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بندرعباس  شهر  ششم  شورای  رئیسه  هیئت  اعضای 
پس از مراسم تحلیف مشخص شدند.

عنوان  به  رأی   ۱۱ با   جراره  فاطمه  مراسم  این  در 
همچنین  شد.  انتخاب  بندرعباس  شهر  شورای  رئیس 
رئیس  نایب  عنوان  به  رأی   ۹ با  نیز  بواشه   اسماعیل 

انتخاب شد. شورا 
اسماعیل  رئیسه  هیئت  انتخابات  برگزاری  ادامه  در 
و   اول  منشی  عنوان  به  رأی  با   ۱۱ حسنلنگی  رئیسی 
فریده عامری سیاهویی با ۱۱ رأی به عنوان منشی دوم 

شدند. معرفی 
یاد  قسم  منتخب  شورای  اعضای  همه  آیین،  این  در 
کردند با حفظ انصاف و مهارت خود در خدمت به مردم 
شهر  شورای  اعضای  ادامه  در  همچنین  باشند.  کوشا 
بندرعباس عبدالحسین ارجمند را به عنوان سرپرست 

کردند. انتخاب  بندرعباس  شهرداری 
پس  امروز  شامگاه  بندرعباس  شهر  شورای  اعضای 
هیئت  اعضای  انتخاب  و  تحلیف  مراسم  برگزاری  از 
انتخاب  بحث  شورا  رسمی  جلسه  اولین  در  رئیسه، 

شهردار را آغاز کردند.
امینی  عباس  به  اعضا  مجدد  اعتماد  رای  عدم  از  پس 
علی  پور،  حمزه  رضا  محمد  شامل  گزینه  سه  زاده، 
سرپرستی  برای  ارجمند  عبدالحسین  و  زارعی  رضا 
عبدالحسین  نهایت  در  و  اعالم  بندرعباس  شهرداری شهرداری  سرپرست  عنوان  به  رای   ۷ با  انتخاب شد.ارجمند  بندرعباس 

فاطمه جراره سکاندار صندلی ریاست شورای شهر 
بندرعباس شد
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معاون آموزش متوسطه

دانش آموزان هرمزگان ۱0 نشان المپیاد 
ریاضی مدارس آسیا را کسب کردند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان گفت: 
۱۰ نشان المپیاد ریاضی مدارس آسیا )SASMO( به 

دانش آموزان این استان اختصاص یافت.
محمد قویدل با اعالم این خبر به رسانه ها افزود: ٩ نفر از 
دانش آموزان ناحیه یک بندرعباس  و یک نفر از دانش 
آموزان ناحیه ۲ بندرعباس مدارهای رنگین  این مسابقه 
آسیایی را از آن خود کردند و ۲ دانش آموز هرمزگانی نیز  

شایسته تقدیر شدند.
پایه  یوسفی«  »بهار  آموزان  دانش  داشت:  بیان  وی 
قنبری  »امیرمحمد  و  زاده«  اسماعیل  صالح  »علی  دوم، 
از ناحیه یک بندرعباس و »سید  پویا« هر ۲ پایه ششم 
پایه   ۲ هر  موسویان«  سادات  »آتریسا  و  قارونی«  مبین 
هشتم از ناحیه ۲ بندرعباس موفق به کسب مدال طال ) 

SASMO۲۰۲۱ ( شدند.
»عرشیا  اظهارداشت:  هرمزگان  متوسطه  آموزش  معاون 
از  نهم  پایه  طاهری«  پویان  »سید  و  دوم  پایه  بنارویی« 
را  ریاضی  المپیاد  نقره  مدال  نیز  بندرعباس  یک  ناحیه 

کسب کردند.
 « نوری زاده«،  »نوژان  آموزان  دانش  ابرازداشت:  قویدل 
آرشیدا مظفرپور«، »ریحانه خرم روزان« هر ۲ پایه هشتم 
از ناحیه یک بندرعباس نیز موفق به کسب مدال برنز این 

مسابقه شدند.
وی خاطر نشان کرد: »محمد کیان رحیمی« پایه دوم از 
آموزشگاه  از  پایه هفتم  آزادی«  پویا و »پرهام  آموزشگاه 

حقانی از ناحیه یک بندرعباس نیز شایسته تقدیر شدند.
معاون آموزش متوسطه هرمزگان اظهارداشت: همچنین 
مدال آوران طال و نقره المپیاد SASMO، مجوز شرکت 

در المپیاد IJMO را کسب خواهند نموده اند.
فعال  اعضای  از  آور هرمزگانی  قویدل گفت: دانش مدال 
یک  ناحیه  قاسمی  شهید  آموزی  دانش  سرای  پژوهش 
بندر عباس   ناحیه ۲  بندرعباس و پژوهش سرای والیت 

هستند.

 )SASMO  ( مدارس  ریاضی  المپیاد  ابرازداشت:  وی 
بزرگترین رویداد علمی دانش آموزی در سطح آسیا است 
که همه ساله با حضور  ده ها هزار دانش آموز از کشورهای 

آسیایی در پایه های دوم تا یازدهم برگزار می شود.
المپیاد  این  برگزاری  از  هدف  داد:  ادامه  مسوول  این 
مستعد  آموزان  دانش  تشویق  و  سازی  آماده  شناسایی، 
آسیایی و ارزیابی میزان رشد هر ساله این دانش آموزان 

است.
اردیبهشت  سوم  تا  اول  از  آسیا  مدارس  ریاضی  المپیاد 
آموزان  دانش  و  شد  برگزار  آنالین  صورت  به   ۱۴۰۰
سنگاپور،  غنا،  ازبکستان،  پاکستان،  ترکیه،  کشورهای 
تایلند،  هند،  اندونزی،  مکزیک،  ایران،  فیلیپین،  مالزی، 
چین،  برزیل،  ویتنام،  ماکائو،  کنگ،  هنگ  کامبوج، 
بلغارستان، الئوس، مالدیو، میانمار، روسیه، مصر، آمریکا، 
قزاقستان، نپال، مغولستان، برونئی، کویت، امارات، با هم 

به رقابت پرداختند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی: 

تغییرات کنکور ۱402 قطعی است/ادامه 
تغییرات در جلسات آینده مصوب می شوند

اینکه  بر  تاکید  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
مصوبات این شورا برای کنکور ۱۴۰۲ قطعی است، گفت: 

مابقی مصوبات در جلسات آینده تصویب خواهد شد. 
تاکید  با  مطلب  این  بیان  عاملی ضمن  رضا  دکتر سعید 
بر اینکه اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در 
خصوص تغییرات کنکور ۱۴۰۲ قطعی است، اظهار کرد: 
ما در این شورا ۵ مصوبه را برای کنکور ۱۴۰۲ تصویب و 

اعالم کردیم که اجرای این مصوبات قطعی است.
وی در واکنش به اظهار نظر وزیر علوم که تاکید کرده بود 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص تغییرات 
کنکور ۱۴۰۲ قطعی نیست، گفت: وقتی مصوبه ای در این 
شورا تصویب می شود به هیچ عنوان قابل برگشت نخواهد 

بود و باید اجرایی شود.
اخیر  ما  کرد:  تاکید  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
در مجموع شش مصوبه در این شورا در خصوص کنکور 
۱۴۰۲ تصویب کردیم این مصوبات به هیچ عنوان تغییر 

نمی کنند و مابقی مصوبات شورا در خصوص کنکور در 
جلسات آینده تصویب خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید رضا عاملی در حاشیه جلسه 
انقالب فرهنگی در خصوص تغییرات  ۸۴۲ شورای عالی 
عنوان  و  تشریح  را  شورا  این  مصوبه  پنج  کنکور ۱۴۰۲، 
کرده بود که مصوبه اول مبنی بر این بود که در آزمون 
سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی 
۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.

بود که کنکور سراسری مختص دروس  این  دوم  مصوبه 
تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی 
نهایی  ارزیابی  مبنای  تحصیلی  سوابق  و  می شود  منتقل 
سنجش  آزمون  که  بود  این  سوم  مصوبه  و  بود  خواهد 
)کنکور( دو بار در سال برگزار شود که فشار و اضطراب از 
روی دانش آموزان برداشته شود و دانش آموزان وقتی در 
این آزمون شرکت می کنند نگران نباشند که تا سال دیگر 

فرصت دیگری نخواهند داشت.
 به این ترتیب اعالم شد که کنکور دو بار در سال برگزار 
خواهد شد. بر اساس مصوبه چهارم شورا، مقرر شد نتایج 
آزمونی که دانش آموزان در آن شرکت می کنند تا دو سال 
اعتبار داشته باشد و دانش آموزان بتوانند از نتایج آن  تا 
دو سال استفاده کنند. مصوبه پنجم نیز درباره پذیرش بود 
توانند یک حد  دانشگاه های کشور می  آن  اساس  بر  که 
نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند 
که تا چه معدلی را  پذیرش می کنند و اگر معدل داوطلب 
از میزان مشخص پایین تر باشد این اختیار به دانشگاه ها 

داده می شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
حمایت از چاپ کتاب اولویت سیاست فرهنگ 

هرمزگان 

مراسم  در  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
انتخاب  جشنواره  سومین  برگزیدگان  معرفی  اختتامیه 
اولویت  کتاب  چاپ  از  گفت:حمایت  فارس  خلیج  کتاب 
سیاست فرهنگی هرمزگان است. رضا کمالی زرکانی،ضمن 
تاکید بر رشد هرمزگان در چاپ و نشر کتاب افزود:هم در 
حوزه چاپ کتاب و هم تعداد و فعالیت ناشرین وضعیت 
استان بسیار بهبود یافته است به گونه ای که در سال ٩٩ 

بیش از ۱۲۱ عنوان کتاب از طریق ناشرین استانی چاپ و 
نشر یافت که نسبت به سال ۸۸ بیش از ۳۰۰ درصد رشد 
داشته است و در چهار ماهه امسال نیز تا کنون ۵۴ کتاب 

چاچ و منتشر شده است.
بیان  و  کرد  اشاره  استانی  ناشران  خوب  عملکرد  به  وی 
داشت:برخی از ناشران هرمزگان در سال ٩٩ بیش از صد 
جلد کتاب چاپ و نشر داده اند که از لحاظ کیفیت،صفحه 
بندی ،طراحی و ...با ناشران کشوری فرقی ندارند و از این 
انتهای رتبه بندی کشوری به  از  لحاظ جایگاه هرمزگان 
رسیدن  که  است  یافته  ارتقاء  بندی  رتبه  جدول  اواسط 
به ده استان اول دور از دسترس نیست. مدیرکل فرهنگ 
حوزه  های  ظرفیت  دیگر  به  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و 
باشگاه  از ۲۱۰  گفت:بیش  و  کرد  اشاره  مطالعه  و  کتاب 
باالی  کتاب،فروش  دوستار  روستای  صدها  و  کتابخوانی 
زمستانه  و  بهارانه،تابستانه،پاییزانه  های  طرح  در  استان 
از ظرفیت های خوب هرمزگان در حوزه  کتاب و...نشان 
نماینده  مرادی  است:احمد  دارد. گفتنی  و مطالعه  کتاب 
مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی،حجت االسالم 
رئیس  میرزایی  سردار  و  میرزایی  اکبر  علی  والمسلمین 
بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های انقالب اسالمی استان 
از مهمانان ویژه این مراسم بودند. این مراسم به همت و 
همکاره اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمچ مؤلفان 
و نویسندگان هرمزگان برگزار شد و از ۱٩ برگزیده کتاب 
سال خلیج فارس با اهدای لوح سپاس و هدایا تقدیر به 

عمل آمد.
خبری خوش درمورد پرداخت فوق العاده ویژه 

معلمان
 رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت 
با  معلمان  ویژه  فوق العاده  پرداخت  از  پرورش  و  آموزش 
مرکز  رئیس  سلیمان زاده  ناصر  داد.  خبر  مرداد  حقوق 
آموزش  وزارت  اداری  امور  و  انسانی  منابع  برنامه ریزی 
و  وزارت  عالی  مقام  مجدانه  پیگیری  با  گفت:  پرورش  و 
موافقت آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
شده  تعیین  سقف  در  معلمان«  ویژه  »فوق العاده  احکام 
ابتدای  از  آن  مابه التفاوت  و  اصالح  مذکور،  مصوبات  در 
سال جاری محاسبه و با حقوق مردادماه پرداخت خواهد 
ویژه  این »فوق العاده  از  پیش  داد:  ادامه  شد. سلیمانزاده 
معلمان« تحت عنوان »رتبه بندی« پرداخت می شد و از 

این پس براساس سنوات خدمت پرداخت خواهد شد.
وی علت تأخیر در اجرای این مصوبه را مغایرت های قانونی 
موجود در مجوز صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه 
رفع  برای  که  مجدانه ای  پیگیری های  با  افزود:  و  دانست 
موانع اجرایی این مصوبه در چند روز اخیر از سوی وزیر 
صورت گرفت، خوشبختانه مغایرت ها رفع شد و پیگیری ها 

به نتیجه مطلوب رسید.
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گام های  ایرانی  زنان  اینکه  بر  تاکید  با  ابتکار  معصومه 
گوناگون  زمینه های  و  علم  پیشرفت  برای  بلندی 
تحصیلی برداشته اند، گفت: آنها نه تنها موجب تعالی و 
رشد جسمی و روحی خود بلکه باعث تعالی جامعه  خود 

نیز می شوند.
ابتکار در مراسم »بزرگداشت مرحوم پروفسور مریم میرزاخانی 
ریاضی  دانشجویان  مسابقات  اولین  برگزاری  و  علم(  و  )زنان 
دانشگاه  محل  در  که  دارالسالم«  برونئی  تکنولوژی  دانشگاه 
برگذارکنندگان  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  شد،  برگزار  مذکور 
این مراسم بخصوص حمیرا ریگی سفیر ایران در برونئی، اظهار 
و  علم  پیشرفت  جهت  در  بلندی  گام های  ایرانی  زنان  داشت: 

زمینه های گوناگون تحصیلی برداشته اند.
در  دانشجویان  از  درصد   ۵۰ حدود  ایرانی  زنان  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه های کشور را در بر گرفته اند. ۶۰ درصد از داوطلبانی که 
از طریق کنکور سراسری در دانشگاه ها پذیرفته می شوند، بانوان 
هستند و حدود ۳۰ درصد از اساتید و هیات علمی دانشگاه ها را 

بانوان تشکیل می دهند.
ابتکار خاطرنشان کرد: همچنین ما شاهد رشد قابل توجهی در 
تعداد بانوان فعال در حوزه  تحقیقات و بخصوص در شرکت های 
دانش بنیان هستیم و دولت در حال حمایت از آنهاست؛ شاهد 
مدعای این پیشرفت همین بس که حدود ۲۲ درصد از افرادی 
که در این شرکت های دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند 

زنان هستند.
ایشان با یادآوری اینکه این روندی مهم پس از انقالب اسالمی 
بانوان  اختیار  در  گرانبها  فرصت  این  کرد:  تصریح  است،  ایران 
قرار گرفته است و ما شاهد حضور آنها در زمینه های گوناگون 

علمی هستیم.
و  پزشکان  از  درصد   ۳۰ حدود  حاضر،  حال  در  افزود:  وی 
متخصصان ایرانی در حوزه های مختلف پزشکی را بانوان تشکیل 
می دهند و این تحولی عظیم است و نشان دهنده  منابع انسانی 

خارق العاده ای است که ما در ایران داریم.
به گفته ابتکار این خالقیت و مشارکت نشانگر این موضوع است 
نتیجه   که  اقتصادی دشواری  علی رغم وضعیت  ایرانی  زنان  که 
تحریم های اقتصادی ناعادالنه و شدیدی که بر ما تحمیل شده،   

همچنان در حال پیشرفت و حرکت رو به جلو هستند.
وی با اشاره به برگزاری همایشی ملی بزرگداشت مریم میرزاخانی 
و جشنواره ای مختص زنان و علم در ایران، اظهار داشت: چهارمین 
دور این جشنواره حدود یک ماه پیش در تهران برگزار شد و زنان 

کردند.  شرکت  جشنواره  این  در  علمی  گوناگون  حوزه های  در 
در طول برگزاری این جشنواره، رقابت ملی بسیار مهمی شکل 
گرفت و جوایزی به آنها تقدیم شد که این نشان دهنده  نقش 

