رو شروع کردم.
انتخاب  این  به  مجبور  کردید؟  انتخاب  را  دامپزشکی  چرا 

یا عالقه مند؟ بودید 
بر  دبیرستان  و  مدرسه  دوران  به  دامپزشکی  به  من  عالقه 
آنها  به  می گردد. همیشه عالقه زیادی به حیوانات و کمک 
به هدف  بیشتر  مشورت  و  تحقیق  با  عالقه  همین  و  داشتم 
من برای ادامه تحصیالت تبدیل شد و نه از روی اجبار، بلکه 
رشته  این  به  زندگی  در  هدف  تعیین  و  وافر  عالقه  روی  از 
دانشگاهی گرایش پیدا کردم و االن هم از کار و شرایط کاری، 
رضایت  نامهربانی ها،  و  سختی ها  و  مشکالت  همه  وجود  با 

دارم. در نهایت، یقین دارم انتخاب درستی کردم.
می رسد  نظر  به  هستید.  دامپزشک ها  جدید  نسل  از  شما 
چگونه  را  دامپزشکی  جوانان  شده.  رو  و  زیر  دامپزشکی 

کردند؟ متحول 
اتفاقات  مطالعه  و  بوده  توجه  قابل  همیشه  جوانان  جسارت 
جوانان  عمدتا  که  دهد  می  نشان  دنیا  در  بزرگ  تغییرات  و 
قابل توجهی داشتند. در زمینه دامپزشکی هم همین  نقش 
طور بوده و حضور نیروهای جوان عالقه مند و با انگیزه باعث 

شده که نگاه متفاوتی به این حوزه شود.
باخبر  دامپزشکی  وضعیت  از  چقدر  مردم  می کنید  فکر 

باشند؟
اگر منظور شما از وضعیت دامپزشکی، سختی شغل هست، 
باید بگویم تا حد خیلی محدود و کوتاه. چون کار دامپزشک 
در حوزه های مختلف، مثل پزشکی، تخصصی هست. مثال ما 
متخصص دامپزشکی در زمینه مامایی را داریم. یا در زمینه 
کسی  کنند  می  فکر  مردم  اغلب  غیره.  و  طیور  بزرگ،  دام 
سگ  کند،  درمان  را  اسب  بتواند  باید  هست،  دامپزشک  که 
وقتی  که  صورتی  در  غیره.  و  خزنده  پرنده،  کند،  درمان  را 
دهیم  می  ترجیح  شویم،  می  تنفسی  مشکل  دچار  مثال  ما 
برای  و  دهد  انجام  را  دارو  وتجویز  معاینه  ریه  متخصص  یک 

مشکالت کوچک تر به پزشک عمومی مراجعه می کنیم. 
این که مردم بدانند از چه دامپزشکی باید چه توقعی داشته 
مراجعه  که  آید  می  پیش  گاها  و  است  مهم  خیلی  باشند، 
کننده ای برای درمان دام، پاسخ منفی می شنود و این پاسخ 
نشان می  و همین مسائل  علم می گذارد  نداشتن  پای  به  را 
دهد که مردم خیلی اطالع زیادی از حوزه دامپزشکی ندارند. 
در صورتی که با وجود علم، پیش می آید که برای بعضی از 

موارد درمانی ، به بعضی از همکاران ارجاع داده شوند.
اشتباهی  رفتارهای  و  خودسرانه  تجویزهای  دیگر،  مسئله 
هست که بعضی از انسان ها ممکن است از خودشون نشان 

بدهند و بگویند ما تجربه داریم. 
مثل سگ  خانگی  حیوانات  برای  غذایی  مواد  از  بعضی  مثال 
حیوانات،  این  از  بعضی  صاحبان  و  دارد  زیادی  ضرر  گربه  و 
تا حاال  اینکه»همیشه می خوره و  با توجیه  با بی توجهی و 
انجام  را  این طور موارد، همان کار اشتباه  چیزیش نشده« و 
موارد  این  کنند.  نمی  گوش  دامپزشک  به حرف  و  می دهند 
هم نشان دهنده عدم آگاهی مردم از حوزه دامپزشکی هست.

می کنند  فکر  که  هستند  کسانی  هنوز  می رسد  به نظر 
گوسفند  و  گاو  آن  داخل  که  جایی  یعنی  دامپزشکی 
و  دامپزشکی  میان  تفاوتی  هنوز  مردم  از  برخی  می آورند. 

نیستند. قائل  دام های کوچک  پزشکی 
روی  از  که  افرادی  همچنین  با  هرازگاهی  متاسفانه  بله 
درمان  انتظار  و  می آورند  کلینیک  به  را  خود  دام  ناآگاهی 
دارند، روبرو هستیم. هرچند اطالعات و امکان درمان بسیاری 

از این موارد وجود دارد، اما مجوز کلینیک ما برای رسیدگی 
به دام های کوچک است و قانونا اجازه چنین کاری نداشته و 
در این موارد طبق قانون عمل می کنیم. بنظرم باید از سوی 
سازی  آگاه  زمینه  در  بیشتری  رسانی  اطالع  مربوطه  مدیران 
جامعه صورت بگیرد، هرچند که بسیاری از مردم نیز نسبت 

به این مسائل آگاهی دارند.
برای دامپزشکی چه  می کنید؟ شما نسل جدیدی ها 

خالصه  طور  به  و  است  کلی  میکنیم،  چه  بگویم  که  این 
اندازه  به  و  دانش  سالها  جوانی،  نیروی  که  گفت  توان  می 
و  ام  نشیب گذاشته  و  فراز  پر  این مسیر  در  را  انگیزه  سالها 
سعی دارم خدمات قابل قبولی به شهروندان شهرم ارائه کنم. 
پذیرش،  و  نحوه خدمات رسانی  از  مراجعه کنندگان  بازخورد 
برای  شخصه  به  که  است  توجه  قابل  رضایت  دهنده  نشان 

خودم جای خوشحالی دارد.
از سوی دیگر، به فکر ادامه تحصیل و رسیدن به مدارج باالتر 
به  نیاز  که  چرا  هستم،  دامپزشکی  تخصصی  های  درحوزه 
کامال  بندرعباس  شهر  خصوصا  و  استان  در  نیز  مقوله  این 

محسوس بوده و به نوعی وظیفه خودم می دانم.
اصال چرا در محدوده شهری باید دامپزشکی داشته باشیم؟

و  خانگی  مختلف  حیوانات  نگهداری  به  مردم  وافر  عالقه 
بحث  جای  خودش  البته  که  وحش،  حیات  گاها  متاسفانه 
بسیار دارد، ضرورت وجود مراکز خدمات دامپزشکی یا همان 
کلینیک ها را روز به روز افرایش می دهد. اغلب عالقمندان 
و  علمی  اطالعات  دارند  سعی  گاها  حیوانات  از  نگهداری  به 
دقیق تری در خصوص حیوانی که نگهداری می کنند داشته 
از  که   است  دامپزشک  وظیفه  زمینه  همین  در  و  باشند 

طریق مراکز درمانی خدمات دهی الزم را انجام دهد.
دچار  حیوانات  که  آید  می  پیش  نیز  گاهی  این،  بر  عالوه 
حوادث، شکستگی استخوان، بیماری یا هر مشکل اورژانسی 
کلینیک  وجود  ضرورت  بر  نیز  مسئله  همین  و  شوند  دیگر 

های دامپزشکی تاکید دارد.
حضور  و  دامپزشکی  بیمارستان های  و  کلینیک ها  وجود 
نگه داشتن  به  مردم  که  می شود  باعث  شهر  در  دامپزشکان 

بیاورند؟  حیوانات خانگی روی 
شود،  ارایه  عالقمندی  این  نیاز  مورد  خدمات  وقتی  قطعا 
هر  باالخره  بود.  خواهیم  شاهد  را  ها  عالقمندی  افزایش 
مسایل  باید  حیوانات،  از  نگهداری  عالقمند  عنوان  به  کس 
درمانی،  امکانات  اگر  مثال  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  مختلف 
نباشد، ممکن حیوان دچار مشکالتی  غیره  و  واکسیناسیون 

شود که جانش به خطر خواهد افتاد.
آن  تاثیرات  از  شود؟  نگهداری  حیوان  خانه ها  در  باید  چرا 

بگویید؟
برای  را  راه هایی  انسان ها  جوامع،  سریع  شدن  صنعتی  با 
رهائی از خستگی های روحی و روانی خود جستجو می کنند. 
بیشتر مردم حیوانات خانگی را بعنوان یک عضوی از خانواده 

برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  اوقات  تمامی  در  و  پذیرفته اند 
مثبت  مزایای  تواند  می  خانگی  حیوان  یک  داشتن  هستند. 
زیادی را برای صاحبان آن ها در بر داشته باشد نظیر سالمت 

روحی و جسمی.
از سوی دیگر، ثابت شده که افراد دارای حیوانات خانگی در 
هستند،  بیشتری  نفس  به  اعتماد  دارای  دیگران  با  مقایسه 
عزت  بردن  باال  به  تواند  می  خانگی  حیوان  یک  از  نگهداری 

نفس افراد نیز کمک کند.
چرا حیوان بدون صاحب رها می شود؟

گاهی  دارد.  وجود  مسئله  این  برای  مختلفی  دالیل 
اشتباه  یک  گاهی  است،  آن  باعث  ها  انسان  ما  خودخواهی 
را  خانگی  حیوان  شما  گاهی  است  ممکن  یا خطای سهوی. 
اما همیشه این گونه نیست  بیابید،  بی پناه و بی سرپرست 
که صاحب حیوان عمدا آن را رها کرده است. برعکس، اغلب 
سرپرست  دارای  گربه  یا  سگ  یک  وقتی  که  هستیم  شاهد 
صاحب خود را گم می کند، یا به هر شکل ممکن فرار می 
حیوان  بازگشت  برای  زیادی  هزینه  و  تالش  آن  کند، صاحب 
خود دارد. این مسئله برای سگ ها و گربه ها بیشتر مشاهده 
می شود. اما همانطور که گفتم؛ گاهی نیز پیش می آید که 

خودخواهی یک فرد یاعث این اتفاق ناگوار باشد.
در حال حاضر به خاطر مشکالت اقتصادی جامعه، نگهداری 
این  و  شده  دشوارتر  افراد  از  بسیاری  برای  خانگی  حیوان 
حیوانات  نگهداری  به  تمایل  عدم  برای  دیگر  دلیل  یک  هم 

است. خانگی 
چه مسائلی در حوزه دامپزشکی باید مورد توجه و یا بازنگری 

قرار گیرد؟
و  پیرامون  دنیای  شرایط  تغییر  همچنین  و  نیازها  تغییر 
است  تغییر  حال  در  زیادی  سرعت  با  ما،  کشور  در  خصوصا 
و این تغییرات بازنگری قراردادها و قوانین پیرامونی را جدی 
از این موارد نیازمند تغییر  تر می کند. بیمه حیوانات یکی 

است. 
کوچولوها(  موجودات)خصوصا  این  مواقع  از  خیلی  که  چرا 
اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با  که  می شوند  مشکالتی  دچار 
که مردم درگیر آن هستند، از پس هزینه های درمان آنها بر 
تشخیصی  های  هزینه  به  حاضر  مواقع  از  خیلی  و  نمی آیند 
 ) و...  ای  آر  ام  اسکن،  تی  کامل، سی  آزمایش  دقیقتر)مانند 
نیستند و مایل هستند تا عالمتی درمان شوند و اگر هزینه 
ها باال باشد تصمیم به یوتانایز این موجودات گرفته می شود. 

علیرغم عالقه ی شدیدی که به حیوان خانگی خود دارند.
کیفیت آموزش دانشگاه ها و پذیرش دانشجو با توجه به نیاز 

کشور و جامعه نیز یکی دیگر از این موارد است. 
وضعیت درآمدی دامپزشکان چگونه است؟

متاسفانه علیرغم تالش و مدت زمان نحصیل و سختی های 
درآمد  دامپزشکان  کار  سختی  همچنین  و  تحصیل  حین 

این مشکالت نیست. با  متناسب 

گفت و گوی تخصصی هفته نامه آوای دریا ، به مناسبت روز ملی دامپزشكی : 
نیروی جوانی، سالها دانش و انگیزه ام را در این مسیر پر فراز و نشیب گذاشته ام
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ادامه صفحه قبل 
موقع  به  را  خود  حیوانات  آیا  دارید  که  مراجعه کنندگانی 
درمان  برای  را  حیوان  وقتی  اینکه  یا  می کنند  درمان 

می آورند که کار از کار گذشته است؟
برخی حساسیت مناسبی برای نگهداری از حیوان خانگی 
دارند و همانطورکه گفتم او را جزوی از خانواده می دانند. 
حتی  که  حدی  تا  دارند.  زیادی  حساسیت  هم  بعضا  اما 
نهایت  در  و  نداشته  اعتماد  هم  دامپزشک  های  گفته  به 
یا کار خودشان را می کنند یا به کلینیک های دیگر هم 
سر می زنند. موارد متعددی را شاهد بوده ام که علیرغم 
معاینه، آزمایش، شروع درمان درست و راهنمایی الزم، فرد 
دیگری  و دستورات  کرده  مراجعه  دیگری  درمانی  مرکز  به 
برای درمان حیوان خود دریافت می کنند و همین مسئله 
دانش،  باالخره سطح  است.  تمام شده  آن حیوان  به ضرر 
تجهیزات و امکانات دامپزشکی، دسترسی به متخصصان 
تجویز  و  درست  تشخیص  در  دیگر  عوامل  و  دامپزشکی 

مورد نیاز تاثیرگذار است.
در مقابل هم به گفته شما، برخی حیوانات خانگی زمانی 
به ما سپرده می شود که یا جانش را از دست داده یا حال 
وخیمی دارد. این موارد نگران کننده همگی ناشی از عدم 
آگاهی صاحب آن حیوان خانگی است که میزان توجه و 

احساس مسئولیت فرد را نشان 
می دهد.

