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انجام  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران 
خطر  عوامل  با  را  مادران  وزن  تغییرات  ارتباط  مطالعه  یک 

قلبی عروقی خانواده مورد بررسی قرار دادند.
کشورهای  در  میر  و  مرگ  علت  مهم ترین  عروقی،  قلبی  بیماری های 
عنوان  به  خانوادگی  محیط  و  است  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه 
چاقی  مانند  عروقی  قلبی  بیماری های  خطر  عوامل  از  اصلی  عامل 

است.  پیشنهاد شده 
مطالعات نشان می دهد شاخص توده بدنی والدین )BMI(، به ویژه 
شاخص توده بدنی مادر، تعیین کننده اصلی افزایش وزن بیش از حد 

کودکان در طول زندگی آن ها از دوران کودکی تا بزرگسالی است.
و  مادران  وزن  تغییرات  روند  مورد  در  اندکی  مطالعات  وجود  این  با 
انجام  قلبی عروقی در خانواده  بیماری های  بر عوامل خطر  تاثیر آن 
شده است. به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با انجام یک مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات وزن مادران بر 

خطر مشکالت قلبی عروقی در همسران و فرزندان آن ها پرداختند.
این مطالعه با استفاده از داده های طولی مطالعه قند و لیپید تهران، 
انجام  با دو هزار و ۹۷۶ فرزند آن ها  تهرانی  بر روی هزار و ۳۵۶ زوج 
شد. مادران شرکت کننده در این مطالعه بر اساس تغییرات وزن شان 
در طول مطالعه، به سه گروه نرمال، اضافه وزن و چاق تقسیم شدند.

در  خون  فشار  و  دیابت  به  ابتال  ریسک  که  داد  نشان  بررسی  این 
بیشتر  درصد   ۵۴ و   ۵۵ ترتیب  به  دارند،  چاق  همسران  که  مردانی 

است و این ریسک در فرزندان حدود سه برابر بیشتر می شود.
که  می دهد  نشان  بررسی ها  نتایج  مطالعه،  این  پژوهشگران  گفته  به 
عوامل  کنترل  به  می تواند  مادران  در  وزن  تغییر  الگوی  شناسایی 

خطر مشکالت قلبی عروقی در اعضای خانواده کمک کند.
برای  سیاستگذاران  و  پژوهشگران  که  می کنند  توصیه  محققان  این 
خطر  عوامل  ریسک  کنترل  با  مرتبط  مداخالت  اجرای  و  طراحی 

قلبی-عروقی، فاکتور وزن مادران را در نظر بگیرند.

بهداشتی  در حوزه  مطالعه گسترده  تهران یک  لیپید  و  قند  مطالعه 
غدد  تحقیقات  مرکز  توسط  کشور  در  بار  نخستین  برای  که  است 
سال  از  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  متابولیسم  و  درون ریز 
۱۳۷۶ به بررسی عوامل خطرساز بیماری های غیرواگیر در شهروندان 
ساکن شرق کالن شهر تهران پرداخته و در حال حاضر مرحله پنجم 

آن آغاز شده است.
تغییرات  الگوی  ارتباط  »بررسی  عنوان  با  تحقیقاتی  پروژه  این  نتایج 
و  قند  مطالعه  خانواده:  در  قلبی-عروقی  خطر  عوامل  با  مادران  وزن 
لیپید تهران« در پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور منتشر شده 

فریدون  و  شب خانه  زارعی  امیرعلی  ناصری،  پریسا  امیری،  پریسا  و 
انجام  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران  عزیزی؛ 

آن مشارکت داشتند.
این یافته ها به صورت مقاله علمی منتشر شده و از طریق لینک زیر 

قابل دسترسی است:
 Predictive value of women’s weight
 trajectories in determining familial
 cardiovascular disorders: a family based

longitudinal study

ارتباط تغییرات وزن مادران با خطر بیماری های 
قلبی عروقی در خانواده
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شرط کالس های حضوری، تزریق دو دوز واکسن دانشجویان
دانشگاه ها احتماال اواسط یا اواخر ترم جاری بازگشایی می شوند