مهمی  است که زنان در حال حاضر در جامعه ایفا می کنند.
ابتکار خاطرنشان کرد: تشکیل این همایش در برونئی دارالسالم 
و آنچه که ما در ایران در حال کار بر روی آن هستیم، الهام بخش 
بسیاری از زنان مسلمان در سرتاسر جهان و نشانگر نقش مهم 
تنها  نه  آنها  نقش،  این  وجود  با  و  است  مدرن  در جامعه   زنان 
تعالی  باعث  بلکه  تعالی و رشد جسمی و روحی خود  موجب 
جامعه  خود نیز می شوند. از نظر من، این حرکتی مهم است و 
برگزاری اینگونه همایش ها به افزایش اعتمادبه نفس دختران و 

زنان کمک خواهد کرد.
و  خودساخته  زنان  مظهر  و  نماینده  میرزاخانی،  پروفسور 

سختکوش ایرانی 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برونئی نیز در این مراسم ضمن 
تشکر از حضور مهمانان در همایش بزرگداشت مریم میرزاخانی، 
پس از قرائت شعر »بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز 
یک گوهرند« گفت: ایرانیان در کنار یونانیان و رومی ها در دوران 
باستان نقش مهمی در پیشرفت های علمی جهان داشتند و 

تاثیرگذاری آنها بر رشد علمی جهان غیرقابل انکار است.
حمیرا ریگی اهمیت علم آموزی در اسالم را یادآور شد و افزود: 
توسعه  و  ایجاد  در  ویژه ای  نقش  ایرانیان  نیز  اسالمی،  دوره  در 
به  برمکی  مراکز علمی و فرهنگی در جهان داشتند و یحیی 
عنوان یک ایرانی نقش مهمی در توسعه صنعت کاغذسازی و 

نوشتن در جهان اسالم داشت.
به گفته وی، خواجه نظام الملک در این دوران مدارس نظامیه را 
ایجاد کرد و توسعه داد که سعدی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری 

یکی از دانش آموخته های این مدارس بود.
ریگی تصریح کرد: خواجه نصیرالدین طوسی نیز در این دوران 
نقش مهمی در پیشرفت تحقیقات و آموزش و شکوفایی علم 
نجوم داشت. همچنین عبداهلل بن مقفع به عنوان یک ایرانی از 
ستاره های درخشان علم و ادبیات جهان است که کسی نقش 

وی را در پیشبرد علم جهان انکار نمی کند.
ابونصرفارابی،  افزود:  برونئی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
زکریای  سینا،  ابوعلی  خیام،  عمر  حکیم  بیرونی،  ابوریحان 
خوارزمی،  موسی  ابن  محمد  فزاری،  ابراهیم  ابن  محمد  رازی، 
بن  موسی  پسران  و  کاشانی  جمشید  الدین  قیاس  بوزجانی، 
شاکر خراسانی در زمینه های ریاضیات، نجوم، زمین شناسی 

و داروشناسی تاثیرات بی نظیری داشتند و همه جهان زکریای 
رازی کاشف الکل را به خوبی می شناسند. تاثیر دوبیتی های 
خیام، شاهنامه فردوسی، نصایح جهانی سعدی، مثنوی معنوی 
جهان  ادبیات  بر  شیرازی  حافظ  های  غزل  و  رومی  موالنای 

غیرقابل انکار است.
ریگی افزود: ابتکار و خالقیت استاد فرشچیان و رضا عباسی در 
مینیاتور و نقاشی رنگی نشاندهنده رشد هنر و نقاشی ایرانی 

است.
وی ادامه داد: پروفسور مریم میرزاخانی فقید نماینده و مظهر 
رشد  و همچنین سمبل  ایرانی  و سختکوش  زنان خودساخته 

دختران ایرانی در حوزه های علمی است.
مریم  پروفسور  انتخاب  از  مهم  هدف  سه  من  افزود:   ریگی 
میرزاخانی برای این همایش داشتم: یکی اینکه خواستم یادآوری 
علمی  رشد  از  باید  جامعه  علمی  های  حوزه  مدیران  که  کنم 
دختران و زنان حمایت کنند. دوم اینکه خواستم مسئولیت زنان 
به عنوان نیمی از جمعیت جهان را در ایجاد جهش علمی و 
تولید فرهنگ و علم را یادآوری کنم. هدف سوم هم این بود که 
به مقامات و مردم جامعه بگویم که توانمندسازی زنان به معنای 

تثبیت فرهنگ نوین اسالمی است.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برونئی تصریح کرد:  پروفسور 
میرزاخانی به عنوان یک زن باهوش ایرانی مسلمان نشان داد که 
دختران مسلمان در صورت مورد توجه قرار گرفتن توان رسیدن 

به قله های علم جهان را دارند.
مراسم  دارالسالم،  برونئی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
بزرگداشت مرحوم پرفسور مریم میرزاخانی با عنوان)زنان و علم( 
و اولین دوره از مسابقات ریاضی  دانشجویی را با حضور جمع 
کثیری از دانشجویان، اساتید، مدیران دانشگاهی، ایرانیان مقیم 
معرفی  و  دانشگاهی  های  همکاری  ارتقا  هدف  با  شاخصان،  و 
شایسته مشاهیر و دانشمندان ایرانی، در محل دانشگاه برونئی 

دارالسالم  برگزار کرد.
یادمان مشاهیر  از دو  این مراسم، شرکت کنندگان  در حاشیه 
ایران)شامل بیست شخصیت علمی و فرهنگی ایرانی( که قرار 
است به همراه کتاب های نفیس ایران به کتابخانه این دانشگاه 

هدیه شود و پروژه های ریاضی دانشجویان، بازدید کردند.
تا شخصیت  فراهم کرد  را  بسیار مغتنمی  این مراسم، فرصت 
های مسلمان ایرانی که پیش از این، در افکار عمومی این کشور 
به عنوان مشاهیر ایرانی شناخته نشده بودند، به طور موثری به 

مخاطبان این کشور معرفی شوند.

زنان ایرانی گام های بلندی برای پیشرفت 
  گزارش  : ایرناعلم برداشته اند



مریم شریفی؛ از شب پرماجرایی که میان قرص های توی مشتش و ندایی که 
قلب و ذهنش را پر کرده بود، دومی را انتخاب کرد و تصمیم گرفت به جای پایان 
ببخشد  زندگی  از دست دادن عشقش، شور  زندگی خودش در غم  به  دادن 
به دختران دم بختی که لباس عروس به رویای محالشان تبدیل شده، حدود 
از آن شب سرنوشت ساز گذشته و »سیما  ۴ سال می گذرد. هزار و چند روز 
علیپور« به عوض لباس عروسی که از دست داد، هزار و چند دختر چشم انتظار 
را با لباس عروس راهی خانه بخت کرده. »مادر عروس ایران« که حاال دیگر 
چهره ای آشنا برای بسیاری از هموطنان است، همین چند روز قبل و با عروس 
کردن ۲ دختر دیگرش، به قولش عمل کرد و تعداد عروس هایش را به تعداد 

سال تولد عشق ازدست رفته اش رساند؛ ۱۳۶۸.
در پایان پویش »هر روز یک عروس« که به همت مادر عروس ایران و دوستانش در 
»ایران تیم« و همراهی مردم و خّیران در ۵ استان برگزار شد، به سراغ سیما علیپور 
رفتیم تا برایمان از روزهای شاد این عروس ها بگوید؛ دخترانی که او معتقد است عروس 

امام رضا)ع( هستند.
همه جا را برای پیدا کردن عروس هایمان گشتیم!

ایران تیم با حضور ۲۰۰ عروس و داماد در اواخر  »پایان مراسم بزرگ عروسی گروه 
»هر  جذاب  ایده  وقتی  از  بود.  ما  برای  جدید  بزرگ  کار  یک  شروع   ،  ۱۳۹۸ بهمن 
شروع  کشور  مختلف  استان های  در  دوستانمان  رسید،  ذهنمان  به  عروس«  یک  روز 
و  آمد  بعد، کرونا  روز  فقط چند  واجد شرایط کردند. گرچه  به شناسایی عروس های 
همه برنامه ریزی ها را به هم ریخت، اما ما همچنان روی حرفمان برای اجرای پویش 
بر  کرونا  آثار  بی مقدمه می رود سراغ  ایران  مادر عروس  ماندیم.«  روز یک عروس  هر 
فعالیت های گروهش و از تالش مضاعفی می گوید که روی آن ویروس هزارچهره را کم 
کرد: »بچه های ایران تیم خیلی زود کار شناسایی عروس ها را در نقاط مختلف شروع 
کردند. در این میان، مجموعه ای از فعاالن اجتماعی در سراسر کشور که عالقه داشتند 
با ما همکاری کنند هم پای کار آمدند و شروع به تحقیق در شهرهای خودشان کردند.

جمع  مختلف،  نقاط  در  مورداعتماد  خیریه های  و  عزیزان  این  همکاری  با  نهایت  در 
اقتصادی،  نامناسب  بسیار  شرایط  وجود  با  که  عروس هایی  شد؛  جمع  ما  عروس های 
کارگران  عزیز،  دختران  این  پدران  نبودند.  خیریه ای  و  نهاد  هیچ  تحت پوشش  اغلب 
ساده و اغلب روزمزدی بودند که در شرایط عادی هم توان تهیه جهیزیه نداشتند چه 
برسد در دوران کرونا که خیلی هایشان بیکار شده بودند. کرونا درواقع هم شیوه کار ما 
را تغییر داد و هم کارمان را سنگین تر کرد. شرایط خاص دوران کرونا و رکود اقتصادی 
ناشی از آن، حتی خانواده هایی را که قباًل شرایط مالی متوسطی داشتند در تنگناهای 
عجیب قرار داد و دختران عزیز آنها را هم به فهرست عروس های ما اضافه کرد. واقعاً 
وقتی به عروس های شناسایی شده نگاه می کردیم، هرکدام قصه ای داشتند. مثاًل یکی 
از دوستان می گفت: »از جایی عبور می کردم، دیدم یکی از پاکبانان شریف شهرداری 
گوشه ای نشسته و بی صدا گریه می کند. جلو رفتم و علت را پرسیدم. گفت: عروسی 
دخترم نزدیکه اما هنوز نتونستم جهیزیه ش رو آماده کنم« انگار خدا دوست ما را سر 

راه آن پدر زحمتکش قرار داده بود تا دغدغه اش را رفع کند.«
»هر روز یک عروس«؛ پویشی که روی کرونا را کم کرد

تهیه  در  عزیز  حامیان  و  خّیران  همراهی  و  لطف  با  کرونا،  دوم  و  اول  موج  از  »بعد 
ذوق  و  کرده بودیم  فراهم  عروسی  مجالس  برگزاری  برای  را  مقدمات الزم  جهیزیه ها، 
و شوق زیادی برای شروع پویش هر روز یک عروس از روز میالد پیامبر اکرم )ص( 
در سال گذشته داشتیم اما اوج گیری دوباره کرونا، دست ما را بست و انتظار عروس و 
دامادهایمان را طوالنی تر کرد. اما به لطف خدا باالخره این طلسم با شروع سال جدید و 
در ماه شعبان شکست و پویش با قدرت در ۵ استان خراسان رضوی)مشهد(، آذربایجان 
شرقی)تبریز(، کردستان، تبریز و البرز شروع شد. کرونا گرچه باعث شد در ادامه هم 
عروسی های ما با وقفه های مقطعی همراه شود اما الحمدهلل این روند در چند ماه گذشته 
ائمه اطهار)ع( در  هیچ وقت تعطیل نشد و ما بهور مستمر و به ویژه در اعیاد و میالد 

شهرهای مختلف عروسی داشتیم.
دغدغه من، دوستانم و تمام خّیران حامی مادر عروس ایران این بود که دختران مان را 
به آرزویشان برسانیم و آنها را با لباس سفید عروس و با برپایی جشن راهی خانه بخت 
کنیم. به همین دلیل، تا جایی که شرایط اجازه می داد، سعی می کردیم مراسم نمادین 
و مختصر عقد و عروسی را با حداقل نفرات شامل اعضای اصلی خانواده عروس و داماد 
در فضایی مناسب و با رعایت پروتکل ها برگزار کنیم. جالب است بدانید یکی از خّیران 
اصلی ما که کمک های فراوان و باارزشی در تهیه جهیزیه ها داشت، یکی از حاضران این 
مجالس جمع وجور بود. ایشان می گفت: »دوست دارم بله گفتن دخترهایم را بشنوم. 
دلم می خواهد صدایشان تا وقتی زنده ام در گوشم باشد« البته در بسیاری موارد هم 
به دلیل شرایط بحرانی کرونا، دخترهایمان فقط لباس عروس پوشیدند، از زیر قرآن 
ردشان کردیم، نقل روی سرشان پاشیدیم و بدون مراسم به خانه جدیدشان رفتند. 
حتی بعضی عروس هایمان را اصاًل ندیدیم. فقط جهیزیه ها را به شهرشان فرستادیم و 

رابط مورد اعتمادمان آن را به دست عروس خانم رساند.«
این بار هیچ عروسی منتظر جهیزیه نماند

بعد از گذشت یک سال و نیم از عروسی بزرگ در تاالر وزارت کشور، هنوز کام مادر 
عروس ایران از بعضی اتفاقات تلخ است. یاد برخی خلف وعده ها که به دلگیری بعضی 
مقطع، درحالی که  آن  در  منجر شد که می افتد، دلش می گیرد: »متاسفانه  عروس ها 
خانه شان  به  را  آن  و  برسد  عروس ها  دست  به  جهیزیه  روز  دو  یکی  ظرف  بود  قرار 
ببرند، بعضی نهادهای رسمی که تهیه جهیزیه را تقبل کرده و درباره ارسالش به خانه 
نوعروسان به ما اطمینان داده بودند، خلف وعده کردند و بعضی عروس های عزیز ما 

را چشم انتظار گذاشتند. این بار و در پویش هر روز یک عروس اما اجازه ندادیم این 
اتفاق ناخوشایند تکرار شود. در دوران کرونا، به لطف خدا و حمایت خّیران و مردم، 
حدود ۷۰۰ دختر خانم را به خانه بخت فرستادیم. جهیزیه ها هم همان روز عروسی 
به عروس خانم تحویل داده می شد و می توانستند وسایل شان را در خانه شان بچینند. 
اگر هم خودشان آن روز آمادگی نداشتند، جهیزیه را فردای روز عروسی به دستشان 
می رساندیم. اتفاق خوبی که افتاد، تعدادی از عروس و دامادهای مراسم قبلی را هم 
دعوت کردیم و با اهدای جهیزیه، ناراحتی آن مراسم را از دلشان درآوردیم و آن اتفاق 

ناخوشایند را برایشان جبران کردیم.«
وقتی مردم برای عروس های ایران سنگ تمام گذاشتند

»مردم  می گوید:  و  می شکفد  ایران  عروسی  مادر  گل  از  گل  می آید،  که  مردم  اسم 
کاری کردند که تمام معادالت ما تغییر کرد. وقتی پویش هر روز یک عروس را شروع 
کردیم، برای تهیه جهیزیه ها فقط روی کمک و حمایت خّیران و اعضای تیم خودمان 
حساب کرده بودیم. با خودمان گفتیم در شرایطی که کرونا غم های بزرگی به جامعه ما 
تحمیل کرده، بیاییم با ارائه گزارش از عروسی ها و اتفاقات قشنگ این پویش، در حد 
وسع خودمان حال مردم را خوب کنیم. وافعا هدف ما، سهیم کردن مردم در این حس 
خوب بود اما آنها چنان استقبالی از پویش هر روز یک عروس کردند که غافلگیر شدیم. 
هزاران پیام از طرف مردم دریافت کردیم که حرف مشترک همه شان این بود: »ما هم 
می خواهیم در این پویش مشارکت کنیم«. ما چنین انتظاری نداشتیم. ما مردم را فقط 
با موضوع »اهدای تخصص« در برگزاری عروسی هایمان سهیم کرده بودیم. خوشبختانه 
این فرهنگ در همین مدت کوتاه کمتر از ۴ سال در تمام کشور گسترش پیدا کرده و 
عزیزانی که در زمینه مزون لباس عروس، سالن زیبایی، گلفروشی و تاالرهای پذیرایی 
و  عروس  از  تخصص شان،  اهدای  با  و  شده اند  ملحق  ما  حرکت  به  می کنند،  فعالیت 