اندازه  چه  تا  جامعه  یک 
تخصص  و  فعالیت  به  وابسته 

دامپزشکان است؟
بر  را  ها  دامپزشک  بنظرم 
در  دارند  که  تخصصی  حسب 
از  گروهی  داد.  قرار  دسته  چند 
پرورش  حیطه  در  ما  همکاران 
و  دارند،  فعالیت  طیور  و  دام 
دام  زمینه  در  ی  دیگر  گروه 
حیوانات  همان  و  کوچک  های 
بخش  و  داشته  فعالیت  خانگی 
جامعه  از  دیگری  کوچک  های 
حیات  حیطه  در  دامپزشکی 
دارند.  فعالیت  غیره  و  وحش 
جامعه،  نیاز  به  توجه  با  قاعدتا 
حضور دامپزشکان در بخش دام، 

طیور و آبزیان قابل توجه است.
منتشر  های  گزارش  اساس  بر 
اینکه سرمایه  به  توجه  با  شده، 
انجام  گذاری  سرمایه  و  دامی 

نفت  از  بعد  صنعت  این  طیور،  و  دام  بخش  زیر  در  شده 
نقش  از مهمترین سرمایه های ملی در کشور است.  یکی 
تا  مزرعه  از  غذایی  مواد  ایمنی  و  سالمت  در  دامپزشکی 
حائز  بسیار  کلیدی  و  استراتژیک   نقشی  بعنوان  بشقاب 
ابعاد  به  توجه  با  واقع   در  و  بوده  ناپذیر  انکار  و  اهمیت 
گسترده وظایف و مسئولیت ها، دامپزشکی یکی از ارکان 
در  امنیت غذایی محسوب می شود.  زمینه ساز  اساسی 
نگاه کلی، نقش دامپزشکی را می توان در سه محور عمده 
بهداشتی  بعد   -۲ اقتصادی  کرد:1-بعد  تشریح  اساسی  و 
به آن  پژوهشی. در حالی که کمتر  و  تحقیقاتی  بعد   -3
اطالع  بی  ها  نقش  این  از  بسیاری  افراد  و  می شود  توجه 

هستند.
مواردی از حیوان آزاری به ویژه در فضای مجازی، منجر به 
واکنش های عمومی شد. ریشه حیوان آزاری را در چه چیزی 
قابل  ما  در کشور  گزارش های حیوان آزاری  آیا  و  می دانید 

توجه است؟
این حیوان آزاری ها هرازگاهی مشاهده  از  موارد متعددی 
اما  باور  نتایج غیرقابل  یابی دقیق آن  می شود که ریشه 
طی  که  موردی  چند  در  مثال  دهد.  می  نشان  را  حقیقی 
گزارش  افراد  برخی  سوی  از  بندرعباس  در  اخیر  سالهای 
و  کنندگان  پیگیری  مالی  های  انگیزه  شد،  پیگیری  و 
مردم  اما  بود.  قابل تشخیص  مردم  احساسات  از  استفاده 
آگاهانه در این موارد برخورد دارند و قصدشان چیزی جز 
هرجا  که  است  طبیعی  نیست.  حیوانات  حقوق  به  توجه 

وجود  هم  فساد  امکان  باشد،  غیره  و  منافع  پول،  بحث 
دارد و ما موارد متعددی را دیده ایم که به اسم پناه داده 
و  خطرات  از  دوری  و  آنها  حقوق  از  حمایت  حیوانات،  به 
گرفته  صورت  توجهی  قابل  های  سواستفاده  مشکالت، 
است. بنظرم باید نقطه مقابل حیوان آزاری را هم ببینیم. 
یک  یا  سال  پنج  نسبت  به  آمارها  این  که  دریابیم  یعنی 
دهه قبل چه میزان کاهش یافته و عوامل کاهش آن چه 

چیزهایی بوده است.
مواردی از مهربانی در حیوانات را مشاهده کرده اید که بیان 

کنید؟
را  موردی  مثال  شود.  می  مشاهده  زیاد  بسیار  موارد  این 
داشتیم که فردی یک گربه تصادفی را سراسیمه و هراسان 
به کلینیک آورد و درخواست درمان فوری او را داشت. بعد 
که ماجرا را پرسیدیم، متوجه شدیم که فرد فقط شاهد آن 
تصادف بوده و علیرغم اینکه نقشی در بروز حادثه نداشته، 

بی تفاوت از کنار آن عبور نکرده است.
تصوراتی درباره تاثیر گربه ها در نازایی و سقط جنین وجود 

دارد. این موارد را تایید می کنید؟ 
باید بگویم در کشورهایی که پت به عنوان جمعیت غالب 
آنهاست احتمال انتقال بیشتر از سبزی و میوه های آلوده 

ای بوده که ممکن است به درستی شسته نشده باشند.

در  آلوده ۲۴ ساعت  گربه  مدفوع   باید  زایی  بیماری  برای 
مجاورت هوا باشد تا اسپروله شود و بعد این مدفوع خورده 
شود تا آلودگی پیش بیاید برای همین احتمال آلودگی از 

این طریق کمتر است
شما تنها دامپزشک خانم در استان هرمزگان هستید که 

مطب دارید در رقابت با مردان دچار محدودیت نشدید؟ 
کم  را  ها  تواند محدودیت  می  فرد  هر  های  توانایی  قطعا 
کند. من هم سعی کردم بدون در نظر گرفتن جنسیت به 
کار بپردازم و حواشی بیهوده را در نظر نگیرم. در عین حال 
با همین دیدگاه باید بگویم، خیر دچار محدودیت نشدم و 

با سایر همکاران در حوزه درمان ارتباط مثبتی دارم.
چند دامپزشک زن در استان است؟  

ی  رشته  دامپزشکی  چون   . ندارم  اگاهی  دقیق  تعداد  از 
وسیعی است و از اداره های دولتی تا بخش مواد غذایی، 
فعالیت  و  کار  شرایط  ها  دامپزشک  برای  غیره  و  آبزیان 
ها  خانم  به  آقایان  نسبت  رسد  می  بنظر  اما  دارد.  وجود 
در حوزه دامپزشکی استان هرمزگان تفاوت زیادی دارد و 
تعداد خانم های شاغل در این حوزه به مراتب کمتر است.

در این مسیر با چه چالش هایی مواجه شدید؟
خوشبختانه تا به حال دچار چالش خاصی نشدم. باالخره با 
آگاهی از موارد احتمالی در این رشته تحصیل کردم و وارد 
تاثیر زیادی  اما بعضی موارد مثل نوسان قیمت ها،  شدم 
دامپزشکی  در  درمان  حیطه  و  داشته  مشاغل  همه  روی 
اتفاقاتی هم می  البته گاهی  نمانده است.  هم بی نصیب 

افتد که در کار باعث ناراحتی و چالش هایی می شویم که 
با گذشت زمان حل  هرچند گاها عذاب آور هستند، ولی 
می شوند. موارد دیگه ای مثل تامین هزینه های نگهداری، 
اجاره، وسایل، کمبود تجهیزات و غیره هم در نوع خودش 

چالش محسوب می شوند.
از خاطرات تلخ و شیرین کارتان بگویید 

در   9۸ ماه  خرداد  کنم  می  فکر  قبل،  سال  یک  حدود 
هم  کننده  مراجعه  چند  و  بودیم  کار  مشغول  کلینیک 
داشتیم که ناگهان تعدادی از افرادی که خودشون را حامی 
حقوق حیوانات می دانند وارد کلینیک شده و باعث رعب 
به خودمان آمدیم، کلینیک پر شده  تا  و وحشت شدند. 
نبرده  انسانیت  از  بویی  که  افرادی  و  سگ  الشه  از  بود 
بودند. ظاهرا در محل دیگری که هیچ ارتباطی به کلینیک 
اتفاقاتی افتاده بود که این  نداشت توسط یک نهاد دیگر 
افراد ناآگاه را به سمت درمانگاه کشانده بود. البته بعدا همه 
اصل ماجرا و تحریک این افراد و سوءاستفاده از احساسات 
مردم حیوان دوست برای همه آشکار شد و لیدرهای این 
حمله به سزای کار خود رسیدند، اما این اتفاق یک خاطره 

تلخ در دوران کاری من محسوب می شود.
در خصوص خاطره شیرین نیز یادم می آید حدود دو سال 
قبل، شب کاری سنگینی را داشتیم و حدود ساعت یک و 
نیم بامداد که قصد رفتن به 
خانه را داشتیم، پس از قفل 
به  تلفن  درمانگاه،  در  کردن 
پیشنهاد  به  و  آمد  در  صدا 
همکارم، بازگشتیم و تلفن را 
جواب دادیم. صدای مضطرب 
که  گفت  می  تلفن  پشت 
و  شده  رها  دستم  از  سگم 
به خیابان رفته و ماشین به 
خوبی  حال  اکنون  و  زده  او 
خستگی  علیرغم  ندارد. 
به  خواستیم  او  از  زیاد، 
از  و  کند  مراجعه  کلینیک 
که  گرفتیم  عکس  سگ  آن 
عمل  باید  داد  نشان  بررسی 
بعد  روز  دو  سگ  آن  شود. 
مورد  مراحل  انجام  از  پس 
وجود  با  و  شد  عمل  نیاز 
تمام  صاحبش  زیاد،  هزینه 
دیدن  داد.  انجام  را  مخارج 
دو  با  جان  نیمه  که  سگی 
کلینیک  به  شکسته  لگن 
از چند هفته توان دوباره راه رفتن و  مراجعه کرده و پس 
زندگی دریافت کرده بود، خوشحالی زیادی در ما ایجاد می 
کرد و البته موارد زیادی از این مسائل در کار برایمان اتفاق 

افتاده است.
با  چون  دارد  جذاب  خاطرات  همیشه  رشته  این  کل،  در 
موجودات جذابی در تماس هستیم تقریبا درمان هرکیس 
خاطره ی خوشی است زمانی که بهبوددیشان را میبینیم

پیشنهادتون به عالقمندان به حرفه دامپزشکی چیست؟  
راه شما را  ادامه بدهند؟  

سختی  بسیار  رشته  دامپزشکی  که  است  این  حقیقت 
هست. توصیه من این است که کسی برای تحقق آرزوی 
دکتر شدن این رشته را انتخاب نکند و صرفا عالقه ذاتی 
به حیوانات را مالک قرار ندهد. چون در میانه راه با دردسر 

روبرو می شود.
اینکه درآمدزایی دامپزشکی سخت هست، دلیل دیگه ای 
برای مشاوره خوب و بررسی دقیق برای انتخاب دامپزشکی 
کار  بازار  گرفتن  نظر  در  و  دقیق  بررسی  عالقه،  هست. 
دامپزشکی برای عالقمندان به این رشته بسیار مهم است.
به  پایان و در کنار تمام سختی های شغل دامپزشکی  در 

موارد رضایت بخش این حوزه هم اشاره کنید
در نمای کلی برای دانش آموخته های این رشته در حوزه 
های متفاوتی فرصت شغلی هست از فعالیت های درمانی 

تا بسته بندی فراورده های غذایی.

گفت و گوی تخصصی هفته نامه آوای دریا ، به مناسبت روز ملی دامپزشکی : 
نیروی جوانی، سالها دانش و انگیزه ام را در این مسیر پر فراز و نشیب گذاشته ام

  گزارش  : زهره کرمی



۲ هزار و ۷۶۰ مورد زايمان در ۶ ماه نخست سال ۹۹ در 
بيمارستان ميناب

ابوالفضل  حضرت  بيمارستان  رئيس  مورخ،  محمد  دكتر 
)ع( ميناب از انجام ۲ هزار و ۷۶۰ مورد زايمان در ۶ ماه 
نخست سال ۹۹ در بيمارستان ميناب خبر داد و گفت: از 
ابتداي سال ۹۹ كه با شروع بيماري منحوس كرونا آغاز 
خاطر  به  بيمارستان  در  ها  زايمان  تعداد  كنون،  تا  شد 
مشابه  به  نسبت  نفر   ۴۶۶ حدود  كرونا  بيماری  از  ترس 
سال قبل كمتر بوده كه متأسفانه برخي زايمانها در منزل 

انجام مي شد.
مراكز  در  ها  زايمان  انجام  بر  تأكيد  ضمن  مورخ  دكتر 
درماني توصيه نمود: به هيچ عنوان در منزل زايمان انجام 
نشود؛ چه بسا كه در بعضي از موارد منجر به مرگ مادر 
براي  به ذكر است شرايط  نوزاد در منزل شده و الزم  و 
مادران در بيمارستان با حفظ رعايت تمامي پروتكل هاي 
بهداشتي انجام مي شود و در صورت مشكوک بودن مادر 
بارداری به كرونا، تحت قرنطينه براي بستري و مراقبت 

ويژه قرار گرفته و از ساير مادران باردار جدا می شود.
وي افزود: بر اين اساس تعداد زايمانها در ۶ ماه نخست 
هزار   ۱ تعداد  به   )NVD( طبيعي  هاي  زايمان   ،۹۹ سال 
زايمان  مورد   ۸۱۷ نيز  سزارين  هاي  زايمان  و   ۹۴۳ و 
موفق ثبت گرديده كه از تعداد آمار ارائه شده بر اساس 
جنسيت  درصد   ۴۷/۳ و  پسر  درصد   ۵۲/۹۷ جنسيت، 

مؤنث در ۶ ماهه نخست سال بوده است.
به زايشگاه  از بخش هاي مرتبط  اينكه يكي  بيان  با  وي 
بخش ان.آي.سي.يو بوده كه متوسط روزانه بين ۵ تا ۱۰ 
گيرند،  مي  قرار  بخش  اين  در  ويژه  مراقبت  تحت  نوزاد 
گفت: حقيقتًا چنانچه مراقبت در اين بخش نبود، شاهد 
تلفات بسيار سنگين نوزادان بوديم كه خوشبختانه اين 
مشكالت  با  نوزادان  ويژه  حياتي  هاي  بخش  از  بخش، 
دوران  روز   ۲۹ تا  كه  باشد  می  زايمان  از  پس  تنفسي 
همين  در  و  گيرند  می  قرار  ويژه  مراقبت  تحت  نوزادي 
ساير  و  بخش  مسئول  اميري،  زهرا  از  دارد  جا  زمينه 

همكاران اين بخش سپاسگذاري نمايم.
ضمن  ميناب  )ع(  ابوالفضل  حضرت  بيمارستان  رئيس 
متخصصين  زايمان،  و  زنان  پزشكان  تمامي  از  تشكر 
هاي  عمل  انجام  در  عمل  اتاق  هوشبران  و  بيهوشي 
سزارين، از ماماهاي دلسوز كه حقيقتًا در سهولت زايمان 
رأس  در  و  دارند  ستودني  و  بديل  بي  نقشي  مادران، 
مسئول  و  مامائي  كارشناس  بهادري  ندا  فداكاريها،  اين 

زايشگاه قرار دارد، قدرداني كرد.
روزانه  ميانگين  طور  به  ميناب  بيمارستان  زايشگاه 
پذيرای بيماران سرپايي بين ۵۰ تا ۶۰ نفر مراجعه كننده 

مي باشد.
۱۴ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان با چاقی و اضافه 

وزن رو به رو هستند
درصد   ۱۴ داد:  خبر  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون 
نوآموزان بدو ورود به دبستان با چاقی و اضافه وزن رو به 
رو هستند/ رسالت ما در اجرای طرح كوچ مقابله با كم 

تحركی و پرخوری دانش آموزان است.
كنترل  ملی  طرح  مدرسين  آموزشی  جلسه  در  حميدی 
وزن و چاقی دانش آموزان استان خراسان رضوی گفت: 
و  تحركی  كم  با  مقابله  كوچ  طرح  اجرای  در  ما  رسالت 

پرخوری دانش آموزان است.
مهرزاد حميدی معاون تربيت بدنی و سالمت وزير آموزش 

و پرورش در جلسه آموزشی مدرسين طرح ملی كنترل 
وزن و چاقی دانش آموزان استان خراسان رضوی با بيان 
اينكه با توجه به روند افزايش وزن كودكان و نوجوانان، 
مواجه  غيرواگير  بيماری های  سونامی  با  كشور  آينده 
در  نوآموزان  ۱۴درصد  حاضر  حال  در  گفت:  بود  خواهد 
هنگام ورود به مدارس با چاقی و يا اضافه وزن رو به رو 
هستند. وی با اشاره به اينكه بايد روی نگرش خانواده های 
زمينه  اين  در  ايشان  آگاهی  افزايش  و  دانش آموزان 
سرمايه گذاری شود اظهار داشت: ۸۰ درصد مرگ و مير 
چون  غيرواگيری  بيماری های  از  ناشی  كشورمان 
كه  است  و…  خون  فشار  عروقی  و  قلبی  بيماری های 

سرمنشا بسياری از آنها چاقی و اضافه وزن می باشد.
با  پرورش  و  آموزش  وزير  سالمت  و  تربيت بدنی  معاون 
كشورها  ناخالص  توليد  درصد  نيم  و  يک  تا  اينكه  بيان 
افزود: در كشور  با چاقی می شود  صرف درمان و مقابله 
ما نيز هزينه دارو و درمان بيماری های غير واگير بخش 
خود  به  را  كشور  سالمت  حوزه  بودجه  از  توجهی  قابل 
به  توجه  لزوم  بر  تاكيد  با  است. حميدی  داده  اختصاص 
از مسائل  يكی  كرد:  تصريح  بيماری ها  از  پيشگيری  امر 
وزن  اضافه  و  چاقی  از  پيشگيری  زمينه،  اين  در  اصلی 
با  كه  موجود  كرونايی  شرايط  به  توجه  با  لذا  می باشد، 
افزايش ريزه خواری دانش آموزان و تحرک كم آنها رو به 
رو هستيم، درصد چاقی و اضافه وزن دانش آموزان رشد 
خواهد نمود. وی با اشاره به اينكه به دنبال اجرای طرح 
كوچ به صورت فراسازمانی و با ايجاد احساس مسئوليت 
درونی در جامعه هستيم، اظهار داشت: اميدواريم تمامی 
دستگاه های مسئول در اجرای موفق اين طرح همكاری 