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون 
زمان برگزاری کالس های حضوری را بعد از تزریق 
گفت:  و  کرد  اعالم  دانشجویان  واکسن  دوز  دو 
جاری  ترم  اواخر  یا  اواسط  احتماال  دانشگاه ها 

بازگشایی می شوند.
خاکی  »علی   ، ایلنا  از  نقل  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون  صدیق«، 
فناوری درباره زمان بازگشایی دانشگاه ها گفت: بازگشایی 
دانشگاه ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تابع سیاست 
کلی ستاد ملی مبارزه با کروناست و برای عملیاتی شدن 
آمورش حضوری، تابع این است که واکسیناسیون دو دوز 
دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان به صورت کامل انجام 
شود. وی افزود: در حال حاضر واکسیناسیون دو دوز اکثر 
قریب به اتفاق اعضای هیئت علمی و کارکنان انجام شده، 
زیرا دانشگاه ها واکسیناسیون را از مرداد شروع کرده اند، 
تکمیل  هنوز  دانشجویان  واکسیناسیون  که  حالی  در 
نشده و تا زمانی که دوز دوم واکسیناسیون تکمیل نشود 
بازگشایی کالس ها به صورت حضوری فعال در دستور کار 

نیست و همان آموزش الکترونیکی را خواهیم داشت.
خاکی صدیق در پاسخ به این سوال که شروع حضوری 
این  یا آذر چقدر محتمل است؟ گفت:  آبان  از  کالس ها 
موضوع برای شرایط خاصی است، به عنوان مثال برخی 
دانشگاه ها یا موسسه های آموزش عالی عمدتا از دانشجویان 
بومی تشکیل شده که هم کارگاه  و آزمایشگاه  دارند و هم 
ندارند  و سلف سرویس  به خدماتی مثل خوابگاه  نیازی 
می توانند  حالت  این  در  شود،  ایجاد  مشکل  بخواهد  که 
حضوری  کالس  منطقه،  آن  در  کرونا  ستاد  تصویب  با 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون  کنند.  برگزار 
فناوری گفت: اگر قرار باشد همین رویه نیز محقق شود 
قاعده  کل  در  و  است  ترم  اواخر  و  اواسط  برای  احتماال 
کلی آموزش الکترونیکی است. وی در واکنش به مدیریت 
دانشجویانی که قرار است با آموزش حضوری از شهرهای 
مختلف به تهران بیایند، گفت: یکی از دغدغه های اصلی 
بیش  دانشگاه هایی که  در  آموزش حضوری  از سرگیری 
هستند،  غیربومی  دانشجویانشان  درصد   ۶۰ تا   ۵۰ از 

رفاهی  خدمات  بحث  و  خوابگاه ها  در  سکونت  مساله 
است. خاکی صدیق اشاره کرد: طبیعتا با توجه به شرایط 
شکننده ای که بیماری کرونا و شیوع آن در کشور دارد، 
اینکه بتوانیم به صورت صددرصد همه دانشجویان را به 
دانشگاه بیاوریم و به آن ها آموزش حضوری بدهیم فعال 
ریزی  برنامه  صورت  به  اقدام  این  لذا  است،  بعید  کمی 
شده توسط دانشگاه ها انجام خواهد شد. معاون آموزشی 
وزارت علوم گفت: دانشگاه ها شرایط متفاوتی دارند، زیرا 
با  آن ها  رفاهی  و  امکانات غذاخوری  امکانات خوابگاهی، 
هم فرق می کند. در دانشگاه ها درصد دانشجویان بومی 
کارشناسی  کارشناسی،  دانشجویان  ترکیب  غیربومی،  و 
ارشد و دکتری با هم متفاوت است، از این رو کالس ها 
به همین خاطر  بیشتر و کمتر مواجه است،  با جمعیت 
نیازمند برنامه ریزی در داخل خود دانشگاه ها برای این 
موضوع هستیم. وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی از جهت 
اینکه با چه کالسی، آموزش حضوری شروع شود و چند 
حضوری  آموزش  برای  می توان  را  دانشجویان  از  درصد 
پوشش داد، در هر دانشگاهی متفاوت است. نکته کلیدی 
این برنامه ریزی ها حفظ سالمت دانشجویان، کارکنان و 