دامادهای کم بضاعت حمایت می کنند.
هم  عروس  یک  روز  هر  پویش  جهیزیه های  تهیه  در  داشتند  اصرار  مردم  اما  بار  این 
مشارکت کنند. اینطور بود که طرح هدیه های ۵ هزار تومانی را کلید زدیم. به مردم 
گفتیم اگر کسی دوست دارد بیشتر کمک کند، با افتخار استقبال می کنیم اما ما روی 
۵ هزار تومان های ماهانه شما حساب می کنیم. دومین ماه که قرار بود واریز ۵ هزار 
تومان ها انجام شود، مصادف شد با شب های قدر و نمی دانید چه استقبال بی نظیری از 
طرف مردم انجام شد. جهیزیه عروس های عزیز تبریز و کردستان با همین حمایت های 
مردم فراهم شد. در تهران هم تعداد زیادی از عروس ها با همین جهیزیه ها راهی خانه 
در  حتی  هستند.  خیر  کار  پای  همیشه  واقعاً  ایران  مردم  اینکه  شدند. خالصه  بخت 
با  قرار گرفته اند،  مالی در مضیقه  لحاظ  به  اقشار  از  بسیاری  این شرایط کرونایی که 
باور  از ازدواج جوانان کم بضاعت حمایت کردند.  کمک هایشان از حرکت ما و درواقع 
کنید از همین حاال دوستان پیام می دهند که: »درست است برگزاری عروسی ها در 
ماه محرم و صفر موقتاً متوقف می شود اما طرح کمک های ۵ هزار تومانی را در این ۲ 

ماه هم ادامه دهید.«
برای ماشین عروس، روی خودروی ما حساب کنید

اتفاقات قشنگی که در  ایران و  از لطف تمام نشدنی مردم  سیما علیپور روایت ها دارد 
حمایت از عروس و دامادهای پویش هر روز یک عروس رقم زدند: »مردم پابه پای ما 
در  شوند  متوجه  بود  کافی  گذاشتند.  مایه  پویش  این  برگزار شدن  بهتر  هرچه  برای 
یک زمینه به کمک نیاز داریم. سیل پیام ها به طرف ما می آمد که: »ما هستیم. کجا 
بیاییم؟« برای مثال، در یک مقطع فکر کردیم شاید بتوانیم برای تأمین ماشین عروس 
از مردم کمک بگیریم. وقتی برای این منظور فراخوان دادیم، مردم به حدی استقبال 

کردند و محبت نشان دادند که ما به گریه می افتادیم.
از ماشین های وطنی تا ماشین های گرانقیمت خارجی، به صف می شدند برای خدمت 
به عروس و دامادها. باور نمی کنید، بدون چشمداشت از ۶ صبح می آمدند و چند ساعت 
تا بچه های گلکار که در زمینه اهدای تخصص برای همکاری آمده  منتظر می ماندند 
بودند، ماشینشان را گل بزنند. بعد در گرمای تابستان با خوشرویی تا شب حداقل به 
۵، ۶ نقطه تهران می رفتند و عروس و دامادها را در شهر جابه جا می کردند. تازه فردا 
صبح با ما تماس می گرفتند و می گفتند: »من خسته نیستم ها. امروز هم اگر عروسی 

دارید، با کمال میل در خدمتم.«
هدایای جشن تولد ۲ خواننده، جهیزیه یک نوعروس شد

»فقط هم این نبود. بسیاری از هنرمندان و چهره ها هم در پویش هر روز یک عروس 
در کنار ما قرار گرفتند و مثل همه مردم، رونق مضاعفی به این پویش دادند. یکی از 
خاص ترین اتفاقات در این پویش، با همراهی زیبای هواداران دو خواننده محبوب پاپ 
رقم خورد. هر سال طرفداران این ۲ خواننده برای روز تولدشان هدیه و کیک و گل 
می فرستادند. این هنرمندان عزیز امسال طی فراخوانی به هوادارانشان اعالم کرد هر 
روز یک عروس کمک  پویش هر  به  را  بدهند، هزینه اش  آنها  به  هدیه ای می خواهند 
توانستیم  فراخوان شد،  این  از  که  بسیار خوبی  استقبال  با  بدانید  است  جالب  کنند. 

جهیزیه یکی از عروس هایمان را با همین هدایای تولد این دو خواننده تهیه کنیم.«
»هر  پویش  در شروع  رضا)ع(  امام  در حرم  هایش  عروس  از  یکی  و  علیپور«  »سیما 

روز یک عروس«
این عروس ها، عروس های امام رضا )ع( هستند

»من، پویش هر روز یک عروس را با تمام اتفاقات زیبا و شادی های عروس و دامادهایش 
با جان و دلم تقدیم می کنم به محضر امام رضا )ع(. این پویش از مشهد و در حرم امام 
رضا )ع( شروع شد و برکت گرفت و ما لطف آقا )ع( را در تمام مدت برگزاری پویش 
همراه خودمان احساس می کردیم. درواقع، حامی اصلی ما در این پویش، امام رضا )ع( 
بودند. آنقدر مهر و لطف آقا )ع( با این پویش عجین بوده که ما به عروس های پویش 

هر روز یک عروس می گوییم »عروس های امام رضا )ع(«.
مادر عروس ایران مکثی می کند و لبخندبرلب از جلوه دیگری از لطف امام رئوف )ع( به 
عروس هایش اینطور می گوید: »از وقتی پویش هر روز یک عروس را شروع کردیم، دلم 
می خواست فارغ از جهیزیه و…، یک هدیه ماندگار به عروس ها بدهم. بعد با خودم 
گفتم: چه چیزی باارزش تر و قشنگ تر از قرآن؟ هدیه ام مشخص شد اما نمی دانستم 
چه اتفاق قشنگی در راه است. یکی از دوستان که با آستان قدس رضوی در ارتباط 
است، وقتی از این موضوع باخبر شد، با لطف فراوان هماهنگی های الزم را انجام داد 
تا بتوانیم قرآن های متبرک از حرم امام رضا )ع( برای هدیه دادن به عروس ها دریافت 

کنیم. درواقع، هدیه این عروس ها هم، امام رضایی شد.«
دیدی به قولم عمل کردم…

شاید هیچ کدام از عروس و دامادهایی که در حدود ۴ سال گذشته با همت و محبت 
مادرانه سیما علیپور به شکلی شبیه رویاهایشان راهی خانه بخت شده اند، ندانند پشت 
این عشق بی انتها و زیر پوست لبخندی که همیشه بر لب اوست، غم بزرگی جا خوش 
کرده؛ بغض سنگینی که سرمنشأ تمام کارهای بزرگ و زیبای مادر عروس ایران است. 
شاید کمتر کسی از میان عروس و دامادها بداند این دختر ۲۶ ساله درست زمانی که 
عشق زندگی اش را از دست داد و حسرت پوشیدن لباس عروس برای شروع زندگی با 
او در دلش ابدی شد و حتی تا مرز خودکشی هم پیش رفت، تصمیم گرفت با اهدای 
لباس عروس و جهیزیه و جشن عروسی به دختران دم بخت کم بضاعت، آن ها را به 
رویای دست نیافتنی شان برساند و دل دلتنگش با شادی آنها کمی آرام بگیرد. امروز اما 

حال سیما علیپور جور دیگری خوب است و دلش طور دیگری شاد.
مادر عروس ایران از راز سر به مهری که دلیل این حس ناب است، اینطور می گوید: 
»چند هفته قبل سر مزار »امیر« رفته بودم؛ وقتی که ۶ سال از رفتن او می گذشت و 
در نبودش، بیش از هزار دختر را مادرانه، عروس کرده بودم. آن روز به امیر قول دادم 
در کمترین زمان، تعداد عروس هایمان را به عدد سال تولد او برسانم. و به لطف خدا 
چند روز قبل و با راهی کردن ۲ دخترمان به خانه بخت، تعداد عروس هایمان به ۱۳۶۸ 
لباسی که  این عروس ها مثل همان  از خدا می خواهم هر روِز  امیر.  رسید؛ سال تولد 

پوشیدند، سفید و روی لب هایشان همیشه خنده باشد.«
»سیما علیپور« و دختران گروه »ایران تیم«

از کرمان و شیراز تا بوشهر و خوزستان، ایران تیمی ها پای کارند
»از تولد »ایران تیم« و مادر عروس ایران، مدت زیادی نمی گذرد اما به لطف خدا و 
با محبت مردم، نگاه و خط مشی این گروه در سر و سامان دادن زوج های کم بضاعت 
یعنی شیوه »اهدای تخصص« در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است. در حال حاضر 
در ۱۷ استان ازجمله خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، سیستان وبلوچستان، شیراز، 
کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان، آذربایجان غربی 
دور  به صورت خودجوش  اجتماعی  فعال  قامت  در  باانگیزه،  و  جوانان خوش فکر  و… 
هم جمع شده و ایران تیم را تشکیل داده اند و با همان ایده اهدای تخصص، مجالس 
فقط  ما  میان،  این  از  می کنند.  برگزار  کم بضاعت  زوج های  برای  به یادماندنی  عروسی 
تا  اصاًل  را  باقی هم تیمی هایمان  و  بزنیم  و کردستان سر  تبریز  به مشهد،  توانسته ایم 
و  می کنم  تشکر  کشور  سراسر  در  عزیزان  این  همه  از  ندیده ایم.  نزدیک  از  حال  به 
همان طور که قول داده ایم، تالش می کنیم تا پایان سال به همه این استان ها سر بزنیم 

و آموزش های تخصصی الزم را به ایران تیمی ها ارائه کنیم.«
سیما علیپور مکثی می کند و در ادامه می گوید: »از تک تک دختران ایران تیم که بدون 
چشمداشت به میدان این کار خیر آمدند و تمام قد در کنار من ایستادند، تشکر می کنم. 
این  از هیچ کجا حقوق نمی گیریم.  و  این است که ما فعال اجتماعی هستیم  واقعیت 
تا این  از وقت و تخصص شان مایه گذاشتند  دختران عزیز، آمدند از جیب خودشان، 
انجام شود. از همه  کار بزرگ برای کشورشان و دختران و پسران جوان هموطنشان 
بچه های ایران تیم، از خّیران و حامیان باسخاوت و از تک تک مردم عزیز که از تمام 
نقاط کشور و حتی از خارج کشور  چه با اهدای تخصص، چه با کمک های نقدی و چه 
با دعای خیرشان  ما را مورد لطف قرار دادند و در پویش هر روز یک عروس مشارکت 

کردند، تشکر و قدردانی می کنم.«
خبرهای خوب ایران را هم ببینید

پایان این گزارش فرصت خوبی است برای اینکه مادر عروس ایران، دغدغه اهالی ایران 
تیم از راه اندازی پویش هر روز یک عروس را در چند جمله خالصه  کند: »ازدواج، یکی 
از مسائل بسیار مهم جامعه است و ما معتقدیم نباید در این زمینه کم کاری شود، به 
ویژه در این شرایط اقتصادی که بسیاری از جوانان را ناامید کرده. تمام سعی ما این بود 
عروس و دامادهایی که مدتها منتظر فراهم شدن شرایط برای شروع زندگی مشترکشان 
بودند، در کمال عزت و آبرومندی و در سایه لطف خداوند راهی خانه بخت شوند.  اما 
راستش را بخواهید، ته دلمان یک خواسته دیگر هم داشتیم. در دورانی که مردم ایران 
می کنند  را  تالش شان  تمام  هم  ایران  بدخواهان  و  گرفته اند  قرار  بد  اخبار  هجوم  در 
اینطور القا کنند که در ایران جز مشکالت و غم و نابسامانی چیز دیگری نیست، دلمان 
می خواست با برجسته کردن پویش هر روز یک عروس، بگوییم در ایران هر روز اتفاقات 
قشنگ فراوانی هم رقم می خورد و با تمام مشکالتی که وجود دارد، ایرانی ها باز هم پای 
کار خیر و پای شاد کردن همدیگر هستند. خدا را شکر می کنم که به ما این فرصت 
و عزت را داد تا در این مسیر قدم برداریم و کمک کرد در جایگاه انسان بودن، ذره ای 
بتوانیم رسالتمان را انجام دهیم.« *عالقه مندان برای مشارکت در پویش هر روز یک 
نام  به  به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۷۹۲۱۱  را  عروس می توانند کمک های خود 
موسسه خیریه شمیم مهر سبحان واریز کرده و برای اطالع از فعالیت های »ایران تیم« 

به صفحه این گروه به نشانی iran_teami@ مراجعه کنند.

»مادر عروس ایران« ۱۳۶۸مین دخترش را به 
خانه بخت فرستاد
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پرداخت وام ۲00 میلیونی خرید مسکن به زنان / شرایط 
دریافت وام چیست؟

قرار است زنان سرپرست خانوار با ۳۰ میلیون تومان صاحبخانه شوند. دولت 
قرار است به زنان سرپرست خانوار وام ۲۰۰ میلیونی خرید مسکن بدهد و ۶۰ 
میلیون کمک بالعوض. اما با این همه، قیمت مسکن چنان جهشی داشته که 

با تمام این حمایت ها فقط می توان ۱۰ متر خانه در تهران خرید!
متوسط قیمت مسکن در تهران اعالم شد. گزارشی که نشان می داد در تیر 
ماه قیمت هر متر مربع خانه در پایتخت بیش از ۳.۱ میلیون تومان افزایش 
داشته و متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی به ۳۰ میلیون تومان رسیده 
است. رشد قیمت مسکن چنان بوده که تسهیالت خرید مسکن را بی ارزش 
کرده است. چراکه با وام مسکن تنها می توان بین ۴ تا ۸ متر از یک واحد 
مسکونی را خرید و قدرت خرید وام مسکن تنها به خرید یک اتاق می رسد.

اما اکنون ستاد ملی زنان و خانواده بسته حمایتی کمک به تامین مسکن 
زنان سرپرست خانوار را تصویب کرده است. طرحی که بر اساس آن زنان 

سرپرست خانوار می توانند با ۳۰ میلیون تومان صاحب خانه شوند.
وام ۲۰۰ میلیونی خرید مسکن زنان

اما شرایط دریافت وام ۲۰۰ میلیونی خرید مسکن زنان چیست و شامل چه 
کسانی می شود؟

آنگونه که ابراهیم صادقی  فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار اعالم کرده 
این وام ۲۰۰ میلیون تومانی شامل زنان سرپرست خانوار )به ویژه زنان کارگر 

سرپرست خانوار( ثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن می شود.
اقساط این وام برای زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا سه تنها ۴ درصد 

و برای دهک های چهار تا شش حدود ۹ درصد است.
همچنین آورده نقدی زنان سرپرست خانوار برای مالکیت یک واحد مسکونی 
۸۰ متری، تنها ۳۰ میلیون تومان  است که این مبلغ را باید هنگام تحویل 

واحد مسکونی پرداخت کنند.
از آن جمله  است.  این طرح حمایت های دیگری هم مشخص شده  اما در 
کمک بالعوض ۳۰ میلیون تومانی توسط دولت، پرداخت ۳۰ میلیون تومان 
نیز به عنوان کمک بالعوض توسط دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد 

امام خمینی )ره(، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ حضرت امام )ره( است.
خرید  میلیونی   ۲۰۰ وام  این  مجموع  با  حتی  که  است  این  مهم  نکته  اما 
مسکن و کمک بالعوض ۶۰ میلیونی و آورده ۳۰ میلیونی خود فرد، تنها ۱۰ 

متر یک واحد مسکونی را می توان خرید.
با پرداخت ۳۰  بتواند  به گونه ای است که فرد  البته گفته شده که شرایط 
میلیون تومان صاحب خانه شود. اما بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، 
متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۰ میلیون تومان است و هزینه خرید یک 
واحد مسکونی ۴۰ متری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون است و این وام 
واحد  یک  قیمت  متوسط  از  کمتر  تومان  میلیون   ۹۰۰ بالعوض،  کمک  و 

مسکونی در تهران است.
اما اگر حداقل قیمت مسکن در تهران را حدود ۱۰ میلیون تومان در نظر 
تومان  میلیون  واحد مسکونی ۴۰ متری ۴۰۰  بگیریم، متوسط قیمت یک 

می شود و باز هم کفاف هزینه خرید واحد مسکونی را نمی دهد.
اهدای 10سری جهیزیه به زوج های جوان جزیره هرمز

به مناسبت دهه والیت و امامت ۱۰سری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند 
جزیره هرمز اهداء شد.