موثری با آموزش و پرورش داشته باشند.
وزن  اضافه  و  به كاهش سه درصدی چاقی  اشاره  با  وی 
دانش آموزان به عنوان برونداد اين طرح بيان كرد: تناسب 
اندام، آمادگی جسمانی و چاالكی دانش آموزان به عنوان 
از  همچنين  می شود،  محسوب  طرح  اين  دستاوردهای 
به  صرفه جويی ميليارد دالری در مسئله درمان، كمک 
آينده  نسل  كه  بيماری هايی  از  پيشگيری  و  ملی  امنيت 
با آنها رو به رو خواهد بود به عنوان پيامدهای اجرا اين 

طرح می توان نام برد.
 وی با تاكيد بر بازاريابی اجتماعی به عنوان عنصر تاثير 
تغيير  داشت:  اظهار  كوچ  طرح  مطلوب  اجرای  در  گذار 
رفتارهای  كاهش  با  وسيع  مقياس  در  مخاطبان  نگرش 
نامطلوب و نهادينه سازی رفتارهای مطلوب از طريق رفع 
موانع و افزايش تسهيالت می تواند تا ۸۶درصد در تغيير 

رفتار افراد موثر واقع شود. 
در  دانش آموزان  خانواده  اساسی  نقش  بر  تاكيد  با  وی 
و  اجتماعی گفت: خانواده  بازاريابی  اجرای صحيح طرح 
هم طرح  كنار  در  و  به صورت مشترک  بايستی  مدرسه 
نبايد  اينكه  بر  تاكيد  با  حميدی  نمايند.  اجرا  را  كوچ 
وزن  اضافه  و  چاقی  برچسب  آموزان  دانش  به  هرگز 
كوچ  طرح  اجرای  در  ما  رسالت  كرد:  تصريح  شود  زده 
اين  است.  دانش آموزان  پرخوری  و  كم تحركی  با  مقابله 
دبيران  و  سالمت  مراقبين  اينكه  بيان  با  مسئول  مقام 
تربيت بدنی نقشی اساسی در حفظ سالمت دانش آموزان 
در مدارس ايفا می نمايند، گفت: ايشان بايستی با افزايش 
مدارس  در  مشاوره  مرجع  خود  آگاهی های  و  مطالعه 
قرار گيرند و در صورت نياز دانش آموزان را به پزشكان 
هدف  كرد:  تاكيد  پايان  در  وی  دهند.  ارجاع  متخصص 
و  فعال  زندگی غير  تغيير سبک  اجرای طرح كوچ  از  ما 

و  فعال  زندگی  سبک  به  آموزان  دانش  نادرست  تغذيه 
تعذيه سالم ايشان است.

اولين زايمان طبيعی بدون درد به روش اسپاينال در 
بيمارستان قشم

رئيس بيمارستان پيامبر اعظم )ص( قشم از اولين زايمان 
طبيعی بدون درد در اين مركز درمانی خبر داد.

تجهيز  از  پس  گفت:  باره  اين  در  هروآبادی  مريم  دكتر 
اتاق زايمان بدون درد، اولين زايمان طبيعی بدون درد به 
روش بی حسی اسپاينال در بخش بلوک زايمان اين مركز 
درمانی با موفقيت انجام شد. رييس بيمارستان قشم بيان 
داشت: در اين عمل، مادر باردار در دومين زايمان خود 
بی حسی،  داروی  از  استفاده  با  و  جراحی  به  نياز  بدون 
زايمان  روش  به  كامل  سالمتی  در  را  خود  دختر  فرزند 
طبيعی بدون درد به دنيا آورد. دكتر سپيده مهدی قلب، 
سرپرست تيم معالج گفت: زايمان طبيعی بدون درد با بی 
حسی اسپاينال و تزريق داروی ضد درد به وسيله سوزن 
نازک به قسمت كمر مادر باردار انجام می شود و باعث 
يابد  مادر كاهش  بدن  تحتانی  می گردد درد در قسمت 
و اين امكان را به مادر می دهد كه در حالت هوشياری 
باشد.  فرزند خود  تولد  و شاهد  نكند  را حس  درد خود 
اتاق های  به  اين بخش  با تجهيز  افزود:  دكتر  هروآبادی 
LDR و حضور متخصصين مجرب، فضايی ايمن و راحت 
برای زايمان طبيعی مادران باردار فراهم شده است. دكتر 
قلب،  مهدی  دكتر  از  تشكر  ضمن  پايان  در  هروآبادی 
متخصص زنان و زايمان و دكتر عبدی، متخصص بيهوشی 
از زحمات، خدمات و تالش های بی وقفه پرسنل مامای 
بخش بلوک  زايمان تقدير و برای ايشان آرزوی صحت و 

سالمتی و توفيق روز افزون نمود.

افتتاح بيمارستان فوق تخصصی دكتر شريعتی 
بندرعباس با حضور معاون اول رئيس جمهور 

بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زايمان دكتر 
جهانگيری  اسحاق  دكتر  حضور  با  بندرعباس،  شريعتی 
معاون اول رئيس جمهور و دكتر فريدون همتی استاندار 
هرمزگان، افتتاح شد.  اين بيمارستان با زيربنای ۱۰ هزار 
برای  است.   شده  ساخته  طبقه  دردو  مربع  متر   ۶۶۰ و 
ساخت بيمارستان دكتر شريعتی بندرعباس كه ۱۳۰ تخت 
است.   هزينه شده  تومان  ميليارد   ۱۳۰ دارد  بيمارستانی 
اورژانس، ۵  بيمارستان دانشگاهی شامل  اين  بخش های 
مراقبت های  زايمان،  زنان،  بخش های  مجهز،  عمل  اتاق 
ويژه، بستری و نوزدان، آزمايشگاه، راديولوژی و كلينک 
تخصصی و فوق تخصصی است. با راه اندازی بيمارستان 
بندرعباس  شريعتی  دكتر  زايمان  و  زنان  تخصصی  فوق 
برای ۲۳۷ نفر پزشک، پرستار، نيروی خدماتی و اداری 

شغل ايجاد شد.

اخبار حوزه بانوان
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راه  هنگام  در  احتماال  شکمتان،  شدن  بزرگ  بعلت 
مجبورید  نمایید،  را حفظ  تعادل خود  اینکه  برای  رفتن  
پاهایتان را با فاصله از هم قرار دهید و طرز راه رفتنتان 
بتوانید  باید  شما  است.اكنون  شده  تغییر  دستخوش  هم 
ضرباتي  به  كنید.  حس  خوبي  به  را  خود  كودك  حركات 
اگر  و  كنید  توجه  زند  مي  پایش  یا  آرنج  با  كودكتان  كه 
به  است  شده  كم  كودكتان  فعالیت  كه  كردید  احساس 
پزشك خود خبر دهید. او ممکن است از شما بخواهد تا 
تعداد حركات جنین یا ضرباتي را كه به بدن شما وارد مي 

كند بشمارید، تا مطمئن شود كه مشکلي وجود ندارد...
بدن شما در هفته 30 بارداری

شکمتان با بزرگ شدن جنین در حال تغییر است. زمانی 
است  ممکن  میگیرد  قرار  پایین  به  رو  فرزندتان  سر  كه 
چنین  هم  نترسید.  شوید.  شکمتان  شکل  تغییر  متوجه 
متوجه كشش شوید.  بارداری  ممکن است در هفته سی 
را  آن  خوب  كننده  مرطوب  یك  با  میخارد  شکمتان  اگر 
ام  سی  هفته  در  مادر  بدن  تغییرات  سایر  دهید.  ماساژ 

بارداری:
 در حال حاضر شما فقط 300 كالری در روز بیشتر از قبل 

از بارداری نیاز دارید
 مواد غذایی كه در حال حاضر می خورید آرام تر از روده 
حركت می كند و باعث جذب بهتر می شود. این مسئله 

منجر به خشکی مدفوع و یبوست می شود.
 در حاملگی مفاصل شل تر می شوند و مركز جاذبه تغییر 

می كند.
 با توجه به حركت آهسته روده، نفخ رخ می دهد. نوشیدن 

مقدار زیادی آب می تواند به رفع نفخ كمك كند.
باید  آنها  كار می كنند،  تر  بسیار سخت  كلیه های شما   
خون بیشتری را فیلتر كنند. كلیه های شما ادرار بیشتری 

تولید می كنند.
 شما در دوران بارداری بیشتر در معرض عفونت ادراری 

هستید. 
افزایش وزن مادر در هفته 30 بارداری

تا   ۸ حدود  باید  بارداری   30 هفته  وزن  افزایش  مجموع 
باردار هستید،  اگر دوقلو  این حال،  با  باشد.  كیلوگرم   11
ممکن است بیشتر از 11 تا 1۸ كیلوگرم باشد. ارتفاع طول 
تا 3۲ سانتیمتر  باید حدود ۲۸  یا دهانه رحم  سرویکس 

باشد.
نگران افزایش وزن هستید؟

نگران نباشید. وزن اضافی به عنوان ذخایری برای تغذیه 
جنین در هنگام شیردهی عمل می كند. نه ماه طول می 
كشد افزایش وزن داشته باشید و احتماال همین قدر طول 
می كشد تا وزن شما كاهش یابد. افزایش ناگهانی یا شدید 
وزن ممکن است نشانه یك عارضه جدی حاملگی به نام 

پره اكالمپسی باشد.
در طول هفته 30  بارداری ، وضعیت كودك هنوز هم سر 
به باال است.  مایع آمنیوتیك در جنین هفته 30 هنوز به 
1000 سی سی نرسیده است اما در این مایع شناور است 
و به نظر می رسد جنین در این نقطه گیر كرده است اما 
هنوز هم می تواند حركت كند. در طول هفته های آینده، 
شکم شما حتی بیشتر از قفس سینه شما رشد می كند تا 

بتواند نوزاد را بپوشاند.
هفته 30 بارداری چند ماهگی بارداری است؟

در هفته 30، شما ۶ ماه و دو هفته باردار هستید. فقط ده 
هفته باقی مانده است.

وضعبت جنین درهفته 30 بارداری
در این هفته نی نی شما به اندازه خیار چمبر است

اگر  است.  رشد  حال  در  نیز  ام  سی  هفته  در  كودكتان 
چه اندام جدیدی در حال رشد نیست ولی آماده زایمان 
میدهد.  رخ  كه  است  چیزی  اخرین  ریه  تکامل  میباشد. 
شدن  طویل  حال  در  ها  مژه  و  است  باز  فرزندتان  چشم 

هستند. سایر تغییرات شامل: 
و  كنند  می  شدن  ناپدید  به  شروع   Lanugo موهای   
چربی به تنظیم دمای بدن برای هفته های باقی مانده در 

رحم كمك می كند.
 یك پینت و نیمی از مایع آمنیوتیك نوزاد را احاطه كرده، 
اما با بزرگتر شدن جنین، حجم این مایع كمتر می شود، 

چون جنین بزرگتر می شود و فضای خالی در رحم كمتر 
می شود.

قرمز  های  گلبول  تولید  به  شروع  جنین  استخوان  مغز   
آماده برای رشد پس از تولد می كند.

 دستگاه گوارش جنین در حال حاضر تقریبا به طور كامل 
رشد كرده است و پس از تولد برای تغذیه آماده خواهد 

شد.
توصیه ها درهفته 30 بارداری

رفتن  بین  از  باعث  كه  كننده  خشك  صابون های  از 
چربی های مفید پوست می شوند جداً خودداری كنید. اگر 
آن رسیدگی  به  پوستی شده اید، حتمًا  دچار خارش های 
از  استحمام  از  می توانید پس  نباشید.  تفاوت  بی  و  كرده 

مرطوب كننده های حاوی ویتامین E  استفاده كنید.
بی خوابی در سه ماهه سوم  بارداری بیشتر به علت تکرر 
مایعات  است  بهتر  بیشتر  خوابیدن  برای  است.  ادرار 
ظهر  از  بعد   ۶ ساعت  از  قبل  تا  را  خود  روزانه  مصرفی 
فراموش  را  روز  طول  در  مایعات  زیاد  مصرف  بنوشید. 

نکنید.
عالئم طبیعی درهفته 30 بارداری

سوم  ماهه  سه  در  بارداری  خوشایند  چندان  نه  دوره 
حساس  پاها،  شدن  متورم  ادرار،  تکرر  می شود.  نمایان 
شدن بواسیر، كمردردهای ناگهانی كه شوكه كننده است 
و همین طور ترش كردن معده از جمله موارد قابل انتظار 
است. جای تعجب نیست كه اخیراً دچار كم خوابی شوید، 
بسیاری از كارشناسان بر این اعتقادند كه بی خوابی در 
از  پس  دوره  برای  شما  كردن  آماده  برای  بارداری  زمان 
زایمان است. با این وجود، در حدود 10 هفته دیگر، دردها 
آغوش تان  در  فرزندی  آمدن  با  موجود،  عارضه های  و 

فراموش خواهد شد.
انقباضات براكستون هیکس

بسیار  هیکس  براكستون  انقباض  بارداری،    30 هفته  در 
یا  ورزش  از  پس  معموال  هیکس  براكستون  است.  شایع 
رابطه جنسی اتفاق می افتد، یا زمانی كه خسته هستید 
یا بدنتان خشك شده است. اگر دچار این انقباض شدید، 
بنوشید.  استراحت كنید و آب  یا دراز بکشید،  بنشینید 
یك  در  انقباض  چهار  اگر  یا  نشد،  متوقف  انقباضات  اگر 

ساعت داشتید، با پزشك خود تماس بگیرید. 
هشدارها درهفته 30 بارداری

ممکن  بارداری    30 هفته  در  خون  لکه های  خون ریزی: 
است عالمتی از یك مشکل جدی باشد از جمله:

و  كرده  رشد  پایین  در  كه  جفتی  )یعنی  سرراهی  جفت 
دهانه رحم را كامال می پوشاند(

از دیواره  از جفت  )یعنی جدا شدن بخشی  پارگی جفت 
رحم(

 زایمان زودرس
كه همه موارد باال  می تواند سبب لکه بینی یا خون ریزی 

شود.
تغذیه درهفته 30 بارداری

برای  كه  دارد  DHA وجود  اختصاری  نام  با  نوعی چربی 
این  است.  مفید  بسیار  عصبی  بافت  های  و  مغز  پرورش 
نوع چربی در روغن تخم كتان، روغن گردو  و همچنین 
در ماهی  های چرب، مانند سالمون نیز به وفور یافت می 
شود. از روغن گردو می توانید برای ساالد استفاده كنید. 
این روغن باید جایگزین روغن های مصرفی باشد. مصرف 
ماهی را فراموش نکنید اما مطلع باشید كه تنها مجازید 
دو وعده در هفته مصرف كنید. در كل هفته ای 3۴0 گرم 

از مواد غذایی دریایی می توانید استفاده كنید.
در مورد غذاهای دریایی موارد زیر را رعایت كنید:

ماهی باید كامال پخته باشد.
سعی گریل شده یا بخارپز مصرف شود.