استادان دانشگاه هاست.
خاکی صدیق در پاسخ به این سوال که حدود ۱۷ ماه از 
شیوع کرونا می گذرد، در این مدت دانشجویان کاردانی 
و کارشناسی ارشد که دو سال دوره آموزشی دارند، چه 
تا کنون  را کسب کردند؟ گفت:  آموزش مطلوب  میزان 
که آموزش ها الکترونیکی بوده، ولی کالس حضوری برای 
برخی کارگاه ها و آزمایشگاه ها به صورت محدود در برخی 
علوم گفت:  وزیر  معاون  است.  برگزار شده  دانشگاه ها  از 
برای  حضوری  دوره های  سری  یک   ۱۳۹۹ تابستان  در 
کارگاه ها و آزمایشگاه ها داشتیم و دانشجویان کاردانی اگر 
کارگاه یا آزمایشگاه داشته باشند، ممکن است این دوره ها 
را حضوری شرکت کرده باشند، اما برای درس های نظری 
کالس حضوری نداشتیم و به صورت الکترونیکی آموزش 
دیدند. قطعا این یک مشکل بوده و به این موضوع اذعان 
می کنیم، ولی نمی توانستیم بگوییم دانشجویان کاردانی با 
وجود شرایط کرونا در دانشگاه حضور یابند. وی توضیح 
داد: طبق برنامه ریزی که هر دانشگاه دارد؛ دانشجویان 
کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ که دانشگاه ها را ندیدند و 
همین طور دانشجویان کاردانی در اولویت حضور خواهند 

بود. واقعا راه دومی وجود نداشته مگر این که بگوییم علی 
حتما  کاردانی  دانشجویان  حضور،  مخاطرات  تمام  رغم 

حضور پیدا می کردند که این سیاست وزارت علوم نبود.
خاکی صدیق در پاسخ به این سوال که آیا گزارش افت 
تحصیلی از دانشجویان کاردانی و کارشناسی ارشد ورودی 
۹۸ دارید؟ گفت: وقتی آموزش مجازی جایگزین آموزش 
به صورت  زیرساخت ها  حضوری می شود، در حالی که 
و  باشید  داشته  را  افت  انتظار  باید  نیست،  آماده  کامل 
قطعا این افت تحصیلی وجود دارد. معاون آموزشی وزارت 
علوم تاکید کرد: در کشور ما و سایر کشورهای دنیا حتی 
در بهترین دانشگاه های جهان به این خاطر افت آموزش 
وجود داشته است، کسی نمی تواند این را کتمان کند و 
یک امر بدیهی است که راه حلش اصال راه حل ساده ای 
اولویت  از  استادان  و  دانشجویان  سالمت  وقتی  نیست. 
آموزش  برای  هم  قرمز  این خط  طبیعتا  است  برخوردار 
حضوری وجود خواهد داشت، لذا باید درصدی از افت در 