حسین اسدی ، رئیس کمیته امداد جزیره هرمز گفت: به مناسبت دهه والیت 
و امامت ۱۰سری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند جزیره هرمز اهداء شد.

و  جاروبرقی  لباسشویی  یخچال،  تلویزیون،  شامل:  جهیزیه ها  افزود:  اسدی 
هر  ارزش  کرد:  تصریح  هرمز  جزیره  امداد  کمیته  رئیس  است.  گاز  اجاق 
از  تومان  میلیون   ۲۰۰ مجموع  در  که  بوده  تومان  میلیون   ۲۰ جهیزیه 

اعتبارات کمیته امداد و کمک های خیرین تامین شده است.
تامین جهیزیه 1۵ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد 

جاسک
تحت  نوعروسان  به  جهیزیه  سری   ۱۵  ، غدیرخم  سعید  عید  مناسبت  به 

حمایت کمیته امداد جاسک اهداء گردید.
راستای  در  گفت:  جاسک  شهرستان  امداد  کمیته  رئیس  ذاکری،  ابراهیم 
مناسبت عید سعید  به  امداد جاسک  زوج های جوان کمیته  آسان  ازدواج 
غدیرخم به ۱۵ نوعروس تحت حمایت این نهاد جهیزیه کاال به ارزش ۳۷۵ 

میلیون تومان اهداء نمود.
ذاکری ، ارزش هر سری جهیزیه را ۲۵ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این 
اقالم با کمک خیرین و مشارکت کمیته امداد امام خمینی»ره« تهیه شده که 
هر سری جهیزیه شامل کاالهای اساسی که شامل یخچال، تلویزیون، ماشین 

لباسشویی ، اجاق گاز و جاروبرقی می باشد.
اهدا جهیزیه به ۳0 نوعروس پارسیانی

به مناسبت عید سعید غدیر خم، تعداد ۳۰ سری جهیزیه به نوعروس نیازمند 
تحت حمایت کمیته امداد پارسیان اهداء گردید.

 عبدالمجید نصیریان، رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان در این خصوص 

گفت: به مناسبت عید سعید غدیر خم، کمیته امداد با مشارکت خیرین و 
همکاری مراکز نیکوکاری النبی )ص( ، آفتاب شرقی و محمدرسول اهلل )ص(، 
پارسیان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  نوعروس  به  جهیزیه  سری   ۳۰ تعداد 
اهداء گردید. نصیریان ارزش هر سری جهیزیه را ۳۱ میلیون تومان عنوان 
جمله  از  زندگی  ضروری  لوازم  از  قلم   ۶ شامل  جهیزیه  هر  افزود:  و  کرد 
یخچال، لباس شویی، فرش، تلویزیون، اجاق گاز و جارو برقی می باشد که 

برای تهیه این تعداد جهیزیه مبلغ ۹۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.
این مقام مسئول نیز گفت: به مناسبت در عید غدیرخم و با همت خیرین و 
مردم این شهرستان ۱۲هزار پرس غذای گرم به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان 

طبخ و میان نیازمندان پارسیانی توزیع شد.
علت فوت دختر ۲۲ ساله در نوار ساحلی بندرعباس توسط 

کارشناسان پلیس تحت بررسی است
رییس پلیس آگاهی  فرماندهی انتظامی استان هرمزگان  از بررسی دقیق 
توسط  ساحلی   نوار  در  خانم  یک  مشکوک  فوت  زوایایی  کارشناسانه  و 

کارشناسان انتظامی استان خبرداد.
سرهنگ عبدالمجید کرمی در تشریح این خبر گفت : در پی وقوع یک مورد 
فوت مشکوک یک دختر جوان حدودا ۲۲ ساله در نوار ساحلی بندرعباس در 
موقعیت بوستان غدیر و مقابل استخر چمران ، بالفاصله  رسیدگی به موضوع 

در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود : کارآگاهان اداره جرایم جنایی و بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی 
از  اعزام و ضمن هماهنگی و دعوت  با تشکیل تیمی به محل وقوع حادثه 
مقام قضایی  در بررسی های اولیه صورت گرفته بر روی جسد متوفی هیچ 
گونه جراحت ، کوفتگی ، کبودی و آثاریچ مبنی بر وقوع درگیری متوفی و 

وقوع قتل عمد مشاهده نشد.
با هماهنگی و دستور  رییس پلیس آگاهی استان هرمزگان  اظهار داشت: 
مقام قضایی و همکاری اورژانس جسد متوفی به سرد خانه سازمان پزشکی 
این  فوت  علت  پنهان  زوایای  کارشناسانه  و  دقیق  بررسی  و  انتقال  قانونی 
خانم توسط  سازمان پزشکی قانونی و کارشناسان پلیس آگاهی با جدیت در 
دستور کار بوده که نتیجه نهایی علت فوت متعاقبا به سمع و نظر شهروندان 

و  عموم مردم استان می رسد.
امینه دریانورد به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی 

استان هرمزگان منصوب شد
امینه دریانورد در حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 

به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان منصوب شد.
متن حکم به این شرح است.

سرکار خانم امینه دریانورد
با سالم

نظر به تخصص، تجربیات و تعهد سرکار عالی در عرصه فرهنگی، به موجب 
این ابالغ به عنوان »مدیرکل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن 

کتابخانه های عمومی استان هرمزگان« منصوب می شوید.
امید است در سایه ی توجهات ذات باریتعالی و همکاری و همدلی با مقامات 
محترم استان، اعضای محترم انجمن ها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و 
سیاست های توسعه ی کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف 

عالیه ی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.
و من اهلل التوفیق
علیرضا مختارپور

دبیرکل
پیام تبریک مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری 

هرمزگان به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان
و  روز خانواده  پیامی  استانداری هرمزگان در  و خانواده  زنان  امور  مدیرکل 

تکریم از بازنشستگان را تبریک گفت
در متن این پیام آمده است:  

بسمه تعالی 
۲۵ ذی الحجه، روز نزول سوره انسان و آیه هل أتی به عنوان روز خانواده و 
تکریم از بازنشستگان نامگذاری شده است،  این مهم فرصتی شده تا با بهره 
گیری از فرهنگ و خلق و خوی ائمه اطهار، ضمن ارج نهادن به سالها تالش 
و زحمات بی شائبه و تجارب گرانبهای بازنشستگان عزیز، به جایگاه خانواده 
به عنوان مؤثرترین نهاد اجتماعی در تشکیل هویت انسانی و  فرهنگی، ادای 

احترام گردد.
در نگرش متعالی قرآن کریم، جایگاه معنوی خانواده بعنوان تاثیر گذار ترین 
نهاد تربیتی در پرورش سرمایه های انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار است 
وجود  مرهون  را  ای  هرجامعه  صالبت  و  اجتماعی  سالمت  که  نحوی  به   ،
خانواده  بنیان  پاسداشت  که  است  دانسته  تقوایی  با  و  سالم  های  خانواده 
خانواده  بزرگان  بعنوان  خردمندان  و  سالمندان  حرمت  حفظ  و  تکریم  و 
این  رسیدن  فرا  نیز  بنده   . اند  داده  قرار  خود  نگرش  محور  را  اجتماع  و 
روز متبرک را خدمت تمامی خانواده های عزیز هرمزگانی تبریک گفته و  

سعادتمندی و سرفرازی آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم .
مریم یگانه  - مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان

سخنگوی وزارت بهداشت:
تمامی واکسن  های کرونا موجود، ممنوعیتی برای خانم های کمتر از 

۵0 سال ندارد
مباحث مطرح  درباره  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
شده مبنی بر عدم تزریق یک نوع از واکسن کرونا به خانم های کمتر از ۵۰ 
سال گفت: تزریق هیچ کدام از واکسن های کرونای موجود در کشور برای 
الری«،  سادات  سیما  »دکتر  ندارد.  ممنوعیت  سال   ۵۰ از  کمتر  خانم های 
سخنگوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این رابطه گفت: به 
دلیل برخی مطالعات انجام شده درباره یکی از واکسن های خارجی، ترجیح 
بر این شد که به خانم های کمتر از ۵۰ سال تزریق نشده و به جای آن از سایر 

واکسن های وارداتی یا واکسن های تولید داخل استفاده شود.
بر اساس گزارش وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: این موضوع فقط به 

صورت توصیه ای اعالم شده و ممنوعیت تزریق وجود ندارد.
مدیر کل امور زنان و خانواده در بازدید از خانه های امید 

صندوق بازنشستگان استان مطرح کرد؛  
 توانمندسازی سرمایه های اجتماعی بازنشسته استان جدی 

گرفته شود
در  و  بازنشستگان  و  خانواده  روز  ذی الحجه   ۲۵ گرامیداشت  ضمن  یگانه 
راستای تکریم و حفظ حرمت سالمندان و خردمندان جامعه  گفت: حضور 
پر فایده این قشر از جامعه و استفاده از تجربیات، تخصص ها و توانایی های 
آنان و همچنین در نظر گرفتن امکانات برای گذران اوقات فراغت و ضرورت 
حفظ رابطه اجتماع با بازنشستگان می توانند نقطه عطف روشنی برای جوانان 

این مرز و بوم باشد.  
به گزارش آوای دریا مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری افزود: با در نظر 
گرفتن زیرساخت های موجود استان هرمزگان در بستر فعالیت های فرهنگی، 
آموزشی و تسهیالت بهداشتی درمانی می توان به سالمت روحی ، روانی و 
جسمانی این عزیزان کمک کرد و با فعال نمودن این بخش در مراکز و خانه 
های امید صندوق بازنشستگان نسبت به ایجاد نشاط و خالقیت در این قشر 

ارزشمند جامعه اقدامات شایسته ای انجام داد.
وظیفه  متفاوتی  حوزه های  در  اجرایی  دستگاه های  اینکه  بیان  یگانه ضمن 
انسانی موثر در بخش های  دارند افزود: دستگاه ها نسبت به سرمایه های 
تخصصی خود بی تفاوت نباشند و از سرمایه های اجتماعی به نحو احسنت 
خود  جوان  نیروهای  افزایی  بصیرت  و  آگاهی  دانش،  تقویت  راستای  در  و 

استفاده نمایند.
و  زنان  حوزه  آمادگی  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر  پایان  در 
خانواده استان را در راستای همکاری در جهت فعال سازی و توانمندسازی 
اعالم  آموزشی  و  فرهنگی  برنامه های  ابعاد مختلف  در  استان  بازنشستگان 

نمود.
تولد نوزاد رودانی در آمبوالنس

روستای  و ساکن  اهل  باردار  مادر  جاِن  روستای خراجی،  درمانگاه   مامای 
برنطین را در مابین راه و حین مراجعه به بیمارستان امام علی رودان نجات 

داد و نوزاد سالم به دنیا آمد.
تنقیح ۹00 مورد مقررات و قوانین پراکنده در حوزه زنان 

وخانواده
معصومه ابتکار در توییتی از تنقیح ۹۰۰ مورد مقررات و قوانین پراکنده در 
حوزه زنان و خانواده از ۱۳۱۱ تاکنون خبر داد و نوشت: امید است دولت بعد 

بهره برداری الزم را داشته باشد.
ابتکار در این توییت تصریح کرد:  از جمله معضالت، تورم و پراکندگی قوانین 
تناقض  و  مغایرت  مشابهت،  که  است  خانواده  و  زنان  حوزه  در  مقررات  و 

ایجاد می کند.
در  مربوطه  مورد   ۹۰۰ تنقیح  خانواده  و  زنان  بنابراین  معاونت  افزود:  وی 
ریاست جمهوری  معاونت حقوقی  با همکاری  را  تاکنون  از ۱۳۱۱  مقررات 

انجام داد.
ابتکار خاطرنشان کرد:امیداست دولت بعد بهره برداری الزم را داشته باشد.
مکاتبه ابتکار با رییس مجلس درمورد تبعات محدودسازی 

فضای مجازی
ابتکار در توییتی نوشت: طی مکاتبه ای با رییس مجلس نسبت به تبعات 
زنان  کار  و  کسب  برای  مجازی  فضای  عرصه  محدودکننده  های  سیاست 

تالشگر و کارآفرین هشدار دادیم.
ابتکار در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، نسبت به  معصومه 
طرح صیانت از فضای مجازی واکنش نشان داد و نوشت: طی مکاتبه ای با 
ریاست مجلس مخاطرات جدی طرح صیانت از فضای مجازیرا برای هزاران 
کسب و کار مجازی و واقعی زنانتالشگر و کار آفرین این سرزمین اعالم کردم.

وی تصریح کرد: نسبت به تبعات سیاست های محدود کننده در این عرصه 
هشدار دادم.

طی روزهای اخیر تصویب بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای 
مجازی بازتاب های وسیعی در کشور و با واکنش های متفاوتی داشته است.

اخبار کوتاه حوزه بانوان



گیری  همه  جدید  چالش  با  جهانی  جامعه  اخیر  دوساله  در 
covid-19 مواجه شده است که عالوه بر مشکالت خاص همه 
گیری ، بسیاری از برنامه های سالمت عمومی از جمله تغذیه با 

شیرمادر را نیز تحت تاثیر مثبت ومنفی خود قرار داده است.
به  مشکوک  قطعی/  مبتالی  مادر  شیر  در  تاکنون  ویروس  این 
طریق  از  است  بعید  بنابراین  است.  نشده  مشاهده   19-COVID
مادر مبتالی قطعی/  از طریق شیر  یا  مادر  از پستان  تغذیه مستقیم 
بر روی شیرمادر  تحقیقات  منتقل شود.   19-COVID به  مشکوک 
مبتالی قطعی/ مشکوک به COVID-19 همچنان ادامه دارد. تغذیه 
با شیرمادر در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی، شانس بقا را ارتقا داده 
و مزایای طوالنی مدت سالمت و تکامل نوزادان وکودکان را فراهم می 
با شیر مادر وضعیت سالمت مادر را بهبود می  کند. به عالوه تغذیه 
مستقیم  تغذیه  COVID-19از طریق  انتقال  دیگر  از طرف  بخشد. 
لذا  است،  نشده  داده  تشخیص  مادر  شیر  طریق  از  و  مادر  پستان  از 
در  ندارد.البته  وجود  آن  از  جلوگیری  یا  شیردهی  قطع  برای  دلیلی 
از  استفاده  مثل  مناسب  بهداشتی  نکات  باید  مادر  شیردهی،  حین 
قطرات  انتشار  احتمال  از  تا  کند  رعایت  را  امکان  صورت  در  ماسک 
این موضوع  به شیرخوار کاسته شود. دانستن   19-COVID حاوی 
عفونت  به  ابتال  موارد  اغلب  در  که  است  مهم  خانواده  و  مادر  برای 

کووید19،کودکان بیماری خفیف یا بدون عالمت را تجربه کرده اند.
از طرف دیگر شواهد قوی نشان می دهد که تغذیه با شیر مادر باعث 
موجب  و  شده  کودکان  و  شیرخواران  نوزادان،  میر  و  مرگ  کاهش 
مناطق جغرافیایی  تمام  در  تکامل کودکان  و  بهبود وضعیت سالمت 

و اقتصادی می شود
به  قطعی/ مشکوک  مبتالی  مادر شیرده  برای  بهداشتی  های  توصیه 

:19-COVID
دست ها را به طور مرتب با آب و صابون بشویید یا از شوینده های پایه 

الکلی استفاده کنید به خصوص قبل از لمس کودک
هنگام تغذیه کودک از ماسک استفاده کنید. توجه به نکات ذیل در 

این خصوص مهم است:
- به محض مرطوب شدن ماسک ها را تعویض کنید

- بالفاصله ماسک ها را دور بریزید
- از ماسک چندین باراستفاده نکنید

- برای در آوردن ماسک، جلوی ماسک را لمس نکنید بلکه آن را از 

پشت ماسک جدا کنید. در صورت عطسه یا سرفه بر روی دستمال، 
بالفاصله آن را دور انداخته و مجددا دست ها را با آب و صابون بشویید 
را  سطوح  مرتباً  کنید.  استفاده  دست  الکلی  پایه  های  شوینده  از  یا 
به  مشکوک  قطعی/  مبتالی  مادر  اگر  کنید.  عفونی  ضد  و  تمیز 
سرفه  خود  سینه  قفسه  یا  پستان  روی  بر  تازگی  به   19-COVID
کرده باشد باید قبل از تغذیه کودک، پستان خود را به آرامی با آب 
گرم وصابون حداقل به مدت ۲۰ ثانیه بشوید ولی شست و شوی روتین 
پستان، قبل از هر بارتغذیه کودک با پستان مادر یا دوشیدن شیر مادر 
 19-COVID به  اگر مادر مبتالی قطعی/ مشکوک  ندارد.  ضرورتی 
قادر تغذیه شیرخوارنباشد میتواند ازشیر دوشیده شده  استفاده نماید

- دوشیدن شیر مادر در درجه اول با کمک دست و در صورت لزوم با 
استفاده از پمپ مکانیکی انجام می شود. دوشیدن با دست

به همان اندازه پمپ می تواند مؤثر باشد.
بودن  دسترس  در  مادر،  تمایل  به  بستگی  دوشیدن  شیوه  انتخاب   -

تجهیزات، شرایط بهداشتی و هزینه دارد.