از مصرف ماهی دودی بپرهیزید.
سوشی  ماهی  مصرف  از  و  شود  پخته  كامال  باید  ماهی 

بپرهیزید.
ورزش درهفته 30 بارداری

شما در حال حاضر بیشتر مسیر را طی كرده اید و فقط 
مانده  باقی  شما  زندگی  عشق  زایمان  برای  هفته  چند 
است. اما باید به یك چیز اعتقاد داشته باشید: قرار است 

نوزاد را در آغوش بگیرید و این كار زیبا است.
بچه همه چیز را درست می كند مثال اعتماد به نفس پایین، 
لباس های تنگ، خستگی، افسردگی و افزایش وزن. در 
واقع تولد بچه از هر چیز شگفت انگیزتر و جالب تر است.
مفاصل  اطراف  بافت های  شدن  نرم  باعث  هورمون ها 
می شوند و به این ترتیب مفاصل به راحتی كش می آیند. 
درصد   1۵ تا   ۵ را  آن ها  وزن  ها  وزنه  از  استفاده  هنگام 

كاهش دهید.
نکاتی برای پدرها در هفته سی ام بارداری:

- در هنگامی كه همسرتان در بارداری احساس ناراحتی 
او پیشنهادات جذاب بدهید. پیشنهاد دهید  به  می كند 
پاهایش را بشویید یا ناخن هایش را الك بزنید. این كار 

برای هر دوی شما لذت بخش است.
- به یاد داشته باشید شنیدن مشکالت بارداری از تجربه 
به  و  باشید  صبور  بنابراین  است.  تر  راحت  ها  آن  كردن 
می  زمان  این  در  دهید.  گوش  همسرتان  های  شکایت 

توانید عالقه خود را به او نشان دهید.

بارداری هفته به هفته

هفته سی ام بارداری 



قهرمانی هیات هرمزگان در لیگ برتر
 دوچرخه سواری بانوان

سواری  دوچرخه  برتر  لیگ  اول  مرحله  قهرمان  هرمزگان  هیات  تیم 
پیست شد.

سواری  دوچرخه  مسابقات  سواری،  دوچرخه  فدراسیون  از  نقل  به 
لیگ برتر پیست بانوان به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی  آزادی 
برگزارشد. در رده بزرگساالن تیم هیات هرمزگان مقام اول را کسب 
کرد، تیم ایراندخت تهران دوم شد و عنوان سومی هم به تیم آسمان 

آبی مشهد رسید.
 ، را کسب کرد  اول  مقام  آبی مشهد  آسمان  تیم  نیز  رده جوانان  در 

هیات قزوین دوم شد و عنوان سومی هم به تیم هیات البرز رسید.
نتایج به شرح زیر است:

تعقیبی انفرادی بزرگساالن
۱- مریم جاللیه از هیات هرمزگان۲- ساجده سیاحیان از تیم اعتماد 

کاالی یزد در مکان دوم  ۳-فاطمه فیضی از ایراندخت تهران
یکتا  قزوین۲-  هیات  تیم  از  دادگر  جوانان۱-حنانه  انفرادی  تعقیبی 

غالمرضائی از تیم آسمان آبی۳-ساناز ایرانمنش از تیم آسمان آبی 
کایرین بزرگساالن۱-ستاره زرگر از هیات خوزستان ۲- آتوسا عباسی 

از هیات هرمزگان۳- یگانه غالمرضایی از تیم آسمان آبی مشهد 
تیم اسپرینت جوانان 

۱- تیم آسمان آبی مشهد۲- تیم هیات قزوین۳-هیات البرز 
۲-تیم  هرمزگان  هیات  تیم  قهرمانی  ۱-با  بزرگساالن  اسپرینت  تیم 

آسمان آبی مشهد۳- تیم ایراندخت تهران 
آتوسا  هیات خوزستان ۲-  از  زرگر  بزرگساالن  ۱- ستاره  کتر   ۵۰۰
عباسی از تیم هیات هرمزگان۳- یگانه غالمرضایی از آسمان آبی مشهد 
اسکرچ بزرگساالن ۱-ساجده سیاحیان از اعتماد کاالی یزد۲-نرگس 

عبدی از هیات هرمزگان۳-فاطمه فیضی از ایران دخت
اسکرچ جوانان ۱-ساناز ایرانمنش از آسمان آبی مشهد۲-فاطمه دادگر 

از هیات قروین۳-حنانه دادگر از هیات قزوین
افتتاح نخستین هنرستان دخترانه هنرهای زیبا قشم

نخستین هنرستان هنرهای زیبا مناطق آزاد کشور ویژه بانوان با حضور 
مدیر  و  قشم  شهرستان  جمعه  امام  آزاد  منطثه  سازمان  عامل  مدیر 
در  مومنی  رضا  حمید  شد.  افتتاح  جزیره  این  در  وپرورش  آموزش 
این هنرستان گفت هنرستان دخترانه هنرهای  افتتاح  آئیین  حاشیه 
افزود:این  وی  رسید  برداری  بهره  به  مسولین  حضور  با  قشم  زیبای 
ودو  درس  دو کالس  شامل  که  آموزشی،  ۴ کالس  ،دارای  هنرستان 

کارگاه فنی سالن امتحانات وکارگاه کامپیوتر می باشد.
مومنی گفت : برای ارتقای بار علمی عالقمندان این منطقه، هنرستان 
هنرهای زیبا قشم ویژه دختران با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در سه رشته موسیقی، نقاشی و نمایش در این منطقه 
از  استفاده  برای  هنرجو   ۱۶ اینک  هم  داد:  ادامه  وی  شد.  راه اندازی 
به  توجه  با  امیدواریم  و  کرده اند  نام  ثبت  نمایش  و  نقاشی  رشته  دو 
آینده، رشته های دیگر  برای سال های  این جزیره  عالقمندان هنر در 

هنری را در این هنرستان فعال کنیم.
نمایشگاه صنایع دستی بانوان قشمی افتتاح شد

به دست  که  دستی  نمایشگاه صنایع  گردشگری،  هفته  مناسبت  به   
مدیرعامل  حضور  با  است  شده  ساخته  قشم  جزیره  در  بومی  بانوان 
سازمان منطقه آزاد قشم افتتاح شد. در این آیین انواع صنایع دستی 
بانوان قشمی شامل رانر)وسط میزی(، دستمال سفره، شال، رومبلی، 
و  تابلو  دستی،  صنایع  بندی  بسته  با  سوغات  چرم،  کیف  زیورآالت، 
آباژور در معرض بازدید قرار گرفت. رییس اداره صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد قشم در این آیین گفت: این محصوالت به گونه ای تولید 
شده است که عالوه بر جنبه تزیینی، برای کاربرد در زندگی روزمره 
نیز مناسب است. نسرین مالزم افزود: این محصوالت با طراحی و تامین 
بومی  هنرمندان  دست  به  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  هزینه 
در روستاهای بُرِکه َخلَف، کووه ای و شهر قشم تولید شده است. وی 
ادامه داد: برخی شرکت های فعال در قشم نیز برای حمایت از بخش 
خصوصی جهت تامین هزینه های تولید صنایع دستی این جزیره در 
اداره صنایع  آمادگی کرده اند. رییس  اعالم  بخش دکوراسیون داخلی 
دستی قشم تصریح کرد: همچنین طرح ایجاد فروشگاه دائمی صنایع 
دستی در کنار موزه ژئوپارک قشم در دستور کار قرار دارد.. به گفته 
وی در این فروشگاه محصوالت درجه یک صنایع دستی تولید بانوان 
بومی جزیره قشم عرضه می شود. مالزم افزود: ۲ خانه صنایع دستی 
در روستاهای َگَورزین و شیب دراز با هدف تولید صنایع دستی زنان 
بومی در حال اجراست. وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی 
طرح های مذکور، ادامه داد: امید است این ۲ خانه تا بهمن ماه سال 
جاری به بهره برداری برسد. جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ 
بخش   ۲ به  دولت  تصمیم  با   ۱۳۷۰ و   ۱۳۶۹ سال های  در  کیلومتر 
منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت 
یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، 
خارجی،  سرمایه های  جذب  منطقه،  به  پیشرفته  تکنولوژی  انتقال 
کسب  و  صادرات  افزایش  و  متخصص  و  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت 
است.  قشم  آزاد  منطقه  ایجاد  هدف های  جمله  از  ارزی  آمدهای  در 
با ۱۵۰ هزار  شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک 
نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول 
فارس  در آب های خلیج  کیلومتر  میانگین ۱۱  کیلومتر وعرض   ۱۵۰

گسترده شده است.
 نگارخانه استاد احمدی نسب در بندرعباس

 افتتاح شد

استاندار  همتی  فریدون  حضور  با  نسب  احمدی  استاد  نگارخانه 
شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده  مرادی  احمد  هرمزگان، 
اسالمی علی غیاثی ندوشن مدیر کل امور استان های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ، و جمعی از مدیران فرهنگی استان و هنرمندان در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح شد. رضا کمالی زرکانی ، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت 
توجه به فضاهای فرهنگی گفت : ادارات فرهنگ و ارشاد محل حضور 
باید  فضاها  این  و  است  هنر  و  فرهنگ  اهالی  و  هنرمندان  رجوع  و 

متناسب با این رویکرد در بهسازی و معرف دستاوردهای هنرمندان و 
در شان این قشر باشد. وی افزود : بهسازی فضای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و تبدیل آن به یک مکان کامال فرهنگی و هنری از یک 
سال پیش در دستور کار قرار گرفت و عالوه بر تعمیر کامل اداره کل 
بخش یادمان مفاخر فرهنگی – هنری ، کتابخانه عمومی ، مهمترین 
آثار هنرمندان ، نگارخانه و بخش افتخار آفرینان و ... به آن اضافه شد. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان عنوان کرد : مراجعان به 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با چکیده و عصاره فرهنگ و هنر 
استان و ظرفیت ها، استعدادها و پتانسیل ها آشنا می شوند و این اقدام 

زمینه الزم را بری معرفی استان فراهم کرده است.
معرفی  همچون  مختلف  های  بخش  از  مقامات  مراسم  این  ادامه  در 
 ، ، هنرمندان  آفرینان  افتخار   ، ، مفاخر  رسانه ها و مطبوعات استان 
آثار حجمی و سفال  آبرنگ سمیرا طهوریان،  نمایشگاه   ، نویسندگان 
ولی  نیلوفر  چوبی  دستی  صنایع   ، طاهری  صدیقه  و  طاهری  فاطمه 
زاده ، نمایشگاه نقاشی عیسی جنگانی و نمایشگاه خلیج فارس نرگس 
یزدان پرست بازدید کردند. گفتنی است : نمایشگاه آثار فوق هر روز 
از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت بازدید عموم در اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی هرمزگان دایر می باشد.
مهلت ثبت نام متقاضیان مشاغل ُخرد وخانگی 

تمدید شد

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان از تمدید مهلت 
در  ابراهیمی  هادی  وخانگی خبرداد.  ُخرد  متقاضیان مشاغل  ثبت نام 
روز  از  ثبت نام  اعالم کرد:  متقاضیان  ثبت نام  نحوه  و  آغاز  زمان  مورد 
پنج شنبه ۶ شهریور  آغاز شد و به مدت یک ماه ادامه داشت که این 
مدت پس از تایید وزارت تعاون، کار این زمان یک ماه دیگر تمدید شد 
و تا تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ واجدین شرایط می توانند از طریق مراجعه 
و  استان  بومی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با   www.inhb.ir سامانه  به 
بیمه  نداشتن  با  وقت  تمام  اشتغال  عدم  و  سال    ۱۸ سن  حداقل 
کارفرمایی می توانند، اقدام به ثبت نام کنند. این مقام مسئول تصریح 
کرد: افرادی که دارای بیمه خویش فرمایی هستند واجد شرایط این 
طرح هستند و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نمی توانند از این 
مزیت استفاده استفاده کنند.. وی ادامه داد: با پیاده سازی موفق این 
و  همکاری  همراهی،  نیازمند  که  ملی  و  استانی  گستره  در  طرح 
هم اندیشی بخش های مختلف دولتی و خصوصی است، شاهد نهادینه 
"جهش  به ویژه در سال  اقتصاد کشور  شدن سهم مشاغل خانگی در 
تولید" باشیم.  ابراهیمی ادامه داد: با پیاده سازی موفق این طرح در 
هم اندیشی  و  همکاری  همراهی،  نیازمند  که  ملی  و  استانی  گستره 
بخش های مختلف دولتی و خصوصی است، شاهد نهادینه شدن سهم 
مشاغل خانگی در اقتصاد کشور به ویژه در سال "جهش تولید" باشیم.
واکسن آنفلوآنزا در هرمزگان با اولویت زنان باردار 

از شنبه توزیع می شود
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ساعت گذشته 
به  باختگان  باخت و شمار جان  استان جان  اثر کرونا در  بر  نفر  یک 
۷۷۷نفر افزایش یافت. دکتر فاطمه نوروزیان افزود: اکنون ۱۹۳نفر با 
تشخیص کووید۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند که از این 
شمار ۴۶نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بستری هستند 
و حال ۱۵نفر از آنها وخیم است. نوروزیان ادامه داد: تعدادکل نمونه 
گیری ها از ابتدای همه گیری کرونا ۶۸هزار و ۴۳۷نفر است. وی اظهار 
کرد: واکسن آنفلوآنزا نیز در استان روز شنبه )۱۲ مهرماه( با اولویت 
الکترونیک سالمت در سامانه سیب تشکیل  بارداری که پرونده  زنان 
داده اند، توزیع می شود. نوروزیان خاطرنشان کرد: به زنان بارداری که 
پرونده پزشکی الکترونیک ندارند نیز برای تشکیل پرونده اطالع رسانی 
اعالم شده مراجعه کنند. وی عنوان کرد: کادر  تا در زمان  می شود 
افراد دارای بیماری زمینه ای و سالمندان نیز در  بهداشت و درمان، 

اولویت های بعدی توزیع واکسن کرونا هستند.