آموزش را بپذیریم.
خاکی صدیق گفت: کاری که در ستاد وزارت علوم انجام 
شده، این است که ما در سه نوبت ارزیابی و نظرسنجی 
استادان  و  دانشجویان  از  الکترونیکی  آموزش  به  راجع 
وضعیت  می دهد  نشان  ما  کالن  ارزیابی های  داشتیم.  را 
آموزش الکترونیکی در سطح کشور به صورت کلی رشد 
مثبت داشته است. وی درباره آمار ارزیابی آموزش مجازی 
گفت: رضایتمندی از آموزش الکترونیکی در بهار ۱۳۹۹ 
تا سال ۱۴۰۰ خیلی با هم متفاوت بود، به این دلیل که 
همه دانشگاه ها در سال ۱۴۰۰ زیرساخت های نسبتا قابل 
قبولی داشتند. همچنین اعضای هیئت علمی با ابزارهای 
آموزشی آشنا شده و کارشناس های خوبی در دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی تربیت شدند.
آموزش  تا  طبیعتا  گفت:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
این  برای  زیادی  زمان  ما  داریم،  فاصله  خیلی  مطلوب 
که روی آموزش الکترونیکی کار کنیم نداشتیم، اما این 
نقیصه در سال های آینده برطرف خواهد شد. اگر آموزش 
و  باشیم  داشته  حضوری  آموزش  کنار  در  الکترونیکی 
تقویتش کنیم، ترم به ترم بر کیفیت آموزش الکترونیکی 

افزوده می شود.

  گزارش  : ایسنا
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هف ایران  پاستور  انستیتو  بالینی  تحقیقات  گروه  مدیر 
چرخه  نشوند،  واکسینه  کودکان  اگر  اینکه  بیان  با 
موضوع  این  البته  گفت:  می کند،  پیدا  ادامه  ویروس 
و  بزنیم  واکسن  را  کودکان  که  نیست  این  معنی  به 
دو ماه دیگر آن ها را با همان شرایط قبلی به مدرسه 
هوای  تهویه  مانند  ایمنی  نکات  آن  همه  و  بفرستیم 
ماسک  و  تهویه  فن های  داشتن  و  مدارس  ساختمان 
موضوع  این  کنار  در  هم  دیگر  مسائل  از  بسیاری  و 

مطرح است.
انستیتو  بالینی  تحقیقات  گروه  مدیر  رمضانی«،  »آمیتیس 
حال  در  گفت:  پاستوکووک  کودکان  واکسن  درباره  پاستور 
کوبا  در  نداریم.  سال   ۶ زیر  سنین  برای  برنامه ای  حاضر 
اند،  انجام داده  را  بالینی  تا ۱۸ساله ها کارآزمایی  برروی دو 
و  است  نداشته  عوارض  و  است  خوب  که  بود  این  نتایج 
اما  کرد،  واکسیناسیون  را  ساله   ۱۸ تا   ۲ سنین  می شود 
فعال  شود،  حل  مدارس  بازگشایی  قضیه  که  خاطر  این  به 

واکسن را برای گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال درنظر گرفته ایم.
او افزود: بیشتر کشورها هم به همین صورت عمل می کنند 
نمی کنند.  واکسینه  را  سنی  گروه های  تمام  در  یکدفعه  و 
واکسینه  را  ساله ها   ۱۸ تا   ۱۵ کشورها  برخی  مثال  برای 
سنین  به  تدریجی  شکل  به  صورت  همین  به  و  می کنند 
سنی  گروه های  همه  به  سریع  چندان  و  می رسند  پایین 
تدریجی  هم  ما  است  بهتر  همین  برای  نمی زنند.  واکسن 

کنیم.  رفتار 
رمضانی درپاسخ به این سوال که عوارض این واکسن برای 
کودکان دقیقا به چه صورت است، گفت: در مطالعاتی که در 
کوبا انجام داده اند، عوارض بسیار محدود و بیشتر موضعی 
پروتئین است  پایه  بر  نیز  واکسن  این  تکنولوژی  نوع  بوده. 
و نسبت به این تکنولوژی تقریبا خاطرجمعی داریم، به این 
علت که این نوع واکسن را قبال هم داشته ایم. برای مثال 
واکسن اچ پی وی هم که بر پایه پروتئین است، سالهاست 
در کشورهای مختلف از جمله کشور خودمان به سنین ۹ 
تا ۱۱ سال تزریق می شود. به همین دلیل که این واکسن 
هاست  سال  کشورها  همه  در  مشابه  تقریبا  تکنولوژی  با 
به کودکان تزریق می شود، بیشتر خاطرجمع هستیم.  که 