- دوشیدن شیر مادر برای حفظ تولید شیر مادر حائز اهمیت است تا 
مادر پس از بهبودی بتواند شیرخوار را با شیر مادر تغذیه کند.

- مادر و هرکسی که به او کمک می کند، باید قبل از دوشیدن شیر 
مادر یا لمس هر قسمت از پمپ یا بطری دست خود را بشوید

بیماری  یا عالئم  باید فردی که عالمت  را  - شیر دوشیده شده مادر 
ندارد و شیرخوار با او احساس راحتی می کند و ترجیحا با

استفاده از یک فنجان تمیز و یا قاشق تمیز کردن آن راحت باشد به 
شیرخوار بدهد. مادر/ مراقب باید قبل از تغذیه شیرخوار ، دست خود 
را بشوید. شیردوش و ظروف نگهداری شیر باید بعد از هر بار استفاده 
با صابون مایع شسته شده و به مدت 1۰ - 1۵ ثانیه با آب گرم آبکشی 
شوند.در صورت استفاده کودک ازشیر مصنوعی با تدابیری که از امکان 
پذیر بودن، طرز صحیح تهیه، ایمن و پایدار بودن آن اطمینان حاصل 
شودحتی بدون در نظر گرفتن COVID-19 ، الزم است بعد از هر 
از جمله شیردوش، ظروف  ای  تغذیه  تمام وسایل کمک  استفاده  بار 

نگهداری شیر و ... به طرز صحیح تمیز شوند.

شیردهی وکووید۱۹ 
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سالمت مادر و کودک

مزایای تغذیه با شیرمادر وتماس پوست با پوست 
در ساعت اول تولد

ایمن  اولین  زایمان(  بعداز  بالفاصله  شیر   ( کلستروم  آغوزیا 
و  حفاظتی  عوامل  از  سرشار  شود  می  محسوب  نوزاد  سازی 
ایمنی بخش بوده بطوری که او را در برابر بسیاری از بیماری 
ها حفاظت کرده و به تنظیم سیستم ایمنی در حال تکامل 
نوزاد کمک میکند. فا کتورهای رشد موجود در آغوز به تکامل 
وعملکرد موثر روده نوزاد کمک میک ند و ورود میکروارگانیسم 
ها و آلرژن ها را به بدن او مشکل می سازد. آغوز سرشار از 
ویتامین A است که برای حفاظت از چشم و کاهش عفونت ها 
اهمیت دارد و با تحریک عمل دفع، به پیشگیری از زردی نوزاد 
کمک میکند به تولید شیر کافی برای تغذیه بعدی و پیشگیری 
برای  کلستروم  یا  آغوز  میکند.  گلیسمی کمک  هیپو  بروز  از 
نوزاد بسیار مغذی است. نیاز غذائی نوزاد در هنگام تولد خیلی 
کم و مقدار آغوز برای تامین نیازهای او کافی است. حجم معده 
نوزاد در روز اول حدودcc ۷- ۵ یعنی به اندازه یک تیله بزرگ 
است و متوسط دریافت شیر در روزدوم هر نوبت تغذیه معموال 
 cc  ۲۲ -۲۷ میباشد. حجم معده نوزاد در روز سوم به cc 1۰
یعنی به اندازه توپ پینگ پنگ می رسد، در روز دهم به اندازه 
یک تخم مرغ بزرگ cc ۸1-۶۰ می شود و هر چه سن نوزاد 
بیشتر شود حجم معده بزر گتر شده و تولید شیر نیز با تغذیه 

مکررشیرخوار از هر دو پستان افزایش می یابد.
رفلکس مکیدن نوزاد را که طی یک ساعت اول تولد بسیار قوی 
است تحریک نموده و به انقباض رحم، خروج جفت و کاهش 

خونریزی مادر کمک میکند
مزایای تماس پوست با پوست مادرنوزاد 

و  اولین  تولد،  اول  ساعت  یک  طی  شیرمادر  با  تغذیه  شروع 
کودکان  و  وشیرخواران  مرگ  کاهش  برای  گام  ترین  حیاتی 

است. ا گر تغذیه انحصاری با شیرمادر از روز اول تولد شروع 
تماس  شود  می  پیشگیری  نوزادان  مرگ  درصد   1۶ از  شود 
پوستی موجب تحکیم پیوند عاطفی بین مادر و نوزاد می شود. 
و  آغاز شده  بارداری  دوره  از  مادر  و  باپدر  نوزاد  پیوندعاطفی 
بعد از چند ماه انتظار با اولین تالقی نگاه و تماس مستقیم با 
نوزاد، قویتر می شود. پیوند عاطفی ممکن است در بدو تولد 
از انس  با دیدن نوزاد ظاهر شده و یا به مرور زمان و بعد  و 
بیشتر باشیرخوار ایجاد شود. هرچه پیوند عاطفی با نوزاد زودتر 
و قوی تر شکل گیرد، مراقبت از نوزاد دل پذیرتر و مطلوب تر 
می شود. به عالوه شیردهی ومادری کردن و تربیت فرزند با 
موفقیت بیشتری توام گردیده و احتمال سوء رفتار با کودک 
کاهش می ابد و در نهایت، منجر به تسریع روند رشد جسمی، 
ارتقاء تکامل و شکوفایی استعدادهای بالقوه کودک می گردد 
و در سنین باالتر نیز نقش بسزایی دارد تماس پوست با پوست 
مادر و نوزاد ر گرمای مورد نیاز نوزاد رابویژه برای نوزادان نارس 
و کم وزن تامین میکند برای نوزادان کم وزن که احتمال مرگ 
و میر بیشتری دارند مفیدتر است. این نوزادان به هنگام تولد 
به حمایت بیشتری برای خوب مکیدن نیاز دارند.توجه پس از 
زایمان طبیعی یاسزارین با بی  حسی موضعی، ضمن برقراری 
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، تغذیه باَشیرمادر را اغلب 
با  می توان طی ساعت اول تولد شروع کرد ولی در سزارین 
بیهوشی عمومی، ضمن برقراری تماس پوست با پوست مختصر 
در اتاق عمل و ادامه آن در اتاق ریکاوری، تغذیه با شیرمادر 
به محض هوشیاری و پاسخگویی مادر طی یکی دو ساعت اول 

تولد انجام می شود
تغذیه با شیر مادر در پاندمی کووید 19

  مادرانی که به نوزادان خود شیر می دهند ، همیشه نگرانند که 
آیا از طریق شیر بیماری به نوزادشان متتقل می شود یا نه . در 

این روزها نیز که بحث پاندمی ویروس هزار چهره کرونا داغ 
است ، فشار روحی روانی زیادی بر روی مادران باردار و شیرده 
مخصوصا  و  بارداری  دوره  در  که  مادرانی  تمام  و  دارد  وجود 
شیردهی هستند به شدت دلهره انتقال ویروس از طریق شیر 
به نوزاد خود را دارند . با دیدن کوچک ترین نشانه ای از ویروس 
فراوانی  و سواالت  برابر می شود  دو  دلهره شان  در خود  کرونا 
آیا به شیر خوار خود شیر  ذهن آن ها را درگیر می کند که 
بدهند یا خیر . همین موضوع شیردهی شان را تحت تاثیر قرار 
می دهد .   تغذیه با شیرمادر درهرشرایط اقتصادی واجتماعی 
، شانس بقا کودک را ارتقاء داده و مزایای طوالنی مدت سالمت 
و تکامل نوزادان و کودکان را فراهم می کند. به عالوه تغذیه 
با شیر مادر وضعیت سالمت مادر را بهبود می بخشد. ویروس 
کرونا تا کنون در شیر مادر مبتالی قطعی/ مشکوک به کووید 
19 مشاهده نشده است . لذا دلیلی برای قطع شیردهی وجود 
از  مستقیم  تغذیه  طریق  از   19 کووید  ویروس  انتقال  ندارد. 
پستان مادر و از طریق شیر مادر تا کنون تشخیص داده نشده 

است ، لذا دلیلی برای قطع شیردهی وجود ندارد.
مادران شیرده مبتال به کرونا به دو دسته تقسیم می شوند : 
مادرانی که ابتالء قطعی دارند و مادرانی که مشکوک به کرونا 
هستند. مادران با ابتالء قطعی نیز به دو دسته تقسیم می شوند 

:  مادران با حال عمومی بد و مادران با حال عمومی خوب
مادران با ابتالء قطعی کرونا

مادرانی که بد حال و با شرایط حال عمومی وخیم بوده و قادر 
از  آنان  نوزاد  باید تغذیه   ، نوزاد خود نیستند  به  به شیردهی 
طریق شیر دوشیده مادر و یا شیر موجود در بانک شیر انجام 
شده و در صورت غیر ممکن بودن موارد مذکور برای تغذیه 
شیرخوار از شیر دایه سالم و نهایتا شیرمصنوعی استفاده گردد. 
مادری که حال عمومی خوبی داشته و  توانایی شیر دادن به 

و  ، شستن  بهداشت  رعایت  و  ماسک  زدن  با   ، دارد  را  نوزاد 
ضدعفونی کردن دست ها و وسایلی که شیر با آن در تماس 
است )استکان ، شیر دوش و …( می تواند شیردهی داشته 
و یا  شیر خود را دوشیده  و  توسط یک فرد سالم به نوزاد 
خود بدهد ) دوشیدن شیر برای حفظ تولید  شیر مادر حائز 
اهمیت است تا مادر پس از بهبودی بتواند شیر خوار را با شیر 
خود تغذیه کند( شستشوی روتین و مداوم  پستان برای هر 
بر روی  تازگی  به  اینکه  مادر  بار شیردهی الزم نیست. مگر 
پستان خود سرفه کرده باشد که  باید قبل از تغذیه  شیرخوار 
، پستان خود را به آرامی با آب و صابون حداقل به مدت ۲۰ 

ثانیه بشوید .  
مادران مشکوک به کرونا

بهداشتی  اصول  رعایت  ضمن  کرونا  به  مشکوک  مادر  در  
دست  مرتب  شستشوی   ، ماسک  از  استفاده  مثل  مناسب 
بهنگام  تمیز  دستمال  از  استفاده  و  سطوح  کردن  تمیز   ، ها 
عطسه و سرفه تغذیه با شیر مادر توصیه می گردد و نیازی 
به اضافه کردن شیر مصنوعی نمی باشد . تغذیه شیرخوار با  
شیر مصنوعی تولید شیر مادر را کاهش می دهد و همیشه 
خطرات تغذیه با شیر مصنوعی برای نوزاد و شیرخوار وجود 
دارد. قطعا مزایای برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 
و همچنین فواید متعدد و ذاتی تغذیه با شیر مادر بیشتر از 
خطرات احتمالی انتقال کووید 19 و بیماریهای مرتبط با آن 
مبتالی  مادر  شیرخوار  تغذیه  و  مراقبت  های  توصیه   . است 
که  است  زمانی  برای   ،  19-COVID به  مشکوک  قطعی/  
مادر احتماالً عفونت دارد )یعنی عالمت دار یا 14 روز پس از 
شروع عالئم ، هر کدام که طوالنی تر است( . هدف از توصیه 
ارائه شده برای مراقبت و تغذیه شیرخوار مادران مبتال  های 
به کرونا ، ارتقا ء سالمت کودکان و بقاء بیشتر آنها می باشد .
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۲۲ درصد مردم هرمزگان واکسن دریافت کردند
 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: تاکنون ۲۲ درصد 
از مردم استان هرمزگان واکسن کرونا را دریافت کردند، در حالی که این 

آمار در کشور ۱۵ درصد است.
حسین فرشیدی در نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان قشم افزود: 
دوز رسیده  هزار  به ۲۷۰  استان هرمزگان  در  تزریق شده  واکسن  آمار 
این  مردم  از  درصد   ۱۳ واکسن،  هزار   ۱۶ تزریق  با  قشم  در  که  است 

شهرستان واکسینه شدند.
وی ادامه داد: جزیره قشم به دلیل مراجعه نکردن افراد باالی ۴۵ سال 

رتبه پایینی در استان هرمزگان دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: تزریق واکسن 
در استان هرمزگان نسبت به کشور با اختالف ده سال پایینتر انجام 

می شود.
وی اظهار کرد: سه مشکل تامین اکسیژن، دارو و نیروی انسانی برای 
مقابله با این بیماری وجود دارد اما در جزیره قشم و استان هرمزگان با 

کمبود نیرو مواجه هستیم.
فرشیدی افزود: با توجه به شیوع کرونا در کشور و خستگی کادر درمان، 
پذیرش موقت  و  آمادگی جذب  از کشور،  نقطه  از هر  و  با هر روشی 

نیرو داریم.
وی تصریح کرد: همه امکانات برای حضور نیروی پرستار در جزیره قشم 
مهیاست و از سوی سازمان منطقه آزاد قشم نیز عالوه بر اسکان در 

هتل ها، پرداخت های تشویقی انجام می شود.
تعداد بیماران کرونا در قشم ۲ برابر شده است

تعداد  گذشته  هفته  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بیماران از ۴۲۰ نفر به ۸۸۰ نفر رسیده است.