اخبار حوزه بانوان
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برای  فرصتی  هرمزگان  استان  در  کودک  ملی  هفته 
آموختن و در کنار هم قرارگرفتن فعاالن این حوزه است 
تا بار دیگر عشق و مهربانی را در گوش آینده سازان این 

سرزمین نجوا کنند.
هفته ملی کودک و 1۶ مهر به عنوان روز جهانی کودک، 
فعاالن  و  دست اندرکاران  سوی  از  ایران  در  سال هاست 
پرورش  کانون  محوریت  با  و  نوجوان  و  کودک  حوزه 
آورده است  فراهم  را  نوجوانان فرصتی  و  فکری کودکان 
هم  کنار  در  آموختن،  برای  را  فضایی  ایران  کودکان  تا 
قرار گرفتن و خواسته هایشان را گوشزد کردن به دست 
آوردند و به بزرگترها یادآور شوند که آن ها تصویر روشنی 
نادیده  یعنی  کودکان  گرفتن  نادیده  و  آینده جهان اند  از 

انگاشتن آینده کشور.
همزمان  هرمزگان  استان  در  امسال  کودک   ملی  هفته 
شبکه های  و  مجازی  فضای  محوریت  با  کشور  سراسر  با 
اجتماعی و با شعار»آینده را باید ساخت« از 1۶ مهر آغاز 

می شود.
روز جهانی کودک تلنگری به بزرگترهاست

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
اعالم  و  هم اندیشی  نشست  در  چهاشنبه  روز  هرمزگان 
برنامه های هفته ملی کودک در این استان که دراین اداره 
کل برگزار شد، هدف از برگزاری این هفته را آگاه سازی 
جامعه به این که پایه و اساس یک جامعه، توسعه و نگاه به 

آینده آن از کودکی شروع می شود.
آینده  در  است  قرار  اگر  داد:  ادامه  پشتکوهی  پروین 
با  و  پیشرفته  جامعه  باشیم،  اجتماعی  آسیب های  مانع 
چشم انداز زیبایی را بسازیم باید از کودکی شروع کنیم 
بنابراین تمامی فعالیت ها باید با هدف آینده سازی کودکان 

و نوجوان مان باشد، هم امروز و هم آینده را ساخته ایم.
وی با بیان اینکه فعالیت های کانون در هفته ملی کودک 
در هرمزگان به صورت مجازی برگزار می شود، گفت: اگر 
قرار است جامعه ای آباد داشته باشیم از همین امروز باید 

حرکت هایمان را منسجم و با هدف برداریم.
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
به  تلنگری  کودک  جهانی  روز  داشت:  بیان  هرمزگان 
بزرگترهاست که به حال و آینده کودکان و نوجوانان این 

سرزمین را جدی تر بپردازند.
روستا،  یک  در  کتاب خوانی  پایگاه  تجهیز  پشتکوهی، 
کانون  هنری  فرهنگی  مرکز  راه اندازی  تفاهم نامه  انعقاد 
خمیر،  شهرستان  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
مجازی  فضای  در  کانون  منتخب  آثار  نمایشگاه  برگزاری 
با موضوع سواد رسانه ای ویژه والدین و  ، نشست رسانه 
نوجوانان را بخشی از برنامه های این اداره کل در این هفته 

عنوان کرد.
نویسنده  شجاعی  مهدی  سید  با  نشست  برگزاری  وی   
کتاب آفتاب در حجاب، راه اندازی فروشگاه مجازی کانون 
با تخفیف ویژه هفته کودک، پیگیری طرح واکسیناسیون 
فرهنگی، هفته مشاوره برای کودکان و والدین در راستای 
فضای مجازی، مهرواره عکس کودک و فراهم نمودن بستر 
طریق  از  روستایی  کودکان  به  روستایی  خدمات  برای 
بخش  را  خلیج  امید  پیک  راستای طرح  در   kpf سامانه 
در  کودک  ملی  هفته  برنامه های  شاخص ترین  از  دیگری 

هرمزگان اعالم کرد.
فعالیت های هفته ملی کودک به دل محالت برود

را سرمایه آینده  نیز کودکان  مدیرحوزه هنری هرمزگان 
یک جامعه دانست و گفت: کودکان امروز زیربنای نیروی 
انسانی برای آینده این کشور هستند و هرچه امروز برای 
تضمین  را  خود  آینده  کنیم  سرمایه گذاری  کودکان  این 

کرده ایم.
نخستین  کودکان  اینکه  بیان  با  پیش دار  انوشیروان 
اجتماعی  آسیب های  و  بحران  درتمامی  قشرآسیب پذیر 
تاثیر  بیش ترین  کودکان  که  است  درحالی  این  هستند، 

براجتماع دارند لذا باید کودکان را دریابیم.
مرکز  به  تنها  کودک  ملی  هفته  فعالیت های  گفت:  وی 
استان متمرکز نشود، بلکه ادارات و گروه های فعال در این 
حوزه باید به دل محالت و روستاها بروند تا یک کودکی 
از این فرصت استفاده  که یکبار به سینما و پارک نرفته 

کند.
مدیرحوزه هنری هرمزگان در این راستا به برگزاری ویژه 
ملی  هفته  مناسبت  به  هنری  حوزه  در  کتاب  نذر  برنامه 
کودک اشاره کرد و افزود: در حوزه کتاب از ابراز هنر نیز 

می توان به خوبی استفاده کرد.
مجازی  فضای  حوزه  در  البته  ابرازداشت:  پیش دار 
در  نیست،  فراهم  الزم  زیرساخت های  و  بسترها  هنوز 
کودکانی  بندرعباس  شهر  همین  حتی  و  روستاهایی 
هستند که امکانات مناسبی برای استفاده از فعالیت های 

مجازی ندارند که این خود نیز یک دغدغه جدی است.
احداث پارک مادرکودک اولویت شهرداری درهفته ملی 

کودک
با  نیز  بندرعباس  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
شهرهای  شبکه  به  بندرعباس  پیوستن  اهمیت  به  اشاره 
دوستدار کودک گفت: شهر دوستدار کودک،شهری است 
و  می دهد  قرار  توجه  کانون  در  را  کودکان  نیازهای  که 

زمینه ساز امنیت نشاط و لذت برای کودکان است.
ماده  کمیسیون  براساس  اینکه  بیان  حسینی پوربا  اصغر 
پنج تمامی شهرک های جدید باید شهر دوستدار کودک 
راستای  در  تالشی  طرح  افزود:این  شود،  لحاظ  آن  در 
و  کالبدی  منظر  از  بسترسازی  مناسب سازی،  توسعه، 
آماده  کودکان  پویایی  و  فعالیت  برای  را  شهر  اجتماعی 
با  مطابق  شهروندان  سایر  مانند  نیز  آن ها  تا  می کند  و 

نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند.
حسین پور در ادامه عنوان کرد: تمام تالش خود را به کار 
می گیریم در هفته ملی کودک عملیات احداث پارک مادر 
کودک را آغاز کنیم وتا قبل از سال 1۴00 بخش عمده ای 

از کار انجام شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس با اشاره 
به وجود 3 پارک بانوان در سطح شهر بندرعباس، گفت: 
چند پارک شاخص )موضوعی( مانند پارک کتاب امسال 

به نتیجه می رسد.
در  مناسبی  ظرفیت های  کرد:گفت:  خاطرنشان  وی 
زیرساخت های مخصوص کودکان در شهر  ایجاد  راستای 
وجود دارد که می توان با استفاده از فرصت های پیش روی 
کودک  دوستدار  شهر  راستای  در  و  کانون  و  شهرداری 

گام های اساسی برداشت.
برگزاری مسابقه "من شهرم را دوست دارم چون..."

اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اجتماعی  اداره  کارشناس 
اختتامیه  برگزاری  از  نیز  بندرعباس  شهرداری  ورزشی 
این  برگزیدگان  از  تجلیل  و  خانگی  هیات های  سوگواره 
سوگواره در 1۶ مهر همزمان با روز ملی کودک و اختتامیه 

جشنواره تابستانه یخ در بهشت در 30مهرماه خبرداد.
برنامه خاص هفته ملی کودک   زهرا رییسی در خصوص 
برگزاری  موضوعات  با  برنامه   ویژه  چندین  برگزاری  به 
برگزاری  چون...«،  دارم  دوست  را  شهرم  »من  مسابقه 
کارگاه آموزش مجازی مادر وکودک، آموزش کاردستی با 
مواد دور ریختنی با همکاری سازمان بازیافت و مدیریت 

پسماند به صورت مجازی اشاره کرد.
آموزش های مداوم اجتماعی نیاز ضروری کودکان

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان نیز در 
اشاره  با  نظرات  این نشست و درجمع بندی  پایانی  بخش 
به  بهداشتی  رعایت دستورات  و ضرورت  کرونا  وجود  به 
شرایط  در  کودکان  روحی  و  جسمی  سالمت  حفظ  ویژه 
با  را  خود  مجبوریم  حاضر  درحال  اظهارداشت:  کنونی 
شرایط موجود وفق دهیم اما درعین حال نمی توان نسبت 
بی تفاوت  کودکانمان  آینده  و  کودک  هفته  برنامه های  به 

باشیم.
مریم یگانه با اشاره به اهمیت طرح دوستدار کودک، تامین 
کودکان  آینده  برای  زیربنایی  را  رفاهی  زیرساخت  های 
و  دغدغه ها  داد:  ادامه  و  دانست  کشور  سازان  آینده  و 

برنامه های پیشنهادی ادارات برنامه های خوبی است.
وی ادامه داد: برخی برنامه ها که در این نشست اعالم شد 
هرچند نیاز است اما تکمیل کنننده نیست لذا آموزش های 

مداوم اجتماعی نیاز ضروری کودکان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان اضافه 
کرد: در هفته ملی کودک امسال باید تالش شود با کمک 
با  برنامه ها  تمامی  استان  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

خالقیت و ایده نو تولید و اجرا شود.
ملی  هفته  در  و همکار  اجرایی  ادارات  یادآور شد:  یگانه 
راهبری،  ستاد  عنوان  به  که  استان  سطح  در  کودک 
برنامه های خود را به صورت ویژه در تمامی شهرستان ها 

پیگیری و برگزار کنند.
وی در خصوص شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل نیز 
گفت: آموزش و پرروش در این راستا همکاری بسیار خوبی 
در  مربیانی  تفاهم نامه هایی  انعقاد  با  توانسته  ایم  و  دارد 
حوزه آموزشی را تربیت کنیم و این کار هم دنبال می شود.
تولید برنامه های آموزشی با محوریت مراقبت های تکاملی 
کودکان، تشکل گروه های مجازی فرزندپروری، جلوگیری 
کودکان  جاده ای  تصادفات  مسمومیت،  غرق شدگی،  از 
پیام های  از  سازی  آگاه  و  کودکان  سالمت  نوجوانان،  و 
بهداشتی نیز بخشی از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان در هفته ملی کودک اعالم شد.
محوریت  با  کودک  حوزه  فعالیت های  کردن  تخصصی 
آموزش  خانواده ها، برگزاری تریبون مجازی آزاد کودکان 
اینترنتی،  تلویزیون های  از  تریبون  بهترین  پخش  و 
پیشنهادهای  از  بخشی  نیز  کودک  گذرگاه  راه اندازی 
در  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  نماینده 

این نشست بود.
یک  کشوری  هر  اما  است  نوامبر   ۲0 کودک  جهانی  روز   
روز خاص را به عنوان روز کودک نامگذاری کرده و جشن 
می گیرد. این روز در ایران هر ساله ۸ نوامبر و 1۶ مهرماه 
برگزار می شود و برای این مناسبت یک هفته را به عنوان 

هفته ملی به کودکان اختصاص داده اند.
ایرنا

هفته ملی کودک در هرمزگان فرصتی برای 
آموختن مهربانی



افزایش سقف وام مسکن جوانان به ۴۰۰ میلیون تومان

به ۴۰۰  وام مسکن جوانان  افزایش سقف  از  بانک مسکن  مدیرعامل 
میلیون تومان خبر داد.

محمود شایان با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی سقف وام مسکن جوانان 
اظهار کرد: دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان با رعایت برنامه 
سپرده گذاری ارائه شده توسط بانک در بلندمدت دارای شرایط خاص 

و استثنایی از مزایا و تسهیالت ویژه ای است.
وی با اشاره به اینکه دوره سپرده گذاری این نوع وام ۵ تا ۱۵ سال 
است، افزود: دوره بازپرداخت این وام ۲۰ ساله و نرخ سود آن ۹درصد 

است.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید قیمت مسکن، بانک مسکن 
سقف  اساس  این  است.بر  داده  افزایش  را  جوانان  مسکن  وام  سقف 
سال  پایان  در  تهران  شهر  در  محل  این  از  پرداخت  قابل  تسهیالت 
میلیون   ۴۰۰ به  تومان  میلیون   ۲۵۰ از  رشد،  درصد   ۶۰ با  پانزدهم 

تومان افزایش یافته است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیالت مذکور در شهرهای 
بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه 
در پایان سال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش 
یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری ۱۸۴ میلیون تومان 
بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش 

یافت.
برای برخورداری از سقف تسهیالت مذکور سپرده گذاری ماهانه در هر 
سال با مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین شده بود صورت می گیرد. 
بر این اساس میزان سپرده گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای 
برخورداری از سقف تسهیالت تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حساب 
در سال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزار تومان آغازمی شود و در نهایت 
با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم 

افزایش می یابد.
سپرده گذارانی که می خواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده 
گذاری خود از سقف تسهیالت مسکن جوانان استفاده کنند می باید 
سپرده  مثال  طور  .به  کنند  واریز  شده  تعیین  های  حداقل  از  بیشتر 
گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیالت ۲۱۰ میلیون 
تومان در شهر تهران بهره مند شود می باید در سال اول ماهانه مبلغ 

۶۱۰ هزار تومان واریز کند.
تهران،  شامل  شهری  گروه  سه  در  مذکور  تسهیالت  سقف  همچنین 
شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در پایان سال پنجم از ۱۵۰، ۱۱۰ 
تومان  به ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون  ترتیب  به  تومان  و ۸۴ میلیون 

افزایش یافته است.
هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی 
دادگاه صادر شده باشد، می تواند به نام خود یا کسانی که تحت والیت 

و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.
می توانند  جوانان  مسکن  پس انداز  حساب  افتتاح  متقاضیان 
به  یا  دفعات  )به  ماهیانه  مبلغ  حداقل  واریز  با  را  خود  سپرده گذاری 

صورت یکجا در ابتدای دوره( آغاز کنند.
برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بالمانع است 
اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط 
موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در 
هر سال - که جداول آن در وبسایت بانک مسکن متناسب با سقف و 
واریزی های جدید تعیین شده در سال ۹۹ به روز خواهد شد - کمتر 

نشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی هرمزگان:
پیگیر کمک های بالعوض به صنعتگران آسیب 

دیده هستیم
دیده  آسیب  صنعتگران  خصوص  در  خبری  نشستی  در  برومند  رضا 

معبد هندوهای بندرعباس، گفت: در سال ۹۷ نمایشگاه صنایع دستی 
در بندرعباس برگزار و در همانجا صنعتگران خواستار اختصاص مکانی 
دستور  هرمزگان  استاندار  که  داشتند  محصوالتشان  عرصه  برای 

واگذاری زمینی برای تحقق این وعده را صادر کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان 
ادامه داد: زمین پیشنهادی در شهرک پیامبر اعظم)ص( بود که مورد 
در  نمایشگاهی   ۹۸ ماه  بهمن  در  و  نگرفت  قرار  صنعتگران  موافقت 
محوطه معبد هندوهای بندرعباس ایجاد شد و در اسفندماه در همان 

محل ۲۱ غرفه ایجاد شد تا صنعتگران به فعالیت شان ادامه دهند.
برومند با بیان اینکه قرار بر آن شد یکی از همین صنعتگران با انعقاد 
تفاهم نامه فضا را در اختیار بگیرد و تأمین برق، سیستم سرمایشی و 
بیمه مورد نظر را متعهد شود، خاطرنشان کرد: این فرد مستقأل خود 
با صنعتگران قرارداد بست اما به تعهد بیمه ای اش عمل نکرد و ۲۱ 
غرفه را به ۳۰ تا ۳۵ نفر واگذار کرد که ماهانه حق شارژ می پرداختند.