او درپاسخ به این سوال که عوارض این واکسن برای کودکان 
که  دریافتند  کردند،  مطالعات  که  کوبا  در  گفت:  چیست، 
است،  بوده  موضعی  بیشتر  و  محدود  بسیار  عوارضش 
به  باشد.  راحت تر  خیالمان  هم  باز  که  می شود  باعث  این 
چندان  بزرگساالن  به  نسبت  کودکان  در  واکسن  کلی  طور 
واکنش نشان نمی دهد و به طور کلی بیماری های ویروسی 
پیدا  بهبود  و  بروز  عارضه تر  کم  و  راحت تر  کودکان  در 
می کنند تا بالغان. در آبله مرغان هم می بینیم که کودکان 
می شوند.  مبتال  بیماری  این  به  بزرگساالن  از  راحت  بسیار 
دارد  وجود  کودکان  برای  حساسیت ها  همه  هرحال  به  اما 
یا  ژنی  آنتی  عامل  و  آسیب  کمترین  می خواهد  دلمان  که 
پروتئینی وارد بدنشان شود. به همین دلیل هم تا به االن 
صبر کردیم و سعی کردیم کودکان را آخرین گروهی درنظر 

انجام می شود.  بگیریم که واکسیناسیون در آن ها 
وجود  با  نیز  ترکیه  کشور  در  مثال  برای  افزود:  رمضانی 
اند،  کرده  واکسینه  را  جامعه  که  است  زیادی  زمان  اینکه 
میرها  و  مرگ  اکثر  کودکان،  نکردن  واکسینه  دلیل  به 
یک  این  کشور  آن  در  است.  سنی  گروه  این  به  مربوط 
از اول و بسیار به  اینکه  با وجود  فاجعه محسوب می شود، 
در  مشکل  اینهمه  اما  شد،  شروع  واکسیناسیونشان  موقع 
نشان  این  است.  آمده  وجود  به  آن ها  برای  کودکان  زمینه 
خود  نکنیم،  کامل  واکسینه  را  کودکان  اگر  که  می دهد 
این  از  غیر  به  کند،  ایجاد  زیادی  عوارض  می تواند  کرونا 
منتفی  ویروس  چرخه  نشوند،  واکسینه  کودکان  اگر  هم 

نمی شود و ادامه پیدا می کند. 
بیماری  موارد  می کردیم  فکر  اینکه  با  گفت:  ادامه  در  او 
کودکان و شدت آن کم است اما عمال در بازگشایی مدارس 
است.  زیاد  حتی  و  نیست  کمی  موارد  که  دیدیم  ترکیه 
ویروس  و  است  زیاد  کودکان  جمعیت  که  دلیل  این  به 
فوت  به  و حتی  بستری  به  کارشان  که  مواردی  می چرخد، 
باالخره  بنابراین  است.  بوده  زیاد  نسبتا  است،  کشیده 
این  مان  ترجیح  اما  شویم.  وارد  کودکان  در حیطه  ناچاریم 
انجام  این  گرفتن  درنظر  با  و  تدریجی  را  کار  این  که  است 

خیالمان  که  است  بی خطر  بیشتر  واکسن  کدام  که  دهیم 
باشد.  راحت تر 

او افزود: البته این موضوع به معنی این نیست که کودکان 
شرایط  همان  با  را  آن ها  دیگر  ماه  دو  و  بزنیم  واکسن  را 
مانند  ایمنی  نکات  آن  همه  و  بفرستیم  مدرسه  به  قبلی 
و  تهویه  فن های  داشتن  و  مدارس  ساختمان  هوای  تهویه 
این موضوع  کنار  از مسائل دیگر هم در  بسیاری  و  ماسک 