وی افزود: بر این اساس با کمبود تخت و نیروی انسانی در قشم مواجه 
دستورالعمل های  موجود،  شرایط  کنترل  برای  است  الزم  و  هستیم 

بهداشتی به صورت جدی اجرا شود.
رها  کرد:  تصریح  متخلفان  با  برخورد جدی  بر  تاکید  فرشیدی ضمن 
کردن مصوبات تا ۲ هفته بعد آثار خود را نشان می دهد و هم اکنون 

نیز شرایط این شهرستان بحرانی است.
وی با بیان اینکه تا ۱۵ شهریورماه با این پیک از کرونا درگیر هستیم 
ادامه داد: افزایش شیوع و فوتی های ناشی از بیماری کرونا در کشور به 

دلیل شیوع نوع دلتای این بیماری است.
درصد   ۷۵ کرد:  اظهار  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بیماران شناسایی شده در هفته گذشته نوع دلتای بیماری را داشتند 

که احتمال واگیری و انتشار بیشتری دارد.
نسبت پزشک متخصص به جمعیت در قشم مطلوب است

پزشک  مورد کمبود  در  انتقاد  به  پاسخ  در  ادامه جلسه  در  فرشیدی 
متخصص در قشم گفت: باالترین نسبت پزشک متخصص به جمعیت 

در استان مربوط به جزیره قشم است.
وی افزود: با توجه به امکانات، شرایط خاص و جاذبه هایی که در جزیره 
قشم وجود دارد، بیشترین تقاضای انتقال به استان هرمزگان برای این 

شهرستان به ثبت رسیده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: پزشکان متخصص 
بسیاری در قشم حضور مستمر دارند و روزانه بیماران خود را ویزیت 

و درمان می کنند.
واکسن کرونا برای پیشگیری از بیماری کافی نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: واکسن موثرترین 
امری است که در شرایط شیوع بیماری می توان به آن اتکا کرد اما برای 
پیشگیری از ابتال به این بیماری کافی نیست و باید دستورالعمل های 

بهداشتی رعایت شود.
فرشیدی ادامه داد: ۴۹ درصد از بیماران کویید -۱۹ در تجمع ها، ۴۳ 
درصد در اداره ها و محل کار و باقی مانده در سایر مکان ها به بیماری 

مبتال شدند.
است  نیاز  قرنطینه  هفته   ۲ وضعیت  بهبود  برای  اینکه  بیان  با  وی 
ذاکری  به  حقانی  اسکله های  در  مسافر  زمینی  ورود  از  کرد:  تصریح 
جدی  صورت  به  تجمع  هرگونه  با  و  جلوگیری  باید  الفت  به  پهل  و 

برخورد شود.
هزار   ۱۵۰ با  الرک  و  هنگام  قشم،  جزیره های  شامل  قشم  شهرستان 
نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول 
۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب های خلیج فارس 

گسترده شده است.
فرماندار شهرستان قشم:

قشم با کمبود شدید پرستار مواجه است/بزودی بخش 
جدید کووید راه اندازی می شود

بحث  در  نگرانی  و  مشکل  مهمترین  گفت:  قشم  شهرستان  فرماندار 

کووید تامین پرستار است که مطالبه جدی مردم را به همراه دارد.
در  قشم،  در  کرونا  مدیریت  ستاد  برگزاری  حاشیه  در  نصری  علیرضا 
گفت و گو با ایسنا، افزود: در چند روز گذشته شرایط شهرستان قشم 
به وضعیت حادی رسیده است و آمارها نشان دهنده وضعیت بغرنج از 

لحاظ شیوع کرونا دارد.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته ۹۰ تخت بیمارستانی در قشم وجود 
رسید،  تخت  به ۱۳۰  قشم  آزاد  منطقه  و  با کمک خیرین  که  داشت 
تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد بخش کووید ۱۹ در قشم شاهد افزایش 

تخت بیمارستانی برای رسیدگی به وضعیت بیماران باشیم.
نصری با اشاره به اینکه خوشبختانه با کمک خیرین و منطقه آزاد قشم 
دغدغه دستگاه اکسیژن ساز برطرف شد، اضافه کرد: مهمترین مشکل 
و نگرانی در بحث کووید تامین پرستار است که مطالبه جدی مردم 

را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه روزی که بیمارستان پیامبر اعظم)ص( در قشم افتتاح 
شد با مشکل پرستار و منابع انسانی روبه رو بود چه برسد به امروز با 
اوج بیماری کرونا، عنوان کرد: حتی از ۵ مرکز اورژانس شهرستان قشم 

هم ۱۰ نیرو اضافه شد اما بازهم با مشکل رو به رو هستیم.
را  ها  درمانگاه  سایر  باید  اینکه  به  اشاره  با  قشم  شهرستان  فرماندار 
کنیم،  آماده  دارو  دریافت  و  سرپایی  بیماران  به  رسیدگی  بحث  در 
این هفته  ائمه جمعه سپاسگزارم که در  از همکاری  خاطرنشان کرد: 
نهایت  شهرستان  قرمز  شرایط  دلیل  به  جمعه  نماز  برگزاری  عدم  در 

همکاری را به کار بستند.
سازمان غذا و دارو هشدار داد:

احتمال پر کردن شیشه های خالی واکسن توسط 
سودجویان/ویژگی واکسن های تقلبی

داروی  و  غذا  معاونان  به  نامه ای خطاب  در  دارو  و  غذا  رییس سازمان 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور 
نسبت به پر کردن ویال های خالی واکسن توسط افراد سودجو هشدار 

داد.
بنابر اعالم صفحه اینستاگرام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در 
نامه شماره ۱۳۵/ ۱۰۳۷/ د  به  احترام، عطف  با  آمده است:»  نامه  این 
مورخ ۱۴۰۰.۴.۲۰ درخصوص اطالعات مربوط به ارزیابی تهدیدات مدیریت 
بحران و با عنایت به اینکه گروه های کالهبرداری ممکن است به دنبال 
پر کردن ویال های خالی واکسن که به طور نامناسب دفع شده اند 
باشند، سازمان جهانی بهداشت، اقدام به اشتراک گذاری اطالعات ارزیابی 
فوق به منظور افزایش آگاهی از تهدیدات محتمل در مورد ویال های 

خالی واکسن های کووید ۱۹ نموده است.
الزم به ذکر است، برخی از ویژگی های ویال های تقلبی و احتماال پر 
شده به صورت غیرقانونی )پیوست( می باشد. همچنین مشخصات زیر 

به عنوان مهمترین این ویژگی ها قلمداد می شوند:
- ویال های دارای خراش یا عالئم دستکاری

- نشانه هایی از آسیب رسیدن به برچسب ها بوسیله آب
- درپوش فلزی دارای فرورفتگی، خراشیدگی یا شکستگی

- خراشیدگی یا سوراخ روی درپوش های پالستیکی
- وجود مواد یا ذرات خارجی قابل رویت در داخل ویال

- وجود دستکاری قابل تشخیص تاریخ انقضاء
- وجود اختالف در تاریخ انقضاء با شماره محموله معتبر

- وجود مشکوک مقادیر زیادی از محصول موجود برای فروش به صورت 
خصوصی.

الزم به ذکر می باشد، در حال حاضر واکسیناسیون کووید ۱۹ توسط 
معاونت محترم بهداشت وزارت متبوع صورت می گیرد. لیکن با توجه 
موارد  توزیع  و  عرضه  منظور  به  افرادی  سودجویی  احتمال  اینکه  به 
تقلبی و قاچاق فرآورده های مختلف از جمله واکسن نیز وجود دارد، 
مقتضی است دستور فرمائید، ضمن اطالع رسانی موارد مذکور، تاکید 
بر پیگیری اصالت کلیه فراوردهای سالمت از طریق برچسب رهگیری 
نحو  به  محترم  معاونت  آن  پوشش  تحت  مراکز  کلیه  به  کاال  اصالت 

مقتضی صورت پذیرد. 
ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای بیماران نادر فعال شد

دیابتی  و  نادر  بیماران  برای  کرونا  واکسیناسیون  ثبت نام  امکان 
انسولینی نیز فراهم شد.

فناوری  مدیریت  مرکز  رئیس  زارچی،  شریفی  دریا،  آوای  گزارش  به 
ثبت نام حدود  امکان  دیگر  تا ساعاتی  بهداشت گفت:  وزارت  اطالعات 
انسولین ۱۸  کننده  دریافت  دیابتی  یا  نادر  بیماران  از  نفر  پانصدهزار 
سامانه  طریق  از  سنی  اولویت  بدون  و  کشور  سراسر  در  باال  به  سال 

salamat.gov.ir فراهم خواهد شد.
امکان انتخاب سال تولد پایین تر از ۱۳۵۵ در این دوره از ثبت نام وجود 
دارد اما اگر کد ملی فرد ثبت نام کننده در فهرست بیماران نباشد و 

شرط سنی رعایت نشده باشد، امکان ثبت نام نخواهد داشت.

شدید  گالیه  و  انتقاد  مورد  دیگر  بار  بهداشت  وزارت  اخیر  روزهای  در 
برخی قرار گرفته است. این بار به علت اولویت دادن به برخی گروه های 
شغلی نسبت به واکسیناسیون عمومی. حداقل ۲۳۰ هزار بیمار خاص 
سال   ۵۵ زیر  به  هنوز  واکسیناسیون  سن  و  نشده اند  واکسینه  هنوز 

نرسیده است.
به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هنوز ۲۳۰ هزار نفر از بیماران 
اخیر  روزهای  در  که  درحالیست  این  و  نشده اند  واکسینه  خاص 
رانندگان  مثل  مختلف  مشاغل  و  شده  آغاز  گروهی  واکسیناسیون 

تاکسی، معلمان، قاضی ها و خبرنگاران در اولویت قرار گرفته اند.
فرماندار شهرستان قشم:

۹ پرستار به کادر بیمارستان قشم اضافه شدند
وارد  تهران  از  پرستاری  نیروی  نفر   ۹ گفت:  قشم  شهرستان  فرماندار 
شهرستان شده و به کادر پرستاری بیمارستان پیامبر اعظم)ص( اضافه 

شدند.
 علیرضا نصری در جمع خبرنگاران، افزود: این تعداد نیرو برای تامین 
بخشی از نیاز پرستاری بیمارستان و در پاسخ به درخواست ستاد کرونا 

با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی استان از تهران وارد قشم می شوند.
رییس ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان قشم تصریح کرد: بنا به 
قول مساعد سازمان منطقه آزاد، اسکان پرستاران اضافه شده به کادر 

پرستاری بیمارستان توسط این سازمان تامین می شود.
 نصری بار دیگر، تغییر شرایط بحرانی و بسیار سخت فعلی را نیازمند 
همکاری و همبستگی عمومی ذکر و ضرورت زدن ماسک، رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی، دریافت واکسن گروه های سنی اعالم شده و پرهیز 

از تردد، تجمع و مسافرت را یاد آوری کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی و عمل به مسئولیت های سازمانی 
و اجتماعی دستگاه های مسئول، صاحبان سرمایه، خیرین و سازمان و 
شرکت های اقتصادی و پیگیری دانشگاه علوم پزشکی نیروی مورد نیاز 
بیمارستان بطور کامل تامین و همزمان با کاهش مبتالیان،  مشکالت 

کادر بیمارستان هم کمتر شود.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

مادران باردار و شیرده مجاز به تزریق واکسن آسترازنکا 
هستند

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مادران باردار و شیرده می تواند 
واکسن آسترازنکا بزنند و منعی برای آنها وجود ندارد.

ستاد  مردانی«،عضو  »مسعود  ایرنا،  از  نقل  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
برای  با کرونا گفت: در حال حاضر دستورالعمل کشوری  ملی مقابله 
تزریق واکسن مادران باردار و شیرده وجود ندارد اما این افراد می توانند 
وی  کنند.  آسترازنکا  واکسن  تزریق  به  اقدام  خود  تمایل  صورت  در 
افزود: تحقیقاتی در مورد عوارض تزریق واکسن برای مادران شیرده و 
باردار انجام نشده و برخی واکسن ها بدلیل محدود بودن اطالعات در 
شیردهی منع مصرف دارند و از بین برندهای موجود در ایران واکسن 
آسترازنکا بصورت محدود در زنان شیرده تزریق شده در صورتی که زنان 
شیرده در ریسک باال برای ابتال به کرونا قرار و با ریسک فاکتور برای 
تشدید بیماری در آنها  وجود داشته باشد با صالحدید پزشک معالج 
می توانند واکسن آسترازنکا را تزریق کنند و بعد از تزریق این واکسن 
نیازی به قطع شیردهی نیست. این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ادامه داد: زنان باردار در مقایسه با سایر افراد در معرض خطر 
بیشتری برای بیماری کرونا قرار دارند و زنان باردار مبتال به کرونا ممکن 
عواقب  بیشتر  خطر  معرض  در  باردار  زنان  سایر  با  مقایسه  در  است 
مطالعات  کرد:  اضافه  مردانی  باشند.  زودرس  زایمان  مانند  نامطلوب 
محدودی در خصوص ایمنی واکسن کرونا در زنان باردار انجام شده، 
زنان  و  معالج  به هماهنگی پزشک  نیاز  زمینه  این  در  تصمیم گیری 
بیماری کرونا در جامعه  با در نظر گرفتن میزان شیوع  تا  باردار دارد 
ریسک ابتال به بیماری و اطالعات محدود در زمینه واکسیناسیون زنان 

باردار تصمیم گیری شود.
آتش سوزی در بخش کودکان بیمارستان حضرت 

ابوالفضل علیه السالم میناب بدون هیچ گونه خسارت 
جانی مهار شد

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السالم میناب خبر داد؛
رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السالم میناب از مهار آتش 

سوزی در بخش کودکان این بیمارستان خبر داد.
آتش سوزی در بخش کودکان بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السالم 

میناب بدون هیچ گونه خسارت جانی مهار شد
دکتر یداهلل رئیسی ماکیانی، رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه 
السالم میناب اظهار کرد : عصر جمعه مورخ ۱۵ مرداد آتش سوزی در 
افتاد  اتفاق  السالم  علیه  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  کودکان  بخش 
که بالفاصله با آتش نشانی شهرستان تماس گرفته و  اقدامات ضروری 

انجام و آتش سوزی مهار شد .

اخبار حوزه سالمت



زارعی با بیان اینکه نیاز بسیار جدی به اهداء کنندگان خون در 
استان هرمزگان داریم، گفت: از شهروندان خواهشمندیم اهدای 

خون را به روزهای خاص موکول نکنند.
دکتر ایمان زارعی مدیرکل انتقال خون هرمزگان اظهار کرد: با توجه به 
همه گیری کرونا و پیک های به وجود آمده، مردم ترس از ورود به مراکز 
درمانی دارند، این درحالی است که مردم باید بدانند مراکز انتقال خون  
جزو مراکز درمانی نیست  و از جمله مراکز تولیدی به شمار رفته و با 
توجه به اینکه فرآورده خونی باید سالم به دست مصرف کننده برسد 
رعایت سخت گیرانه شیوه  نامه های بهداشتی  همیشه مد نظر سازمان 

انتقال خون بوده وتنها مربوط به زمان کرونا نیست.
زارعی با اشاره به اینکه بسیاری از اهدا کنندگان به تصور اینکه با اهدای 
ممانعت  اهدای خون  از  یا کم خونی می شوند  و  بیماری  خون دچار 
می کنند، افزود: با اطمینان خاطر اعالم می کنیم که  رسالت انتقال 
خون اول سالمت اهدا کننده و سپس  در نظر گرفتن سالمت دریافت 
کنندگان خون است و اگر به هر دلیلی پس از معاینه اولیه مشخص 
از  شود اهدای خون به سالمت اهدا کننده آسیبی وارد می کند، فرد 

خون گیری  به طور موقت یا دایم معاف می شود.
وی یادآور شد: استان هرمزگان  به علت موقعیت استراتژیکی  قطب 
و  ای  جاده  تصادفات  راهها،  بودن  ترانزیتی   و  وگردشگری  اقتصادی  

حوادث آن  دور از انتظار نیست.
۲۰۰۰ بیمار تاالسمی در هرمزگان خون دریافت می کنن

مدیرکل انتقال خون هرمزگان ادامه داد: از طرفی اعمال جراحی های 
از ۲۰۰۰بیمار تاالسمی ماژور همیشه استان  بزرگ  و دارا بودن بیش 
نیازمند می کند که  واحد خون  و ۵۰۰   از ۵ هزار  بیش  ماهانه  به  را 
را تحت پوشش مصرف  وبیمارستانی  اینکه ۲۳مرکز درمانی  بر  عالوه 
خون و فراورده های خونی قرار دهیم، باید ذخایر ۵تا ۷روز استان نیز 
حفظ وافزایش دهیم وبه همین سبب مراکز انتقال خون  همیشه به 
مشارکت  واالی هم استانی های عزیز  جهت اهدای خون با همه گروه 

های خون نیاز مند است .
مراجعه ۲۰ هزار نفری به مراکز انتقال خون در ۴ ماهه نخست امسال

اهدا کنندگان  امسال میزان مراجعه  زارعی گفت: در ۴ ماهه نخست 
خون در استان حدود ۲۰هزار نفر بوده است که ۱۷ هزار و ۶۰۰نفر موفق 

به اهدای خون شدند .
وی تشریح کرد: ۶۱ درصد مراجعین از اهدا کنندگان مستمر بوده و۱۵ 

در صد برای اولین باراهدای خون داشته اند.
درصد   ۷/۹۵ کرد:  ابراز  هرمزگان  خون  اتقال  سازمان  در  عالی  مقام 
بانوان  را  درصد   ۳/۴ وتنها  آقایان  گروه  را  خون  اهداکننده  داوطلبان 

تشکیل داده اند .
زارعی بیشترین فراورده های خونی که در ۴ ماهه نخست سال جاری 
توزیع شده  را ۱۸هزار واحد خون فشرده  و ۵ هزار و ۸۰۰ واحد پالکت 

و ۷ هزار و ۳۰۰ واحد پالسما  عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این روزها متاسفانه شیوع کرونا جامعه را تحت تاثیر 
قرار داده  و این امر مصرف خون را افزایش داده است، از شهروندان در 
خواست کرد اگر به کرونا مبتال شده اند یک ماه پس از بهبودی کامل 

میتوانند  بدون هیچگونه مشکل وخطری خون اهدا کنند.
که  افرادی  همچنین  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  خون  انتقال  مدیرکل 
واکسن کرونا از نوع استرازنیکا و اسپوتنیک وی تزریق نموده اند ۲۸روز 
پس از دوز اول یا دوم می توانند خون اهدا کنند ولی سایر واکسن 
ها همانند سینوفارم ،برکت ،پاستور و بهارات منعی برای اهدای خون 

ایجاد نمی کند .