وی با اشاره به اینکه بین پیمانکار و صنعتگران بارها اختالف ایجاد شد 
که بنده خود ۵ جلسه برگزار کردم اما سرانجام کرونا ویروس و عدم 
انجام تعهد پیمانکار بازارچه را تعطیل کرد، اظهار کرد: سازمان برنامه و 
بودجه پس از آن بخشی از اعتبار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان هرمزگان را صرف بهبود این مجموعه کرد در 
به  راضی  پیمانکاری  هیچ  بازهم  اما  بود  بردار  بهره  وظیفه  که  حالی 

همکاری با بهره بردار نشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان 
با بیان اینکه آتش سوزی ابتدای سال نیز موجب شد خسارتی به غرفه 
اقداماتی  نیز  برای جبران خسارت  افزود:  وارد شود،  های صنعتگران 
نظیر ارائه تسهیالت که تنها ۶ نفر استقبال کردند، پیگیری کمک های 
بالعوض با کمک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
صنایع غرب بندرعباس و بنیاد برکت و در اختیار قرار گذاشتن فضای 

مناسب برای این صنعتگران آسیب دیده انجام شد.
و  نشد  اعطا  صنعتگران  و  بنده  نظر  مد  زمین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مجبور شدیم ۱۸۰ متر را برای ایجاد اینکار در ساختمان خیابان طلوع 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان 
برای انجام این کار مهیا کنیم و به ۲۵۰ متر فضای نمایشگاهی، عرضه 
شده  داده  های  وعده  امیدوارم  کرد:  اظهار  کنیم،  اضافه  کارگاهی  و 
به صنعتگران از سوی مسئوالن هرچه زودتر رنگ و بوی حقیقی به 

خود بگیرد.
مدیر کل کانون هرمزگان در مصاحبه با برنامه 
رادیویی صدای مرکز خلیج فارس خطاب به 

کودکان و نوجوانان اعالم کرد:
با هم آینده را خوب خواهیم ساخت

پروین پشتکوهی مدیر کل کانون هرمزگان در گفتگوی زنده با برنامه 
رادیویی "پسین هرمزگان" ضمن تبریک هفته ملی کودک، برنامه های 

این رویداد ملی در هرمزگان را اعالم کرد.
ملی  هفته  مجازی  های  برنامه  ویژه  داشت:  اظهار  کانون  کل  مدیر 
کودک با شعار آینده را باید ساخت از ۱۲ تا ۱۷ مهرماه ۹۹ در سطح 

استان هرمزگان اجرا می شود.
کودک،  هفته  ویژه  تخفیف  با  کانون  مجازی  فروشگاه  راه اندازی  وی 
پیگیری طرح واکسیناسیون فرهنگی، مهرواره عکس کودک و فراهم 
سامانه  طریق  از  روستایی  کودکان  به  خدمات  برای  بستری  نمودن 
شاخص ترین  از  را  خلیج"  امید  "پیک  طرح  راستای  در   kpf.ir

برنامه های هفته ملی کودک در هرمزگان اعالم کرد.
راه اندازی  تفاهم نامه  انعقاد  روستا،  یک  در  کتاب خوانی  پایگاه  تجهیز 
در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  هنری  فرهنگی  مرکز 
فضای  در  کانون  منتخب  آثار  نمایشگاه  برگزاری  خمیر،  شهرستان 
مجازی، نشست رسانه با موضوع سواد رسانه ای ویژه والدین و نوجوانان  
بخشی از برنامه های  هفته ملی کودک بود که مدیر کل کانون عنوان 

کرد.
مدیر کل کانون همچنین از برنامه های دیگر دستگاه های مشارکت 
کننده در هفته ملی کودک سخن گفت و اظهار داشت: برنامه های 

امسال هفته ملی کودک، با توجه به شیوع کرونا به شکل مجازی 
است و تمامی کودکان استان می توانند از این برنامه ها بهره مند 

شوند. پشتکوهی با اعالم این که برنامه های امسال با توجه به 
نزدیکی به اربعین رنگ و بویی حسینی دارد افزود: امسال با هشتک 
بچه های اربعین  فعالیت می کنیم و خبر خوبمان برای اهل قلم و 
فرهنگ، برگزاری نشست مجازی با سید مهدی شجاعی نویسنده 

کتاب آفتاب در حجاب با رویکرد معرفی حضرت زینب)س( بانو پیام 
آور کربال است. مدیر کل کانون هچنین افزود: در این هفته نشست 

مجازی سواد رسانه ای با موضوع "تهدیدها و فرصت های فضای 
مجازی برای کودکان و نوجوانان" را با حضور والدین خواهیم داشت. 
وی با اشاره  شعار آینده را باید ساخت، خطاب به خانواده ها گفت: 

اگر قرار است آینده فرزندان کشورمان را بسازیم باید از کودکی آغاز 
کنیم و مربیان متخصص ما برای کشف و پروش استعداد و همچنین 

مهارت آموزی در کودکان با خانواده ها همراه  هستند.مدیرکل کانون 
در پیامی امید بخش به کودکان و نوجوانان استان اعالم داشت:از 

همین جا این هفته را به کودکان و نوجوانان استان تبریک گفته و به 
عزیزانمان اعالم می دارم که هر روز و هر هفته متعلق به شماست و 
این امید را به آنان می دهم که با هم آینده را خوب خواهیم ساخت.

در پایان گفتگوی صمیمانه مدیر کل کانون با شنوندگان صدای مرکز 
خلیج فارس، پشتکوهی از بازگشایی مجدد فروشگاه عرضه محصوالت 

فرهنگی کانون  خبر داد.
دانش آموزان استثنایی را متوقف نکرده است

مدیر آموزش و پرورش منطقه شهاب قشم گفت: آموزش ۵۷ دانش آموز 
دارای معلولیت این منطقه از طریق آموزش و توجیه والدین با ارسال 

درسنامه در حال انجام است.
سیدمسلم دریانورد اظهار داشت: ۷ گروه کودکان با آسیب های بینایی، 
شنوایی، جسمی- حرکتی، ناتوانی های ذهنی، مشکالت ویژه یادگیری، 
طیف اوتیسم و چند معلولیتی ها می توانند از خدمات آموزش و پرورش 

بهره مند شوند.
وی افزود: در آموزش و پرورش منطقه شهاب قشم مجموعا ۲ مدرسه 
ویژه دانش آموزان استثنایی اختصاص دارد که آموزشگاه »امید« بخش 
شهاب در شهر سوزا آموزش مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه 

اول را ارائه می کند.
مدیر آموزش و پرورش منطقه شهاب تصریح کرد: آموزشگاه »جاوید« 
را  ابتدایی  و  دبستانی  پیش  دوره  نیز  طبل  شهر  در  واقع  حرا  بخش 
شامل می شود که مجموعا در این ۲ آموزشگاه ۵۷ دانش آموز مشغول 
 ۶ دارای  دانش آموزان  این  داد:  ادامه  دریانورد  هستند.  تحصیل  به 
»چند  دسته  به  مربوط  فراوانی  بیشترین  که  هستند  معلولیت  دسته 
آموزش  نیز  کرونایی  شرایط  در  کرد:  اضافه  وی  است.  معلولیتی« 
دانش آموزان دارای معلولیت متوقف نشده و با ارائه آموزش های الزم 
به والدین و جلسات توجیهی، تحصیل دانش آموزان از طریق مجازی و 

ارسال درسنامه به والدین در حال انجام می باشد.

اخبار حوزه بانوان
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندرعباس از جذب نیروهای عملیاتی خانم برای نخستین 

بار در سال جدید خبر داد.
مناسبت  به  که  خبری  نشستی  در  دانش،  فرجام 
شد،  برگزار  آتش نشانی  و  ایمنی  ملی  روز   ، گرامیداشت 
و  هزار  آتش سوزی  هزار   اخیر  سال  یک  در  کرد:  اظهار 
۴۸0، هزار و ۶۴9 امداد و نجات و هزار و ۵3۸ نجات یافته 
افزایش  درصد   19 گذشته  سال  به  نسبت  که  داشتیم 
آتش سوزی و 7 درصد افزایش امداد و نجات داشته و این 
در حالی است که تعداد نجات یافتگان ما ۸ درصد کاهش 

داشته است.
در  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهروندی  آموزش  کاهش  درصد   ۲9 گذشته  سال  یک 
داشته ایم، افزود: سازمان آتش نشانی از اولین ارگان هایی 
بود که از اسفند سال 9۸ و شیوع ویروس کرونا وارد شد 
و با استفاده از کمک های مردم گروه نام را تشکیل دادیم، 
ضدعفونی  کار  ما  فوگر  تیم های  و  خودرویی  تیم های 
کنفرانس،  سالن های  پرخطر،  اماکن  و  اصلی  خیابان های 

قرنطینه و ادارات پرتردد را انجام دادند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سطح  در  آتش نشانی  اولین  ما  کرد:  تصریح  بندرعباس 
کشور بودیم که توانستیم گروهی مردمی با چنین وسعتی 
ایجاد کنیم، به دنبال ثبت آن هستیم تا بتوانیم در تمامی 

حوادث از ظرفیت های آن استفاده کنیم.
را  معابر  کار ضدعفونی  داد: گروه ضدعفونی  ادامه  دانش 
انجام می دادند و گروه خبر ما کار جلوگیری از اخبار کذب 
را بر عهده داشتند چراکه در بحران ها باید مواظب افراد 
فرصت طلب بود، کما اینکه بسیاری از شیوع ویروس کرونا 

برای بهره برداری های شخصی سوءاستفاده می کردند.
وی عنوان کرد: تیم تولید محتوای ما طراحی 1۴0 پوستر 
مجازی آموزشی، تولید فیلم های آموزشی، تولید موشن 
گرافی ها و ... را انجام می دادند، تیم کوله ای ما نیز شامل 
300 نفر پیاده بودند و کار ضدعفونی محالت و مکان های 
به عنوان  نام  گروه  طرح  می دادند.  انجام  را  صعب العبور 
کشور  سطح  شهرداری های  به تمامی  کشوری  الگویی 

ارسال شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندرعباس بیان کرد: اعالم وضعیت سفید و هجوم مردم 
دیگر  که  رساند  به جایی  را  کار  هم جوار  استان های  از 
ضدعفونی معابر و مکان های عمومی جوابگو نبود، ازاین رو 
مجازی  آموزش های  سمت  به  را  خود  فعالیت های  بیشتر 
بردیم. اکنون نیز اعضای گروه نام در حال آموزش امداد 

و نجات رایگان هستند تا در هنگام سیالب ها بتوانند در 
کنار مردم بندرعباس باشند.

ساختمان  در  که  آتش سوزی  از  پس  کرد:  تصریح  دانش 
در  جدی تر  به صورت  افتاد  اتفاق  تهران  سینا  درمانگاه 
زمینٔه بازدید از ایمنی ساختمان های پرخطر ورود کردیم 
و جلساتی را با دستگاه های نظارتی تشکیل دادیم چراکه 
و  کند  ورود  زمینه  این  در  نمی تواند  به تنهایی  شهرداری 
از  دارد.  نیاز  نظارتی  دستگاه های  همکاری  افزایش  به 
پرخطر  ساختمان   ۲9۶ به  تاکنون  جاری  سال  مردادماه 
در  و  داده ایم  پرخطر  موارد  رفع  برای  ماهه   3 مهلتی 
صورت بی توجهی از طریق دستگاه قضایی ورود می کنیم. 
پایان  ساختمان   ۴۲ بازرسی شده  ساختمان های  میان  از 

کار نداشته اند.
و  تجاری  ساختمان های  درصد   90 اینکه  به  اشاره  با  وی 
اگر  کرد:  اظهار  ندارند،  کار  پایان  بندرعباس  بازارهای 
که  ساختمانی  باشد  داشته  وجود  شهری  واحد  مدیریت 
مجوزهای شهرداری را نداشته باشد، انشعاب آب و برق و 

... را نیز دریافت نمی کند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بیمارستان های  و  درمانگاه ها  متأسفانه  افزود:  بندرعباس 
شهر بندرعباس آن طور که باید ازلحاظ ایمنی استاندارد 
نیستند، به همه بیمارستان های بندرعباس نیز اخطارهای 

الزم را فرستاده ایم.
دانش تصریح کرد: در سال جاری به دلیل شیوع ویروس 
گردهمایی  آتش نشانی  و  ایمنی  ملی  روز  برای  کرونا 
مسابقات  تنها  نمی کنیم.  برگزار  را  داشتیم  هرساله  که 
در  امشب  و  کردیم  برگزار  را  بال  پینت  و  دومیدانی 
نمونه  آتش نشان های  از  باز  فضای  در  مختصر  مراسمی 

شهر بندرعباس تقدیر می کنیم.
ایستگاه  یک  به زودی  است  قرار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
A به عنوان ایستگاه مادر برای پوشش صنایع غرب  نوع 
افزود:  شود،  ساخته  آن  اطراف  روستاهای  و  بندرعباس 
ماشین  دریافت  به  موفق  هرمزگان  استان  در  روستا   70
آتش نشانی شده اند اما متأسفانه در اکثر مواقع آماده به کار 
نمی گیرد،  صورت  آن ها  روی  بر  خوبی  نظارت  و  نیستند 
داشته  نظارت  ماشین ها  این  بر  باید  دهیارها  ازاین رو 

باشند.
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
نفر   30 جذب  مجوز  امسال  کرد:  خاطرنشان  بندرعباس 
نیروی عملیاتی در آتش نشانی بندرعباس را گرفته ایم و 
برای ایستگاه مادر که به زودی ساخته می شود نیز مجوز 
جذب ۶0 نیروی عملیاتی خانم و آقا را دریافت کرده ایم 
و در نظر داریم حداقل 10 نیروی عملیاتی خانم را جذب 

کنیم- ایسنا

جذب نیروهای عملیاتی آتش نشانی خانم 
برای نخستین بار در بندرعباس

کتاب هفته
معرفی کتاب:

دختر جان خودت باش!
نویسنده: ریچارد هالیس

حرف  با  نیست  قرار  خواننده  کتاب  این  در 
باش،تو  باش،قوی  خودت  تکراری،مثل  های 

میتوانی،مثبت اندیش باش...مواجه شود.
ریچارد هالیس در مقدمه کتابش نامه ای سرگشاده 
یک  آن  در  و  نوشته  زنان  و  دختران  تمامی  به 
تو  حقیقت؟  کدام  است:"  کرده  بازگو  را  حقیقت 
و فقط خود تو مسئول آدمی هستی که می شوی 
و همچنین مسئول میزان شادی و رضایتی که از 

زندگی داری.این مفهوم اصلی کتاب من است.
صدها  شما  برای  است  قرار  نکنید.من  اشتباه  اما 
یا  انگیز  آور،غم  خنده دار،عجیب،خجالت  داستان 
به یک حقیقت  تمامشان  تعریف کنم که  مسخره 
ختم می شوند: زندگی تو به خودت بستگی دارد."
خودش  سرنوشت  کردن  بازگو  با  نویسنده 
می گفته،  خودش  به  زندگی  در  که  ودروغهایی 
میخواهد به زنان دنیا بگوید تا وقتی که در مسائل 
دروغ  و  بگویند  دروغ  خود  به  زندگی  مختلف 
به  کنند  باور  را  خودشان  درباره  دیگران  های 

وخوشبختی  وشادی  زندگی  حقیقی  معنای  درک 
نخواهند رسید.

آیا تاکنون شده که فکر کنید آن قدر ها هم که باید 
خوب نیستید؟ که به اندازه کافی الغر نیستید؟ که 

مادر بدی هستید؟
آیا این فکر به سرتان زده که هیچ ارزشی ندارید و 

و هرگز به جایی نخواهید رسید؟
تمامی این ها دروغ است.

ها،خانواده  جامعه،رسانه  توسط  که  هایی  دروغ 
شیطان  خود  توسط  بگویم،  یاصادقانه  هایمان 
ساخته شده وتداوم یافته اند. این دروغ ها اعتماد 

به نفس وتوانایی های شما را به خطر می اندازد.
که  است  انگیزی  نفرت  های  حرف  ها  دروغ  این 
شان  متوجه  اما  میشوند  آوار  سرمان  بر  روز  هر 

نمی شویم.
در  که  هایی  دروغ  که  یابیم  می  در  کتاب  این  در 
به  باور کرده ایم کلید تبدیل شدن  مورد خودمان 

نسخۀ بهتری از خودمان است.
از بد رفتاری با جسم و ذهنتان دست بردارید

خودت را دست کم نگیر و این اجازه را به دیگران 
هم نده. به کمتر از حقت قانع نشو.

درون  را  آنها  تان  احساسات  دادن  بروز  جای  به 
خودتان نریزید وسرکوب نکنید.