مطرح است. 
کودکان  پاستوکووک  واکسن  اینکه  به  اشاره  با  رمضانی 
سوال  این  به  پاسخ  در  است،  روز   ۲۸ فاصله  با  و  دوز  دو 
گفت:  است،  قدر  چه  کودکان  در  واکسن  این  کارایی  که 
و  کرد  حساب  نمی شود،  سرعت  این  به  را  کارایی  میزان 
مشخص  مساله  این  که  شود  انجام  بالینی  کارآزمایی  باید 
دو  افراد  و  تکمیل شود  واکسن  این  کارآزمایی  وقتی  شود. 
ماه  چهار  تا  سه  حداقل  شما  کند،  دریافت  را  واکسن  دوز 
چند  ببینید  که  کنید  پیگیری  را  افراد  این  که  دارید  نیاز 
تا  نمی شوند،  مبتال  نفر  چند  و  می شوند  بیمار  آن ها  نفر 
زمان  آن  به  هنوز  برسیم.  واکسن  کارایی  نهایی  عدد  به 
شده  انجام  کوبا  در  پیش  ماه  دو  کار  این  یعنی  نرسیده؛ 
است و حداقل سه ماه مانده که بخواهند به میزان کارایی 
نکرده  ایجاد  عوارضی  و  مشکل  حاضر  درحال  اما  برسند. 

است و آنتی بادی اش هم خوب بوده است. 
رمضانی با تصریح این مساله که هنوز مشخص نشده است 
گروه های غیرمجاز واکسن پاستوکووک چه افرادی هستند، 
این  برای  خاصی  محدودیت  زیاد  بسیار  احتمال  به  گفت: 
واکسن نداریم، اما برخی احتیاط ها دراین زمینه وجود دارد 

که در آینده اعالم خواهد شد. 
بر سویه های  پاستوکووک  اثربخشی واکسن  با  ارتباط  او در 
جدید گفت: فعال سویه دلتا را خواهیم داشت و این سویه 
خوشبختانه نسبت به سویه هایی مانند الندا و مو که گریز 
از واکسن بیشتری دارند، غالب است و نمی گذارد آن ها به 
دلتا  هنوز  هم  کشورما  در  شوند.  غالب  دنیا  در  زودی  این 
وجود  که  سفرهایی  خاطر  به  سویه ها  بقیه  و  است  حاکم 
دارد وارد کشور می شوند، اما معموال این سویه ها در مقابل 

می خورند.  دلتا شکست 
کمی  جمعیت  کشور  این  اینکه  با  کوبا  در  افزود:  رمضانی 
که  موقعی  دارد.  وجود  مختلفی  واریانت های  اما  دارد،  هم 
انجام شد، چند  کوبا  در  پیش  ماه  یا شش  پنج  کارآزمایی 
نوع سویه نیویورکی، بتا، دلتا، المبدا و مو در آن کشور وجود 
داشت، به این دلیل که در کشورهای آمریکای جنوبی این 
کردند،  مطالعه  که  زمان  آن  در  هستند.  بیشتر  سویه ها 

واریانت های  برروی  درصد   ۹۲ واکسیناسیون  دوز  سه  با 
واریانت های  اندازه  این  به  کوبا  مانند  ما  بود.  موثر  مختلف 
ما  حدس  است.  غالب  دلتا  سویه  بیشتر  و  نداریم  مختلف 
مقابل  در  پاستوکووک  که  است  این  شواهد  این  براساس 
در  و  باشد  داشته  خوبی  نتایج  می تواند  جدید  سویه های 
حداقلی ترین حالت باالی ۶۵ درصد اثرگذاری خواهد داشت. 
زنان  برای  واکسن  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
درآینده  است  ممکن  گفت:  است،  استفاده  قابل  نیز  باردار 
این مساله مطرح شود، اما هنوز این موضوع تصویب نشده 
واکسن  این  تکنولوژی  نوع  نظر  از  کلی  طور  به  است. 
این  در  ویروس  ژنوم  مقدار  کمترین  از  و  است  بی خطر 
واکسن استفاده شده است. از همه واکسن های دنیا مقدار 
با  ندارد.  وجود  نگرانی  جای  و  دارد  کمتری  ویروس  ژنوم 
توجه به تکنولوژی این واکسن و کم بودن آنتی ژن، ممکن 
است درآینده برای زنان باردار نیز این واکسن درنظر گرفته 