هرمزگان نیاز جدی به اهداء کنندگان خون دارد
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مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی، مشمول دریافت واکسن/پیش بینی اتمام واکسیناسیون تا ۱۰ روز دیگر

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آغاز واکسیناسیون 
و  کودک  مهدهای  مربیان  تمام  گفت:  فرهنگیان 
باید  که  فرهنگیانی  مجموعه  در  هم  پیش دبستانی 
درصد   ۳0 تاکنون  هستند.  کنند،  دریافت  واکسن 
و  شده اند  واکسینه  کرده ایم،  معرفی  که  جامعه ای 
پیش بینی می کنم طی یک هفته تا10 روز آینده همه 

فرهنگیان واکسینه شوند.
رسمی  کار  به  آغاز  مراسم  در  میرزایی  حاجی  محسن 
اگر  کرد:  اظهار  کودک  تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان 
جامعه ای از حیث حیات معنوی و حقیقی کاستی داشته 
باشد، به کاستی در نظام تعلیم و تربیت قابل ارجاع است.

وی افزود: در هستی کاری خطیرتر و منطبق تر با فلسفه 
را  پیامبران  خداوند  نداریم.  تربیت  و  تعلیم  از  خلقت 
تحول  برای  خلقت  اساس  و  کرد  مبعوث  کار  این  برای 

انسان هاست که از مسیر تعلیم و تربیت حاصل می شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اجماع دانش بشری 
نیز اینگونه است و اگر نگوییم مهمترین عامل در کیفیت 
زندگی جوامع، انسان ها، تحول و پیشرفت، نظام تعلیم و 
تربیت است، قطعاً یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ساختن 
آینده است، گفت: کیفیت جامعه را نظام تعلیم و تربیت 

آن تعیین می کند.
تجلیات  چون  شاخص هایی  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
پیشرفت در امور مادی نمی تواند بیانگر تحول یک جامعه 
باشد. تحول جامعه در تحول نظام یادگیری است و این یک 
امر بسیار مهم است. برداشت من این است که جامعه ما 
از این ظرفیت رفیع، کم استفاده کرده و یکی از مهمترین 
فرصت سوزی ها در جامعه اسالمی، فرصت سوزی در نظام 
تعلیم و تربیت است. این ظرفیت بی نظیر را مورد غفلت 

قرار دادیم.
وی با بیان اینکه هرچقدر به سنین اوان کودکی نزدیک 
یک  اظهارکرد:  می شود  بیشتر  تربیت  اهمیت  می شویم، 
رها  گذشته  سال های  در  را  تربیت  دوران  از  مهم  بخش 
کردیم و اعتنایی به آن نکردیم. این کار، یک کار تخصصی 
و آموختنی است و فردی که وارد آن می شود باید خودش 

فهم و درک دقیقی از مفاهیم تربیت داشته باشد.
فرزندانشان  به  خانواده ها  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
عالقه مند هستند اما لزوماً عالقه کافی نیست. آیا ما به آنان 

چیزی آموخته ایم؟  پنج سال اول زندگی در شکل گیری 
شخصیت کودکان تعیین کننده است. با رهنمود راهبردی 
عالی  شورای  و  شد  ایجاد  توجه  این  رهبری  معظم  مقام 
انقالب فرهنگی به میدان آمد و با اقبال کم نظیری با اتفاق 

آرا این سازمان تشکیل شد.
هشت  باالی  جمعیت  یک  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
به  ورود  از  قبل  تا  تولد  بدو  از  که  داریم  نفری  میلیون 
مدرسه باید تحت تعلیم قرار بگیرند، گفت: ۱۴ درصد از 
این جمعیت در مهدهای کودک حاضر می شوند که آن هم 
تعلیم  بوده است و ۸۶ درصد هم تحت  بازار آشفته  یک 
هدفمند و هوشمند قرار نمی گرفتند. با شکل گیری این 
سازمان، نظام آموزش و پرورش خودش را نسبت به این 
تحت  نیز  خانواده ها  باید  و  می داند  مسئول  سنی  دوره 

آموزش و خدمات مشاوره ای قرار بگیرند.

وی تاکید کرد که مهدهای کودک نیز باید قاعده مند شوند 
این دوره آموزشی  بگیرد.  قرار  انضباط دقیق تری  و تحت 
برای بچه ها بسیار مهم است و امیدوارم هرچه زودتر دوره 
انتقال در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک انجام شود. 
یک کار استوار و اصولی مستلزم زمان قابل توجهی است. 
سازمان پژوهش باید برای تهیه محتوای آموزشی مهدها 
برنامه ریزی الزم را داشته باشد همچنین باید برای تولید 
کار  به  به خانواده ها دست  آموزشی  و  بسته های حمایتی 

شود.
وزیر آموزش و پرروش با بیان اینکه باید به سرعت وضعیت 
همه  می خواهیم  گفت:  یابد،  سامان  کودک  مهدهای 
عزیزترین  مردم  بگذاریم.  سازمان  این  در  را  سرمایه مان 
دارایی خود را به این سازمان می سپارند. این سازمان باید 
خودش را در عمل نشان دهد و جامعه حس کند سازمانی 

به وجود آمده که کمک حال تربیت خطیر کودکان است.
پنج  از  فرهنگیان  واکسیناسیون  آغاز  به  اشاره  با  وی 
شنبه هفته گذشته گفت: تمام مربیان مهدهای کودک و 
پیش دبستانی هم در مجموعه فرهنگیانی که باید واکسن 
که  جامعه ای  درصد   ۳۰ تاکنون  هستند.  کنند،  دریافت 
معرفی کرده ایم واکسینه شده اند و پیش بینی می کنم طی 
یک هفته تا۱۰ روز آینده همه فرهنگیان واکسینه شوند. به 
این ترتیب می توانیم سال تحصیلی را با اطمینان بیشتری 
آغاز کنیم. اخیرا با دکتر رئیسی - معاون وزیر بهداشت - 
صحبت کردم و او هم عالقه مند است که سال تحصیلی به 
صورت حضوری آغاز شود. این کار از نگرانی خانواده ها برای 

بازگشایی حضوری مدارس می کاهد.
منبع ایسنا
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کاهش تولدها در ایران

میزان  گفت:  جوانان  اجتماعی  توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
نزدیک   ۹۸ سال  به  نسبت   ۹۹ سال  نخست  ماهه  هفت  در  موالید 
۶ درصد کاهش پیدا کرده و در تمامی استان ها این کاهش مشاهده 

می شود.
 »اعظم کریمی«  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان 
درباره علل کاهش موالید گفت: البته در علت شناسی وضعیت فعلی 
مسائل  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  غیر  زیادی  بسیار  عوامل  موالید  در 
اقتصادی نیز دخیل است. وی بیان کرد: از جمله این مسائل می توان 
والدین  در  موجود  نگرش های  تغییر  و  اجتماعی  فرهنگی  مسائل  به 
جوان اشاره کرد به نوعی که متاسفانه حتی در بسیاری از زوجین جوان 
شناخته  آنان  زندگی  اولویت  عنوان  به  آوری  فرزند  می گردد  مشاهده 
نمی شود؛ و حاضر به پذیرش مسئولیت خطیر نقش مادری و پدری 
نیستند. کریمی اضافه کرد: میزان موالید در هفت ماهه نخست سال 
۹۹ نسبت به هفت ماهه نخست سال ۹۸ نزدیک ۶ درصد کاهش پیدا 

کرده و در تمامی استان ها این کاهش مشاهده می شود.
بیان  ادامه  در  جوانان  اجتماعی  توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
کرد: بیشترین کاهش موالید در استان های البرز با منفی ۱۴ درصد، 
قم با منفی ۹ و نیم درصد، مازندران با منفی ۹ و دو درصد بوده است 
و غیر از استان سیستان و بلوچستان که با افزایش موالید تقریباً سه 
درصدی مواجه بوده؛ کمترین درصد تغییرات در این بازه زمانی مربوط 
به آذربایجان غربی با منفی ۲، کرمانشاه با منفی سه و هشت درصد و 
کردستان با منفی چهار و یک درصد بوده است.  وی تاکید کرد: روند 
موالید تا سال ۹۴ افزایشی بوده و پس از آن رو به کاهش گذاشته است 
و از سال ۹۷ و ۹۸ این روند با شیب تندتری رو به کاهش گذاشته است.

کریمی خاطرنشان کرد: به هر حال باید به این نکته توجه داشت که 
و  مستقیم  تاثیرات  یکدیگر  روی  بر  شناختی  جمعیت  شاخصه های 
قاعده مستثنی  این  از  ازدواج  و  موالید  زیادی می گذارند  غیرمستقیم 
تحدید  سیاست های  به  مربوط  موالید  کاهش  از  بخشی  و  نیست 
جمعیتی دهه های گذشته است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
به  منجر  آن سال ها  در  موالید  کاهش  یعنی  افزود:  جوانان  اجتماعی 
کاهش جمعت جوانان در سن باروری در حال حاضر شده است واین 
خود باعث کاهش موالید شده و همان گونه که اشاره شد چرخش های 
فرهنگی و تغییرات ارزشی و بیماری کرونا و وضعیت اقتصادی جامعه 

همگی از عوامل ایجاد کننده این وضعیت می باشند.
واکسیناسیون دانشجویان تا مهر انجام می شود؟

اینکه  بر  تاکید  با  ها  دانشگاه  در  رهبری  نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس 
دانشجویان  گسترده  واکسیناسیون  شاهد  ماه  مهر  تا  دانم  می  بعید 
باشیم، گفت: قولی که مسئوالن داده اند این است که بخشی از آموزش 

های ما از سال جدید به شکل حضوری برگزار شود.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، حجت االسالم مصطفی رستمی 
ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه دفاتر نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشگاه ها طی دوران کرونا تعطیل نبودند، اظهار کرد: فعالیت های 
دفاتر نهاد در دانشگاه ها به دلیل مجازی بودن آموزش سرعت بیشتری 
گرفت اما آنچه که مهم است، ماهیت این فعالیت هاست. چرا که در 

فضای حضوری دانشگاه ها شور، نشاط و هیجان علمی در دانشگاه ها 
ایجاد می شد که در تعطیلی دانشگاه ها این گونه نبود.

های  فعالیت  کرونا،  شیوع  با  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرصت حضور  لذا  یافت  انتقال  مجازی  بستر  به  دانشجویان  آموزشی 
در فعالیت های فرهنگی در کنار سایر فعالیت ها به دانشجویان داده 
های  فعالیت  مجموعه  بین  حضوری  فضای  در  که  پیوستی  و  نشد 
از هم گسسته  ها  مجازی محیط  فضای  در  داشت  وجود  دانشجویی 
شد. به این ترتیب هر فضایی فعالیت خود را انجام می دادند و فعالیت 
های فرهنگی و اجتماعی در قالب دیگری فعالیت پیدا کردند و نوعی 
احساس رخوت در بین دانشجویان ایجاد شد. اگرچه در حوزه فعالیت 
به شکل  تا رسیدن  اما  افتاد  اتفاق  زیادی  ابتکارات  نیز  فرهنگی  های 

مطلوب فاصله داریم.
نهاد  این  اینکه  بیان  با  ها  دانشگاه  در  رهبری  نمایندگی  دفتر  رئیس 
در بحث تزریق واکسن به دانشجویان ورود نمی کند، خاطرنشان کرد: 
خود  سنی  گروه  ابالغ  منتظر  و  ام  نزده  واکسن  هنوز  نیز  خود  بنده 
هستم اما قولی که به آموزش عالی داده شده این است که بخشی از 
آموزش حضوری مهر ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه ها آغاز شود. اما تصور من 
این است که بعید است در ترم اول سال جاری یعنی در مهر ۱۴۰۰ ما 

واکسیناسیون در حد بازگشایی دانشگاه ها داشته باشیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

اعزام ۲۷ پرستار از سراسر کشور به استان/ همچنان به 
پرستار نیازمندیم

نیروهای  همکاری  از  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
پرستاری  کادر  با  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  پرستاری 

استان هرمزگان خبر داد.
شاهرخی ضمن  پژمان  دکتر  ایسنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
اشاره به بحران پیش آمده ناشی از افزایش موارد ابتال و بستری کرونا 
گفت: به دلیل اضافه کردن تخت های بستری و سرپایی و به طبع آن 
افزایش بار بیمارستان ها به صورت جدی دچار کمبود نیروی پرستار 
در استان شدیم که علی رغم همکاری پرستاران استان و انجام شیفت 
های سنگین و فشرده که موجب خستگی کادر درمان بود این کمبود 
همچنان ملموس بود، لذا بنا به اضطرار شرایط درخواست همکاری و 
کشور  سراسر  به  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  طرف  از  نیاز  اعالم 

ارسال شد.
سراسر  دانشگاه های  از  همکاری  درخواست  پی  در  اینکه  بیان  با  وی 
کشور، تا کنون ۲۷ نفر نیروی پرستار از طرف معاونت پرستاری وزارت 
از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، به این  بهداشت و درمان، 
مشغول  استان  مختلف  شهرهای  بیمارستان های  در  و  اعزام  استان 
خدمت رسانی شده اند، اضافه کرد: ۶ پرستار دیگر از نیروهای ارتش تا 

۲۴ ساعت آینده به این تعداد اضافه خواهد شد.
نیازمند جذب نیروی پرستار جهت  اینکه همچنان  با اعالم  شاهرخی 
گذر از این بحران هستیم بیان کرد: از مجموع این نیروها، ۳ نفر در 
شهر پارسیان، ۱۴ نفر در شهر قشم، ۵ نفر در بندر لنگه و ۵ نفر در 

شهر بندرعباس  مستقر شده اند.
واکسیناسیون عمومی در جزایر قشم و کیش ابالغ شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دستور وزیر بهداشت مبنی بر 

قشم  و  کیش  جزایر  در  ساکن  سال   ۱۸ باالی  افراد  واکسیناسیون 
خبرداد.

دستوری  طی  بهداشت  وزیر  کرد:  اظهار  فرشیدی  حسین  دکتر 
را  قشم  و  جزایر کیش  در  باالی ۱۸ سال ساکن  افراد  واکسیناسیون 

ابالغ کرده است.
مدیریت  ستاد  سوی  از  گرفته  صورت  های  پیگیری  پیرو  افزود:  وی 
کرونای استان هرمزگان ، وزیر بهداشت دستور واکسیناسیون عمومی 

افراد باالی ۱۸ سال ویژه ساکنین جزایر قشم و کیش را صادر کرد.
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، به زودی نحوه ثبت نام 
و تزریق کیشوندان و قشموندان از طریق منابع رسمی دانشگاه علوم 

پزشکی اطالع رسانی خواهد شد.
ضایعات پالستیکی که با هنر دانش آموزان قشمی 

ماندگار شدند
دومین دوره مسابقه دور ریختنی های ماندنی توسط ژئوپارک جهانی 

قشم برگزار شد؛
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
هدف  با  ماندنی«  های  ریختنی  »دور  مسابقه  دوره  دومین  برگزاری 
آگاهی مردم در زمینه خطرات محیط  ارتقاء سطح  و  فرهنگ سازی 
زیستی استفاده از پالستیک در مرکز آموزشی ژئوپارک در غرب جزیره 

قشم روستای دوالب، خبر داد.
مهدی زارعی با بیان این مطلب، اظهار کرد: ۴۵ نفر از کودکان و دانش 
آموزان رده سنی ۶ تا ۱۱ سال در این مسابقه با ساخت اشیاء تزیینی 
یا کاربردی از مواد بازیافتی )دور ریختنی( جهت ترویج فرهنگ عدم 

استفاده از کیسه های پالستیکی تالش کردند.
وی ادامه داد: این دانش آموزان با استفاده از ظروف، ضایعات پالستیکی 
با کمک خالقیت خود، محصوالتی مانند احیای  و اشیا دور ریختنی 
میراث ناملموس، ساخت ماکت، عروسک و اشیا تزیینی ساختند و از 

تمامی آنها تقدیر می شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
حفاظت از طبیعت و محیط پیرامون زندگی موضوع مهمی است و با 
آموزش هدفمند این مساله به کودکان و دانش آموزان می توانیم برای 
بستری  آینده  های  نسل  استفاده  برای  زیست  بهبود وضعیت محیط 

مناسب فراهم آوریم.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: ژئوپارک جهانی قشم هر ساله، کارگاه 
غرب  روستاهای  در  کودکان  برای  ای  ویژه  آموزشی  های  دوره  و  ها 
جزیره برگزار می کند، اما با توجه به شرایط ایجاد شده در اثر شیوع 
بیماری کرونا، این مدیریت همزمان با روز جهانی »بدون پالستیک« 

مسابقه »دور ریختنی های ماندنی« را برگزار کرد.
افزایش نجومی برخی از اقالم خوراکی در ماه گذشته

در ماه گذشته هزینه خرید کاالهای خوراکی برای خانوارهای ایرانی در 
برخی اقالم تا بیش از ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته است.    