حقیقت این است شما، قوی،مبارز وشجاع هستید.
سمانه پاسخی



مبتال  کرونا  به  همگان  گفت:  کرمانپور  حسین 
به  را  کرونا  تا  کرد  رعایت  را  نکات  باید  اما  می شوند، 
شکل خفیف گذراند، چون بسیاری از افراد در تاکسی، 
را  بهداشتی  نکات  باید  که  آنطور  و...  مترو  اتوبوس، 
گذار  دوران  را می توان  کنونی  دوران  نمی کنند.  رعایت 
مبتال  بیماری  این  به  همگان  چون  کرد،  گذاری  نام 

می شوند.
بیماری  این  انگار  کرونا  شیوع  از  ماه   ۸ گذشت  از  بعد 
باعث شده  این مسئله  با زندگی ما عجین شده است. 
بپردازند.  فعالیت  به  کرونا  به  بی توجه  افراد  برخی 
برای  را  ناپذیر  جبران  صدمات  می تواند  امر  همین 

باشد. به دنبال داشته  سالمت جامعه 
بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر  کرمانپور،  حسین 
بیماران کرونایی در کشور گفت: در  روند  سینا، درباره 
مقایسه با گذشته ویروس کرونا جهش یافته است، اما 
این جهش در روند درمان تاثیر ندارد، چون اگر غیر از 
این بود آمار مرگ ومیر فاجعه بار افزایش پیدا می کرد. 

به دلیل بی توجهی است. انتقال ویروس کرونا 
مردم  افزود:  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
با  باید فعالیت نمی کنند، مردم  و مسئوالن آن طور که 
برای شان  کرونا  برخی  انگار  و  آمده  کنار  کرونا  ویروس 

بی اهمیت شده است.
به  اجتماعی  علمای  باید  بنده  باور  به  کرد:  تصریح  او 
هشدارها  به  مردم  چرا  که  بپردازند  قضیه  این  تشریح 
مربوط  پزشکی  علم  به  مقوله  این  نمی کند،  توجه 

نیست.
مبتال  کرونا  به  نفر  هزار  چند  از  بیش  گفت:  کرمانپور 
تحلیلگران  نوبت  حال  برگشتند.  کار  به  دوباره  و 

اجتماعی است که به بررسی امور بپردازند.
با  ادامه  در  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
اشاره به مشکالت کادر درمان تصریح کرد: کادر درمان 
آنها  از  یکی  که  هستند  مواجه  عدیده  مشکالت  با 
افزایش فزاینده مبتالیان به کرونا است چون اگر روال 

به هشدارها  توجه  باشد عدم  کاهش  به  رو  بیماری 
کادر درمان فعالیت ها را بی تاثیر می کند.

خدمات  و  روحیه  در  مقوله  این  افزود:  او 
اگر  که  بدانند  باید  مردم  است.  تاثیرگذار 

 26 کند  فوت  پرستار  یا  پزشک  یک 
جایگزین  فردی  تا  می کشد  سال طول 

او شود.
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
شعارها برای کادر درمان، آزاردهنده 
وعید  وعده  مسئوالن  افزود:  است، 
می دهند باید در این شرایط بگویند 
هستیم،  درمان  کادر  قدردان  ما  که 

اما نمی توان کاری از پیش برد.
بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 

سینا با بیان اینکه برخی از خانواده ها 
را  خانواده شان  سرپرست  کرونا  به دلیل 

خانواده  از  برخی  گفت:  داده اند،  دست  از 
محتاج  شب  نان  به  سالمت  شهدای  های 

افراد  خانواده ها  این  در  مثال  برای  هستند. 
هم اکنون  اما  می کردند  زندگی  آبرومند  دیروز  تا 

خانواده نان آور خود را از دست داده و اقدامی نیز برای 
این  است.  نشده  انجام  سالمت  شهدای  خانواده های 

رسیدگی هستند. نیازمند  افراد 
برای  نتوانسته  مسئوالن  هنوز  کرد:  تصریح  کرمانپور 
در  را  اقداماتی  درمان  شهدای  از  حمایت  کم وکیف 

دستور کار قرار دهند.
کشور  بیمارستان های  تجهیزات  کم وکیف  درباره  او 
شده  توزیع  تجهیزات  استانداردها  اساس  بر  گفت: 
قبل  برابر  چندین  کرونایی  شرایط  در  هرچند  است. 
از تجهیزات استفاده می شود. برای مثال هم اکنون در 
اکسیژن  به  دسترسی  مقوله  بیمارستان ها  از  بسیاری 
حد  این  به  گذشته  در  شاید  است.  مهم  مسئله  یک 
عدد  نیز  اینها  جایگزین  نمی شد.  استفاده  اکسیژن  از 
شارژ  به  باید  فوری  شکل  به  شرکت ها  و  است  کالن 

بپردازند. اکسیژن  کپسول های 
 ضریب صد درصد اشغال تخت های بیمارستانی

بر  افزود:  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
 ۸۰ بیمارستانی  تخت های  اشغال  استانداردها  اساس 
درصد   2۰ تا   ۱۵ باید  یعنی  باشد،  باید  درصد   ۸۵ تا 
تخت های بیمارستانی خالی باشد. نباید ضریب اشغال 

باشد. ۱۰۰ درصد  بیمارستانی  تخت های 
ر  نپو ما بحران کر گفت: 

یگر  د
درمان،  ن مراکز  ا ر بیما

شده  بیمارستان  وارد  افراد  این  هستند.  غیرکرونایی 
و  مرگ ومیر  آمار  مقوله  این  و  شده  اشتغال  تخت ها  و 

تاثیرات سوء را افزایش می دهد.
به  افزود:  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
تعداد  بر  روزبه روز  بهداشتی  نکات  عدم رعایت  دلیل 
مقوله  همین  و  می شود  افزوده  کرونا  به  مبتالیان 

مشکالت متعدد را برای کادر درمان به دنبال دارد.
اندک  اندک  نیز  درمان  کادر  و  مسئوالن  تاکیدکرد:  او 
خیال  بی  کرونا  برابر  در  حفاظتی  وسایل  به  نسبت 

شده اند.
و  کم  درباره  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 

چه  کرونا  مهار  برای  اینکه  از  گفت:  کرونا  مهار  کیف 
که  می دانند  همگان  دیگر  کرده ایم.  عبور  کرد  باید 
باید ماسک زده  و دستشان را ضدعفونی کنند تا کرونا 

نگیرند.
می شوند،  مبتال  کرونا  به  همگان  کرد:  تاکید  کرمانپور 
اما باید نکات را رعایت کرد تا کرونا را به شکل خفیف 
گذراند، چون بسیاری از افراد در تاکسی، اتوبوس، مترو 
باید نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند.  و... آنطور که 
کرد،  گذاری  نام  گذار  دوران  می توان  را  کنونی  دوران 

چون همگان به این بیماری مبتال می شوند.
میزان ابتالی اطفال به کرونا رو به افزایش است

به  رو  کرونا  به  اطفال  درگیری  آمار  داد:  ادامه  او 
ناراحت  کرونا   به  اطفال  ابتالی  است.  افزایش 
هزار   ۳۰ از  بیش  تاکنون  چون  است  کننده 
و  شده   مبتال  کرونا  به  سال   ۱۸ زیر  فرد 

نزدیک به ۳۰۰ نفر آنها فوت کرده اند.
می  پیدا  افزایش  بار  فاجعه  کرونا  آمار 

کند
بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
اغلب  تاکنون  افزود:  سینا 
در  کرونا  از  ناشی  مرگ ومیرهای 
زمینه ای،  بیماری  به  مبتالیان  بین 
بوده    ... و  بی پروا  جوانان  سالمندان، 
است. باید دولت و ملت به یک نتیجه 
فصل  برسند.  کرونا  مهار  برای  مناسب 

است. پاییز وحشتناک 
کرمانپور گفت: امکاناتی موجود است که در 
مسئوالن  و  مردم   همیاری  و  همکاری  صورت 
می توان به شکل مناسب  به مهار کرونا پرداخت، 
می  پیدا  افزایش   بار  فاجعه  آمار  این صورت  غیر  در 

کند.
مشخص  آبان  اوایل  کرونا  بر  مدارس  بازگشایی  تاثیر 

می شود
و  عاشورا  و  تاسوعا  تعطیالت  از  بعد  گفت:  کرمانپور 
شده  وخیم  کرونا  به  مبتالیان  وضعیت  مسافرت ها 
مشاهده  خیابان  و  معابر  در  نیز  هم اکنون  است. 
می شود که برخی از افراد هنوز توجهی به زدن ماسک 
نکات  به  توجه  بدون  کودکان  نیز  بین  این  در  و  ندارند 

تردد می کنند.   بهداشتی در خیابان ها 
کرد:  تاکید  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر   
بی شک نتیجه این بی توجهی های امروز، آبان مشخص 
نیز  مدارس  بازگشایی  نتیجه  دیگر  سوی  از  می شود. 

اواخر مهر و آبان مشاهده می شود.

مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا مطرح کرد:

فوت ۳۰۰ کودک و نوجوان به علت کرونا/ پاییز وحشتناکی پیش رو است
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آموزش ۱۴ هزار مشاور شاد برای تعامل بیشتر با 
دانش آموزان

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های 
مشاور  هزار   1۴ گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  اجتماعی 
دانش آموزان  با  تعامل  و  گسترده  ارتباط  برای  شاد  شبکه 

آموزش می بینند.
سال  برای  مختلفی  فعالیت های  افزود:  شکوهی  مسعود 
تعیین  آن  جمله  از  که  شده  پیش بینی  امسال  تحصیلی 
شبکه  در  فعالیت  و  محتوا  تولید  در  مدارس  مشاور  نقش 

شاد است.
برقراری  با  کرونا  شرایط  در  مشاوران  کرد:  خاطرنشان  وی 
اولیای آنها در نقش پشتیبان قرار  با دانش آموزان و  تماس 
و  شناختی  مسایل  به  مربوط  موضوعات  تمام  و  گیرند  می 

حتی شیوه یادگیری را نیز پیگیری می کنند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی آموزش و پرورش با بیان این که صدای مشاور در 
مشاوره  گفت:  است،  تخصصی  مشاوره  خدمات  ارایه  واقع 
تلفنی دو بخش دارد، بخش اول به مشاوران مدارس مربوط 
می شود که دانش آموز یا اولیا به صورت تلفنی و حضوری 

می توانند از خدمات مشاوره ای مدرسه بهره مند شوند.
شکوهی بخش دیگری از خدمات مربوط به هسته و مراکز 
و  آموزش  مرکز   7۵0 شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  مشاوره ای 
پرورش مدارس و مناطق را بین خودشان تقسیم می کنند 
یعنی اگر در یک منطقه ای ۵0 مدرسه و پنج عضو تخصصی 
وجود داشته باشد، ۵0 مدرسه  بین این اعضا تقسیم می شود 

و با مدیر و مشاور مدرسه ارتباط می گیرند.
وی ادامه داد: همچنین اعضای تخصصی موارد اورژانسی یا 
ارجاعی های خاص که خارج از عهده مشاوران مدارس است 
را می پذیرند و از فرآیندهای مشاوره ای برای بهبود اوضاع 

بهره مند می شود.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت  در برابر آسیب های 
غربالگری  که  این  بیان  با  پرورش  و  آموزش  اجتماعی 
روانشناسی مشاوران در سامانه همگام انجام می شود، گفت: 
همه دانش آموزان باید در این آزمون شرکت کنند تا منابع 
دانش  یک  اگر  مثال  عنوان  به  شود  شناخته  خطرپذیری 
این  که  شود  مشخص  باید  است،  آسیب  معرض  در  آموزی 
مشکل مربوط به خانواده، مدرسه یا دانش آموز است تا بر آن 

اساس مداخالت الزم صورت گیرد.
توانمندسازی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید

توانمندسازی  و  آموزش  اظهارداشت:  همچنین  شکوهی 
و  آموزش  فرهنگی  معاونت  کار  دستور  در  دانش آموزان 

پرورش قرار دارد که به صورت مجازی انجام می شود. برخی 
از این دوره ها به صورت غیرمستقیم برای معلمان و والدین 
رفتار  چگونه  دوران  این  در  دانش آموزان  با  بدانند  تا  است 

کنند و برخی دیگر هم به دانش آموز مربوط می شود.
عنوان طرح  به  پرورش  و  آموزش  برخی طرح های  افزود:  وی 
همیار مشاور است که با توجه به شیوع کرونا روند آن تغییر 
کرده و قرار بود که در فضای مجازی در بستر شبکه شاد این 

گروه ها راه اندازی شوند.
صندوق مکاتبه با مشاور

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های 
این  های  برنامه  دیگر  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  اجتماعی 
صندوق  اندازی  راه  را  جدید  تحصیلی  سال  در  وزارتخانه 
و  آموز  دانش  معلم،  گفت:  و  کرد  عنوان  مشاور  با  مکاتبه 
والدین می توانند با مشاور در سامانه همگام بخش مکاتبه 

ارتباط برقرار کنند.
می  مطرح شده  مشکالت  برای حل  مشاور  افزود:  شکوهی 
تواند بخشی را با دانش آموز و بخشی دیگر را با والدین در 

میان بگذارد.
فعالیت  حوزه تحصیلی و شغلی

وی در ادامه درباره فعالیت های معاونت پرورشی و فرهنگی 
حوزه  در  داشت:  اظهار  دانش آموزان  تحصیلی  حوزه  در 
تحصیلی و شغلی هم کار مشخص است، در حوزه تحصیلی 
برنامه  روش  مانند  گذاشته  تحصیلی  مهارت های  بر  تمرکز 
و  انگیزه  افت تحصیلی،  از  پیشگیری  تمرکز حواس،  ریزی، 

سبک های یادگیری گذاشته می شود.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های 
ریزی  طرح  داد:همچنین  ادامه  پرورش  و  آموزش  اجتماعی 
خصوص  این  در  که  است  توجه  مورد  نیز  شغلی  مسائل 
بیشتر مسائل مربوط به هدایت تحصیلی یعنی آشنایی با 
می گیرد، شامل  مجازی صورت  به صورت  که  است  مشاغل 
به هدایت  منجر  که  دانش آموزان  برای همه  اطلس مشاغل 

تحصیلی دانش آموزان می شود.
توصیه های شناختی به دانش آموزان در تلویزیون

شکوهی گفت: قرار است به صورت روزانه در شبکه های صدا 
و سیما  توصیه هایی به خانواده ها و دانش آموزان درمورد 
موضوعاتی مانند پیشگیری، درمان، تحصیل و شغل  ارایه 

شود.
وی افزود: آرامش باید به دانش آموزان و خانواده ها در این زمان 
شیوع ویروس کرونا تزریق شود، این کار در حوزه تربیتی و 
مشاوره باید ساماندهی شود، دانش آموزان ساعت های زیادی 
را  با سیستم و گوشی می گذراند و باید در شبکه سراسری 

و استانی به این موضوع پرداخته شود.
آموزش مجازی پیش دبستانی ها رایگان شد/ آغاز 

آموزشهای غیرحضوری از ۱۹ مهر
بنا بر امر حاکمیتی و راهبردهای کالن سند تحول بنیادین 
ملی  طرح  »دستورالعمل  آموزش وپرورش،  وزارت  سوی  از 
پیش دبستانی  مجازی  آموزش  و  نوآموزان  پوشش سراسری 

رایگان«، به ادارات کل استان ها ابالغ شد.
با توجه به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و راهبرد 
شناختن  رسمیت  به  بر  مبنی  بنیادین  تحول  سند  کالن 
دستگاه  بودن  موظف  و  پیش دبستانی  دوره  آموزش های 
و  تعلیم  و  برنامه ریزی  اصول،  تدوین  به  تربیت  و  تعلیم 

توانمندسازی نوآموزان دوره پیش دبستانی طبق فرمایشات 
مقام معظم رهبری و به منظور استمرار و تکمیل برنامه های 
آموزشی و پرورشی نوآموزان دوره پیش دبستانی و استفاده 
بهینه از فرصت شبکه آموزشی دانش آموز )شاد( و مدرسه 
تلویزیونی ایران در سال تحصیلی 1۴00-1399، از سوی وزارت 
سراسری  پوشش  ملی  طرح  دستورالعمل  آموزش وپرورش، 
ادارات  به  رایگان  پیش دبستانی  مجازی  آموزش  و  نوآموزان 