شود اما هنوز تصویب نشده است. 
رمضانی درپاسخ به این سوال که با توجه به برخی حواشی 
و  پاستور  موسسه  میان  همکاری  نحوه  آمده،  وجود  به 
وجود  حواشی  گفت:  بود،  صورت  چه  به  دقیقا  سوبرانا 
نداشت. برخی افراد ناآگاه و برخی مغرض هستند. مشکلی 
بیشتر حرفهای مطرح شده  است که همیشه وجود دارد و 
بود. در هرجای  ناآگاهی و جهالت  از روی  یا  و  یا مغرضانه 
دنیا، هر واکسنی که تولید می شود، الزم است که فقط در 
و  ژنتیک  که  دلیل  این  به  نشود.  انجام  مطالعه  یک کشور 

قومیت در کارایی واکسن تاثیر دارد.
با  و  کوبا  با  همزمان  تقریبا  هم  ما  جهت  این  به  افزود:  او 
 ۴۴ برروی  آن ها  کردیم.  شروع  را  کار  تاخیر  کمی  مقدار 
نفر.  هزار   ۲۴ برروی  ما  و  کردند  شروع  را  مطالعه  نفر  هزار 
تزریق  افراد  به  ایران  در  و  می شد  وارد  کوبا  از  واکسن  این 
می شد. پس از اینکه این واکسن تزریق شد و مرگ و میر و 
مشکالت حاد و عوارض جدی نداشتیم و میزان آنتی بادی 
انتقال تکنولوژی هم  هم خوب بود، تصمیم گرفته شد که 
در  هم  االن  شود.  ساخته  خودمان  کشور  در  و  شود  انجام 

کشور خودمان این واکسن ساخته می شود. 
رمضانی در ادامه گفت: قطعا در آغاز تمام تکنولوژی منتقل 
نمی شود. کشوری که پایه ی قوی برای تولید واکسن ندارد، 
منتقل  را  تکنولوژی  تمام  نمی تواند  چهارماهه  و  شبه  یک 
که  گرفته  صورت  تکنولوژی  انتقال  اندازه ای  به  اما  کند. 
ممکن  بدهیم.  انجام  را  کارمان  اینجا  در  خودمان  بتوانیم 
را  کارها  بقیه  اما  شود،  آورده  اینجا  به  اولیه  ماده  است 

انجام دادیم. خودمان 

جزئیات جدید از تزریق واکسن پاستور به کودکان



معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه 
سیاست زدگی، تشریفاتی بودن و نداشتن قدرت اجرا و نظارت 
به شدت در معاونت امور زنان حاکم بوده است، گفت: تالش ما 
این است که در مساله زنان، نخست بحث ترمیم،  سپس ارتقا و 

در نهایت رسیدن به تعالی را در پیش بگیریم.
در  که  دانشجویان  با  خود  نشست  نخستین  در  خزعلی  انسیه  دکتر 
ایام  فرارسیدن  تسلیت  عرض  ضمن  شد،  برگزار  الزهرا  دانشگاه 
سوگواری پیامبر بزرگ اسالم و اهل بیت اظهار داشت: پیامبر بزرگ 
رهبری  ای  انگیزه  و  دید  با چه  و  کردن  هدایت  اسالم درس چگونه 
جامعه را به دست گرفتن را ترسیم می کند. پیامبری که از رنج مردم 
و سختی و فشاری که بر مردم بیاید رنج می برد و با مردم همدل و 
همدرد است چرا که از جنس مردم و در بین مردم است و برای هدایت 