به گزارش آوای دریا و به نقل از ایسنا ، تورم تیرماه نشان داد که تورم 
کل همچنان افزایشی بود و تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۳ درصد 
رسیده بود که بیانگر جریان افزایش قیمت کاال و خدمات مصرفی مردم 
نسبت به سال گذشته است.  اما تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در 
رابطه با وضعیت تورم و قیمت کاالهای خوراکی در تیرماه نشان می 
دهد که به غیر از یک قلم که نسبت به مدت مشابه پارسال ارزان شده 
اقالم  سایر  است.  بوده  قیمت  کاهش  درصد   ۱.۱ با  پرتقال  هم  آن  و 
همگی افزایش قیمت دارند که بخشی  باالی ۲۰ و عمدتا باالی ۵۰ 
درصد است و در این بین چند قلم نیز باالی ۱۰۰ درصد گران شده اند.

روغن نباتی جامد با ۱۲۸.۴ درصد همچنان باالترین میزان رشد قیمت 
نسبت به سال گذشته را در بین اقالم خوراکی به خود اختصاص داده 
خوراکی  سبد  در  را  گرانی  بیشترین  که  مدت هاست  کاال  این  است؛ 
های مردم دارد،  نسبت به خردادماه کاهش ۲.۶ درصدی داشته است. 
در سایر اقالمی که بیش از ۱۰۰ درصد گران شده اند، افزایش ۱۲۶.۶ 
درصدی قیمت نوشابه، ۱۲۱ درصد هویج، ۱۱۱.۶ درصد نخود، ۱۰۶.۱ 

درصد هلو، ۱۲۰ درصد کره، ۱۰۷.۹ درصد خامه ثبت شده است. 
 ۷۷.۴ شیرینی،  درصدی   ۸۱.۲ افزایش  به  توان  می  کاالها  دیگر  در 
و همچنین  مایع  موز، ۹۲.۳ درصد روغن  ماهی، ۹۴.۲ درصد  درصد 
افزایش بین ۴۰ تا بیش از ۷۴ درصدی انواع حبوبات نسبت به پارسال 
با این حال برخی اقالم در تیرماه نسبت به خرداد سال  اشاره کرد.  
جاری و به عبارتی تورم ماهانه کاهش داشته اند که از جمله آن ها می 
توان به سیب زمینی با ۰.۹ درصد، گوجه فرنگی یک درصد، لیموترش 
 ۰.۶ گوسفند  گوشت  درصد،   ۲.۶ هلو  درصد،   ۷.۲ موز  درصد،   ۱۴.۶

درصد اشاره داشت.  
خوراکی  اقالم  ماهانه  قیمت  افزایش  میزان  باالترین  مجموع  در  اما 
 ۱۰.۳ خیار   ، درصد   ۱۳ با  هندوانه  برای  که  بوده  میوه ها  به  مربوط 

درصد و هویج ۱۰.۲ درصد گزارش شده است.        

اخبار حوزه سالمت



خاگینه در زبان فارسی به معنی خوراکی است که از هم زدن 
درست  روغن  در  آن  کردن  سرخ  و  تخم مرغ  سفیده  و  زرده 
میان  و  دسرهای  قدیمی ترین  از  یکی  خاگینه،  می شود. 
وعده های سنتی ایرانی است که طرز تهیه ای بسیار ساده دارد 
و در مدت زمان کوتاهی آماده می شود. آرد و تخم مرغ از مواد 

اصلی تشکیل دهنده خاگینه هستند.
برخی افراد خاستگاه خاگینه را به منطقه آذربایجان نسبت می دهند؛ 
اما باید بدانید که خاگینه منتسب به منطقه خاصی نیست و در همه 
نوع  دو  در  متنوع  اولیه  مواد  و  مختلف  روش های  با  ایران  شهرهای 
شیرین و غیرشیرین درست می شود. خاگینه، گزینه ای مناسب برای 
شما  است.  سبک  شام  یک  حتی  یا  عصرانه  صبحانه،  وعده  در  سرو 
همچنین می توانید خاگینه را به عنوان یک دسر مجلسی در سفره های 

مهمانی خود قرار دهید.
مواد الزم:

۵ عدد تخم مرغ
۶ قاشق غذا خوری آرد

۵ قاشق غذا خوری ماست
۲ پیمانه شکر

یک قاشق مرباخوری بیکینگ پودر
روغن مایع به مقدار الزم

زعفران دم کرده به مقدار الزم
اضافه  آن ها  به  را  ماست  و  بشکنید  کاسه  یک  در  را  تخم مرغ ها   .۱
شوند.  یکدست  کامال  تا  بزنید  هم  خوب  را  تخم مرغ  و  ماست  کنید. 
سپس بیکینگ پودر و آرد را در کاسه بریزید و مواد را خوب با هم 

مخلوط کنید.
روی حرارت  را  تابه  و  بریزید  مناسب  تابه  یک  در  روغن  مقداری   .۲

متوسط گاز قرار دهید تا روغن داغ شود. شعله گاز را کم کنید و یک 
شعله پخش کن، زیر تابه قرار دهید. مایه خاگینه را در تابه بریزید و 
درب آن را ببندید تا خاگینه برای حدود ۲۰ دقیقه بپزد و یک طرف 
آن سرخ شود. سپس خاگینه را برگردانید و اجازه دهید تا طرف دیگر 

آن نیز سرخ شود.
۳. خاگینه را از تابه بیرون بیاورید و آن را به اندازه های دلخواه برش 

بزنید.

و یک  پیمانه شکر  دو  آب،  پیمانه  دو  آماده سازی شربت خاگینه:   .۴
قاشق غذاخوری زعفران دم کرده را در یک قابلمه بریزید. سپس قابلمه 
را روی شعله متوسط گاز قرار دهید تا شکر در آب حل شود و شربت 
شما کمی غلیظ شود. پس از چند جوش، شعله گاز را خاموش کنید و 

اجازه دهید تا شربت خنک شود.
۵. شربت سرد را روی خاگینه گرم بریزید و خاگینه را همراه با چای، 

قهوه یا بستنی سرو کنید.

با سرآشپز= خاگینه
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چند خبر کوتاه

پنج دانش آموز هرمزگانی به مرحله نهائی المپیاد علمی 
کشور راه یافتند. 

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این دانش آموزان به اردوی نهایی 
و مرحله سوم المپیاد های علوم زمین، کامپیوتر، فیزیک، اقتصاد و مدیریت 
و المپیاد تفکر و کارآفرینی راه یافتند. ایرج بیت اللهی افزود: ثنا نصیری از 
دبیرستان فرزانگان دو در رشته اقتصاد و مدیریت، سپنتا اسکندری نسب 
در المپیاد فیزیک، نیما جهان پناه در رشته کامپیوتر هر دو از دبیرستان 
و  تفکر  رشته  در  مهربان  دانیال  حقانی،  شهید  درخشان  استعداد های 
کارآفرینی از دبیرستان غیردولتی عالی و سبحان عیسائی در المپیاد علوم 
المپیاد  نهایی  به مرحله  استعداد های درخشان اسدپور  از دبیرستان  زمین 

علمی دانش آموزان راه پیدا کردند.
وی گفت: دانش آموزان در مرحله نهایی تابستانه، دوره های آموزشی خود را 
بصورت آنالین می گذرانند و سپس برای کسب مدال اول تا سوم در آزمون 
نهایی شرکت می کنند. به گفته بیت اللهی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ 
تعداد هزار و ۴۷ دانش آموز در المپیاد های علمی شرکت کردند که از این 

تعداد ۱۲۷ نفر به مرحله دوم راه یافتند.
نهائی  مرحله  به  اند  توانسته  متوالی  سال  سه  هرمزگانی  آموزان  دانش 
المپیاد های علمی کشور که از معتبر ترین المپیاد های علمی است، راه یابند.

آغاز انتخاب رشته کنکور 1400 
سامانه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۰ برای تمام گروه های آزمایشی 
علوم تجربی، علوم انسانی و علوم ریاضی، هنر و زبان های خارجی از امروز 

۱۴ مرداد فعال می شود.
مرداد   ۱۰ از  کارنامه  به صورت  سال ۱۴۰۰  سراسری  آزمون  اولیه  نتیجه 
بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. متقاضیان 
کردن  وارد  با  می توانند   ۱۴۰۰ سال  سراسری  آزمون  در  کننده  شرکت 
دفترچه  کنند.  مشاهده  را  خود  اولیه  نتیجه  کارنامه  نیاز،  مورد  اطالعات 
مختلف  رشته های  ضوابط  و  شرایط  تمامی  حاوی  رشته  انتخاب  راهنمای 
تحصیلی دوره های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و شهریه پرداز، 
از  )اعم  غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  پیام نور،  دانشگاه 
باآزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی »بدون آزمون«( برای تمام 

گروه های آزمایشی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
سامانه انتخاب رشته مجازی این سازمان هم به منظور راهنمایی و کمک 
به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ )برای رشته های 
باآزمون و رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی( از ۱۲ مرداد از طریق 
ویژه  قرار گرفت. همچنین  متقاضیان  سایت سازمان سنجش در دسترس 
فرم  تکمیل  برای  متقاضیان  راهنمایی  منظور  به  نیز  رشته  انتخاب  نامه 

نحوه  همچنین  و  رشته  انتخاب  به  مجاز  متقاضیان  توسط  رشته  انتخاب 
مراجعه به سایت سازمان سنجش و نحوه تکمیل کردن فرم انتخاب رشته 
آزمون سراسری  انتخاب رشته های تحصیلی  متقاضیان  است.  منتشر شده 
سال ۱۴۰۰ )اعم از رشته های با آزمون برای متقاضیانی که مجاز به انتخاب 
براساس سوابق تحصیلی، بدون  رشته شده اند و همچنین رشته های صرفاً 
به  توجه  بدون  آزمایشی  تمامی گروه های  از  و  دیپلم  نوع مدرک  به  توجه 
مجاز بودن( از تاریخ اعالم نتیجه اولیه فرصت دارند دفترچه را مطالعه کنند. 
فرایند انتخاب رشته از ۱۴ مرداد آغاز می شود و متقاضیان می توانند ۱۵۰ 
کدرشته محل را از دفترچه استخراج و به ترتیب تقدم عالقه مرتب کنند 
و تا دوشنبه ۱۸ مرداد فرصت دارند رشته های مورد عالقه خود را در فرم 
انتخابی توسط  تأیید نهایی کدرشته های  از  انتخاب رشته درج کنند. پس 
متقاضی، شماره ۱۵ رقمی توسط سیستم به عنوان رسید انتخاب رشته در 
اختیار متقاضی قرارداده خواهد شد. این رسید پس از انجام کامل مراحل و 
ارسال اطالعات در یک صفحه مجزا ارائه می شود. هر متقاضی فقط یک بار 
اجازه انتخاب رشته دارد. متقاضیان پس از انتخاب رشته و دریافت رسید ۱۵ 
رقمی، فرم انتخاب رشته خود را به تعداد محدود تصحیح و یا ویرایش کنند.

با  محل های  کدرشته  انتخاب  )برای  متقاضیان  همه  برای  رشته  انتخاب 
بر اساس سوابق تحصیلی »بدون آزمون«( در یک  آزمون و پذیرش صرفاً 
فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، انجام می شود. فرآیند انتخاب رشته با 
آزمون و بدون آزمون جداگانه نخواهد بود. توضیحات کامل این دو روش 

پذیرش در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته ارائه شده است.
آغاز ثبت نام »وام ازدواج« فرزندان بازنشستگان کشوری/ 

مهلت ثبت نام 14تا ۳1مردادماه
ثبت نام اینترنتی هفتمین دوره تسهیالت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان 
و موظفین همسر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از ۱۴ تا ۳۱ 
مردادماه ۱۴۰۰ از طریق درگاه خدمات الکترونیک این صندوق به نشانی 

sabasrm.ir انجام می شود.
به دنبال دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و به منظور تکریم 
بازنشستگان عزیز کشوری هفتمین دوره پرداخت تسهیالت ازدواج فرزندان 
 ۱۵۰۰ برای  تومان  میلیون   ۲۵ مبلغ  به  همسر  موظفین  و  بازنشستگان 
تکریم  و  خانواده  روز  با  همزمان  )پنجشنبه(  امسال  ۱۴مردادماه  از  فقره 

بازنشستگان آغاز شد.
 ثبت نام این نوع تسهیالت به صورت اینترنتی و از طریق درگاه خدمات 
الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir در بازه 
با نرخ ۱۰ درصد و دوره  این تسهیالت  انجام خواهد شد.  زمانی دو هفته 
بازپرداخت ۶۰ ماهه )۵ساله( است و پیش بینی می شود امکان پرداخت وام 

به واجدین شرایط حداکثر تاپایان شهریورماه سال جاری فراهم شود. این 
گزارش حاکی است که »حداقل حقوق خالص دریافتی یک میلیون تومانی 
در تیرماه سال جاری«، »تاریخ عقدنامه در بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۹ تا 
پایان ۲۰مردادماه ۱۴۰۰«، »امکان ثبت نام فقط برای ازدواج اولیه )زوجین( 
فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، موظفین و فرزند همسر وظیفه بگیر«، 
»درنظر گرفتن یک فقره تسهیالت در صورت مشمولیت پدر و مادر فرزندان 
در صندوق برای بررسی واجدین شرایط« از جمله شرایط و وضوابط ثبت 

نام این نوع تسهیالت است.
این  دریافت  به  نسبت  گذشته  دوره های  در  که  موظفینی  و  بازنشستگان 
از  بهره مندی  و  نام  ثبت  امکان  کرده اند،  دریافت  وام  و  اقدام  تسهیالت 
اینکه  داشت. ضمن  نخواهند  فرزندان خود  سایر  برای  را  تسهیالت جاری 
متقاضیانی که در دوره قبل ثبت نام کردند و مشمول تسهیالت نشدند می 
توانند در صورت نیاز صرفا نسبت به تکمیل اطالعات و مدارک قبلی خود 

اقدام کنند. 
بازنشستگی  صندوق  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
کشوری، براساس این گزارش، کلیه تسهیالت مورد نظر مشمول بیمه عمر 
مانده بدهکار خواهد بود که هزینه آن برعهده متقاضی است. پس از پایان 
زمان ثبت نام، درخواست های ثبت شده در سامانه، براساس میزان حداقل 
حقوق خالص دریافتی، تعداد تسهیالت استفاده شده تاکنون و… اولویت 
بندی شده و پس از راستی آزمایی مدارک، به ۱۵۰۰ نفر از واجدین شرایط 
براساس سقف اعتباری و تعداد مورد نظر بانک عامل، تسهیالت پرداخت می 
شود. بنابراین ثبت نام در این دوره و سایر دوره ها، هیچ حقی برای پرداخت 

تسهیالت ازدواج فرزندان برای بازنشسته ایجاد نخواهد کرد.
ثبت نام در پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها آغاز شد

عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  آزمون  بدون  پذیرش  در  نام  ثبت  فرایند 
کشور در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

داوطلبانی که قصد شرکت در پذیرش رشته های بدون آزمون دانشگاه ها 
الکترونیکی  با مراجعه به درگاه  از امروز )پنجشنبه ۱۴ مردادماه(  را دارند 
نام و  به ثبت  www.sanjesh.org نسبت  به نشانی  سازمان سنجش 
انتخاب رشته اقدام کنند. دفترچه راهنمای انتخاب رشته نیز همزمان در 

دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
امکان  نشدند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  سراسری  آزمون  در  که  داوطلبانی 

شرکت در پذیرش بدون آزمون دارند.
از امروز ۱۴  انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰  ایرنا، فرایند  به گزارش 
مرداد   ۱۸ تا  و  شد  آغاز  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  در  مرداد 

ادامه دارد.