کل استان ابالغ شد.
بر اساس این گزارش هدف از ارسال این دستورالعمل، جذب 
و حضور حداکثری نوآموزان در سیستم آموزشی و پرورشی 
کشور، ایجاد وحدت رویه و توسعه عدالت آموزشی برای تمام 
همه جانبه  رشد  و  غیرحضوری  و  رایگان  به صورت  نوآموزان 
از  دبستان  به  ورود  پیش نیازهای  یادگیری  و  کودکی  اوان 
طریق آموزش والدین و نوآموزان و با توجه به شرایط موجود 

ذکرشده است.
 1399-1۴00 سال  در  پیش دبستانی  آموزش  اساس،  این  بر 
به صورت غیرحضوری بوده و فقط گروه هدف کودکان ۵ سال 
آموزشی  فعالیت های  آغاز  همچنین  گیرد.  دربرمی  را  تمام 
کودک  هفته  با  هم زمان  مجازی  پیش دبستانی  یادگیری  و 
آموزش،  شبکه  طریق  از  و  کشور  سراسر  در  مهرماه(،   19(

صداوسیمای استان ها و شبکه شاد است.
پاسخ حاجی میرزایی به علت رایگان نشدن هزینه 

اینترنت شاد

وزیر آموزش و پرورش درباره علت سرعت پایین نرم افزار شاد 
توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال جمع آوری ایرادات شاد 

و رفع آن  ها هستیم.
محسن حاجی میرزایی درباره ایرادات وارد بر سامانه شاد و 
نارضایتی خانواده ها و والدین از ُکند بودن شبکه شاد، گفت: 
یا  بوده  افزار  نرم  استفاده  ابزار مورد  از  ناشی  یا  اشکال  این 

مربوط به زیرساخت ها، اینترنت و پهنای باند است.
مأمور  را  خود  همکاران  شد:  یادآور  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  کنند  جمع   آوری  را  شاد  مختلف  اشکاالت  که  کرده ایم 
و  مسائل  حل  برای  مرتبط  مجموعه های  با  ارتباط  این  در 

مشکالت در حال رایزنی هستیم.
شاد یک نرم افزار بومی است که باید به آن زمان داد

افزار  نرم  “شاد” یک  که  باشیم  داشته  توجه  باید  افزود:  وی 
در  مدرسه  هزار   110 حدود  حاضر  حال  در  ما  است،  بومی 
سراسر کشور داریم که بیش از ۵۵0 هزار کالس دارند و در 
شاد  بستر  بر  زنده  ارتباط  هزار   100 از  بیش  روزها  از  برخی 

انجام می  شود.
است  ممکن  کرد:  اضافه  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی را در حوزه عملیات به وجود 
اسرع  در  ایرادات  این  که  است  این  ما  ولی همه تالش  آورد 

وقت برطرف شود.
وزارت ارتباطات قول رایگان شدن شاد را داده است

به گزارش خانه ملت؛ وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این 
در  اینترنت  مصرفی  حجم  هزینه  همچنان  چرا  که  سئوال 
سامانه شاد رایگان نشده است گفت: وزارت ارتباطات در این 
زمینه قول رایگان شدن حجم مصرفی اینترنت نرم افزار شاد 
حتما  را  وعده  این  تحقق  پرورش  و  آموزش  و  است  داده  را 

پیگیری خواهد کرد.

اخبارحوزه مدارس



برای  برنامه هایی  به  نیاز  و شما  است  رسیده  راه  از  پاییزی  شب های طوالنی 
سرگرم کردن خود دارید. اگر این برنامه ها یک نتیجه خوشمزه در پی داشته 
باشند، چه بهتر! ما برای شما پیشنهاد ویژه ای دارد؛ دسر مقوی شکالت شیر 

قهوه.
این دسر یک میان وعده بی نظیر است که هم می توانید به عنوان 

صبحانه سرو کنید و هم به عنوان یک پذیرایی شیک و متفاوت 
برای مهمانی های عصرانه میل کنید.

تهیه این دسر دو مرحله دارد. پس از آماده کردن ترکیب 
به  اولیه، الزم است رویه شکالت را هم آماده کرده و 

آن اضافه کنید. 
مواد الزم دسر :

قاشق  دو  شکر   پودر  گرم-   ۳۰۰ تخته  شکالت   
گرم   ۵۰ کره  گرم-   ۱۰۰ گردو  مغز  غذاخوری- 

)معادل دو قاشق غذاخوری(
غذاخوری-کاکائو  قاشق  پنج  شده  خرد  بیسکوییت   

دو قاشق غذاخوری
قاشق  یک  خشک  غذاخوری-شیر  قاشق  یک  قهوه 

غذاخوری-زرده تخم مرغ یک عدد
مواد رویه شکالت :

 کاکائو یک قاشق- کره ۵۰ گرم- پودر شکر چهار قاشق غذاخوری-
یک  تخم مرغ  ورق-زرده  یک  ژالتین  قاشق سوپ خوری-  پنج  آب جوش 

عدد
طرز تهیه  :

شکالت تخته را به روش بن ماری روی بخار، حرارت می دهیم تا کامال نرم شده 
و به شکل مایع درآید.کره 
به پودر قند  را 
فه  ضا ا

و  کرده 
کامال  همزن  با 

ط  زرده مخلو آن  از  پس  می کنیم. 

تخم مرغ را به این ترکیب اضافه می کنیم.
حاال به ترتیب پودر کاکائو، پودر قهوه و شیرخشک را هم اضافه کنید. نوبت به 

شکالت تخته ای آب شده است؛ باید آن را هم به این مواد اضافه کنیم.
سپس بیسکوییت و گردو را هم اضافه کنید. توجه داشته باشید که برای این 
دسر بهتر است از بیسکوییت ساده )مانند ساقه طالیی( استفاده کنید. باید این 

بیسکوییت را کامال خرد کرده و بعد به این مواد اضافه کنید.
این مواد را کامال با هم ترکیب می کنیم تا مایع یکنواخت و غلیظی به دست 
بیاید. حاال این مواد را در یک ظرف مناسب می ریزیم و کامال روی آن را 

صاف می کنیم.
طرز تهیه مواد رویۀ شکالت :

کره آب کرده و تخم مرغ را مخلوط می کنیم. ژالتین را در آب جوش 
می خوابانیم. بعد از اینکه نرم شد، آب اضافی آن را جدا می کنیم و پودر 

قند یا پودر شکر را به آن اضافه می کنیم.
 توجه داشته باشید که پودر قند یا پودر شکر باید کامال با ورق ژالتین 
ترکیب شود. تا پس از اضافه کردن ترکیب تخم مرغ و کره به آن، کامال 
شفاف شده و ظاهر زیبایی به دسر شما بدهد. حاال به سراغ ترکیب آماده 

شده دسر می رویم. 
کافی است این مواد را پس از سرد شدن، به آن اضافه کنید. روی آن را کامال 
صاف کنید. می توانید برای تزئین این دسر بی نظیر از خالل پسته یا پودر گردو 

و … با توجه به ذائقه تان استفاده کنید.
روی ظرف را با سلفون بپوشانید. سپس این ترکیب را به مدت سه ساعت در 

یخچال قرار دهید و سپس با یک نوشیدنی داغ میل کنید.

با سر آشپز= دسر شکالتی پاییزی
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اخبار سالمت

مراقبت های تغذیه ای بزرگساالن در 
دوران نقاهت بیماری کووید ۱۹ / 

بهترین رژیم غذایی  چیست؟

تغذیه مناسب و سالم عالوه بر اهمیت در پیشگیری و 
از پایان بیماری و  افراد، بعد  بهبود عالئم بیماری ها در 
دوره نقاهت بیماران نقش مهم تری ایفا می کند؛ به ویژه 
بیمارانی که به کرونا مبتال شده اند چرا که اغلب  برای 
در  و  می شوند  اشتها  کم  بیماری  دوره  در  بیماران  این 
را  معدنی  و  مغذی  مواد  آب،  کمبود  باید  نقاهت  دوره 

جبران کرد.
گفت:  درمانی  رژیم  و  تغذیه  کارشناس  رابطه  این  در 
برای بهبود هر چه سریع تر بیماران و سپری شدن دوران 
نقاهت، رعایت رژیم غذایی غنی و متنوع توصیه می شود 
مصرف انواع سوپ داغ مانند سوپ سبزیجات، سوپ جو، 
بلغور جو دوسر و آش های سبک مانند آش برنج، آش 

جو، آش سبزیجات مناسب است.
و  میوه  روزانه  مصرف  داد:  ادامه  االمینی  روح  مریم 
سبزیجات  یا  خوردن(  سبزی  کلم،  )کاهو،  تازه  سبزی 
آب پز بصورت دورچین غذا برای تحریک اشتها و تامین 
ریزمغذی های الزم در این دوره الزم است در مواردی که 
فرد دچار حالت تهوع می شود، استفاده از زنجبیل در غذا 
توصیه می شود همچنین استفاده متعادل از عسل برای 

تقویت سیستم ایمنی و مهار سرفه، مناسب است.
 C ویتامین  از منابع غذایی  بهتر است  اضافه کرد:  وی 
و  مرکبات  مانند  آن،  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  بدلیل 

آب  ویژه  )به  دلمه ای  فلفل  مانند  رنگ  سبز  سبزیجات 
تازه میوه ها و سبزی ها( یا آب نارنج یا آب لیمو ترش تازه 
همراه غذا و ساالد که سبب افزایش اشتها هم می شود، 

استفاده شود.

مایعات  زیاد  مقادیر  تامین  کرد:  اظهار  االمینی  روح 
آب  هندوانه،  )آب  طبیعی  تازه  میوه  آب  آب،  همچون 
پرتقال، آب سیب و. ..( و آب سبزی های تازه طبیعی )آب 
کرفس، آب هویج، آب گوجه فرنگی و. ..(، چای کم رنگ، 
آب گوشت یا آب مرغ به میزان حداقل ۸ لیوان در روز به 
منظور رقیق کردن ترشحات درون مجاری هوایی جهت 

کاهش سرفه های مزمن، توصیه می شود.
این کارشناس تغذیه تصریح کرد: استفاده از منابع غذایی 
تنفسی  مخاط  یکپارچگی  حفظ  سبب  که   A ویتامین 
جگر،  ماهی،  گوشت،  مرغ،  تخم  زرده  مانند  می شود 
میوه ها و سبزی های زرد و نارنجی همچون کدو حلوایی، 
هویج، فلفل دلمه ای زرد و نارنجی، برگ های تیره رنگ 

کاهو، اسفناج توصیه می شود.
استفاده کافی از سه گروه کربوهیدرات، پروتئین و چربی 

در این دوره ضروری است
منابع  از  استفاده  گفت:  خصوص  این  در  االمینی  روح 
کننده  تقویت  که  سلنیم  آهن،  روی،  پروتئین،  غذایی 
سیستم ایمنی است مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی 
)بویژه سالمون( یا میگو، حبوبات، غالت کامل، انواع مغز 
)بادام، گردو، پسته، فندق( و خشکبار حداقل دو وعده 

در روز، برای این افراد مناسب است.

از منابع کربوهیدرات پیچیده و  ادامه داد: استفاده  وی 
سبوس  نان  و  زمینی  سیب  برنج،  همچون  نشاسته ای 
توصیه  روزانه،  غذایی  وعده های  از  یکی  در  حداقل  دار 
سبوس  پودر  مقداری  کردن  اضافه  همچنین  می شود 
به  استاندارد  و  شده  فراوری  گندم(  یا  )برنج  خوراکی 
جلوگیری  برای  ساالد  یا  سوپ  آش،  همچون  غذاهایی 

از یبوست توصیه می شود.
تامین  منظور  به  افراد  این  افزود:  تغذیه  کارشناس  این 
از  برخی  تامین  و  روزانه  نیاز  مورد  انرژی  از  بخشی 
اسیدهای چرب ضروری و ویتامین های محلول در چربی، 
آفتابگردان،  نباتی شامل  روغن  یا  گیاهی  روغن  از  باید 
سویا، پنبه دانه، زیتون، کنجد، کلزا در تهیه غذا استفاده 
کنند همچنین استفاده از زردچوبه در تهیه غذا به علت 

خاصیت ضد التهابی آن، فراموش نشود.
و  تازه  پیاز  و  سیر  کردن  اضافه  کرد:  خاطرنشان  وی 
زنجبیل به غذاها، به تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن 

کمک می کند.
همچنین مورد مهم دیگری که همیشه باید رعایت کرد، 
مصرف منظم صبحانه و دو تا سه میان وعده برای تامین 

بهتر انرژی و ریز مغذی های مورد نیاز است.
مصرف روزانه بیش از ۸ لیوان آب 

توصیه نمی شود/ مصرف باالی مایعات 
مانع ابتال به کرونا نخواهد شد

مصرف مایعات کافی نقش به سزایی در سالمت عمومی 
بدن به ویژه در ایام کرونا دارد که توصیه می شود افراد 
مبتال  کووید۱٩  بیماری  به  که  آنان  همچنین  و  سالم 

مصرف  اما  کنند  مصرف  کافی  مایعات  و  آب   شده اند، 
بیش از ۸ لیوان آب توصیه نمی شود.

مصرف مایعات کافی نقش به سزایی در سالمت عمومی 
بدن به ویژه در ایام کرونا دارد که توصیه می شود افراد 
مبتال  کووید۱٩  بیماری  به  که  آنان  همچنین  و  سالم 

 شده اند، آب و مایعات کافی مصرف کنند.
در این رابطه کارشناس تغذیه و رژیم درمانی قشم گفت: 
نوشیدن آب آشامیدنی سالم و سایر مایعات مانند شیر 
توصیه  ایام  این  در  نوشیدنی  بهترین  عنوان  به  دوغ  و 
می شود، چرا که نوشیدن مایعات به اندازه کافی و فراوان 
کمک به دفع سموم و حفظ ایمنی مناسب بدن می کند. 
مریم روح االمینی ادامه داد: مصرف مقدار مناسب آب 
نیز باعث می شود ترشحات درون مجاری هوایی رقیق تر 
شده و راحت تر تخلیه شود بنابراین مصرف ۶ تا ۸ لیوان 
آب و همچنین سایر مایعات نظیر آبمیوه طبیعی، چای 
توصیه  روزانه  به صورت  مرغ،  و  گوشت  آب  و  کمرنگ 

می شود.
نوشیدن آب مانع ورود ویروس کرونا به بدن نمی شود

در طول شیوع کرونا، برخی افراد در فضای مجازی مدعی 
می شود  باعث  دقیقه،   ۱۵ هر  آب  نوشیدن  که  شده اند 
ویروس موجود در گلو و معده از بدن خارج شود چرا که 

اسید معده ویروس را از بین می برد.
در این رابطه پزشک عمومی بخش کووید۱٩ بیمارستان 
گفت:  تسنیم،  با  گفتگو  در  بندرعباس  شهیدمحمدی 
نوشیدن بیش از حد آب برای 
کرونا  به  ابتال  از  جلوگیری 
و  است  علمی  پشتوانه  بدون 
رد  را  مطلب  این  متخصصان 
کرده اند.وی ادامه داد: اگر فرد 
سالم، قطرات تنفسی یک فرد 
از طریق صحبت  آلوده را که 
کردن یا عطسه و سرفه پخش 
ویروس  کند،  تنفس  می کند، 
از طریق مجاری هوایی عبور 
می کند و این موضوع ارتباطی 
ندارد.این  آب  مصرف  به 
خاطرنشان  عمومی  پزشک 
در  بسیار  آب  وجود  کرد: 
با کاهش  ارتباطی  بدن، هیچ 
ریسک ابتال به کرونا نداشته و 
در زمان شیوع کرونا نیز مصرف روزانه ۸ لیوان آب کافی 

است و مصرف بیشتر توصیه نمی شود./ تسنیم