و راهبری و رساندن مردم به کمال و تعالی برنامه و انگیزه دارد.
وی افزود: ویژگی مهم پیامبر رئوف و رحیم بودن با زیر مجموعه خود 
این ها درس رهبری است و  کسانی که در موضع رهبری و  است و 
مدیریت و مسوولیت قرار می گیرند باید با چنین عزم و روحیه و برنامه 
ابراهیم  اهلل  آیت  دکتر  مردمی  دولت  امیدواریم  که  کنند  ای حرکت 
رییسی این ویژگی را دارا باشد و بیش از این در آینده در دولتمردان 

این ویژگی را ببینیم.
مواضع  در  زینب )س( هم  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری  معاون 
مختلف و جایگاه های گوناگون، نمودی از زن مسلمان تراز اسالم و 
اهل بیت را ارایه می دهد؛ آنجا که هم در حوزه مبارزه و مجاهده در 
ساحت جهاد می ایستد و هم آنجا که موقع مدیریت و تدبیرگری در 
امور اسرا، توانمندی یک زن را به منصه ظهور می رساند و هم آنجا که 
با مدیریت زیبای رسانه، حرکت یزید را عکس اهداف یزد جهت دهی 
می کند و به پیروزی می رسد و در جنگ نرم به پیروزی جاودان و 

ماندگار را برای عاشورا رقم می زند.
خزعلی با بیان اینکه این ها درس بزرگی است در تاریخ برای ما، یادآور 
شد: امیدواریم با این درس ها، برای تعریف جایگاه و نقش و توانمندی 

زن، این الگوها را فراموش نکنیم.
ترمیم، ارتقا و رسیدن به تعالی سه هدف

معاونت امور زنان است
تشریفاتی  زدگی،  سیاست  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس  معاون 
امور زنان  بودن و نداشتن قدرت اجرا و نظارت به شدت در معاونت 
حاکم بوده است، خاطرنشان کرد: لذا تالش ما این است که در مساله 
زنان، نخست بحث ترمیم را داشته باشیم زیرا آسیب های این حوزه 
را  ها  آن  باید  پس  نکند  پیدا  گسترش  تا  کرد  تالش  و  نیست  کم 
شناسایی، ترمیم و کم کرد؛ بسیار سخت است آسیب هایی که در سال 
های متمادی ایجاد شده و با عوامل گوناگون پیوند خورده را به یکباره 

از بین برد اما باید کنترل، کم و ترمیم شود.
وی افزود: هدف دیگر ما، ارتقا در سطح زن و خانواده مدنظر است؛ با 
همان نگاه سبک زندگی ایرانی و اسالمی که برای خانواده تعریف شده 
است و مرحله بعد رسیدن و قدم برداشتن در مسیر تعالی و جایگاه 

آرمانی است.  
معاونت امور زنان حرف زیادی در بحث بین الملل دارد

خزعلی با تاکید بر اینکه بحث بین الملل در برنامه معاونت بسیار مهم 

است و ما حرف های زیادی برای گفتن در جهان اسالم و سطح بین 
الملل همیشه  بین  در سطح  متاسفانه  کرد:  داریم، خاطرنشان  الملل 
مورد تهاجم بودیم و همیشه حالت تدافعی به خود گرفتیم در حالیکه 
ما مطالبه گر و طلبکار از غرب هستیم و بسیاری از حقوقی که در امور 
بین الملل برای زنان متصور است پایمال می شود. کمااینکه همواره 
سعی کردند وجهه زن مسلمان را به گونه ای دیگر نشان دهند و ما 

متاسفانه هیچگاه نتوانستیم در این زمینه کار مناسب انجام دهیم.
وی ادامه داد: کارهایی هنری و متناسب با وضعیت روز زن تا بتواند 
فداکاری ها و توانمندی های زن را به نمایش بگذارد؛ کار رسانه ای در 

عرصه های دفاع مقدس زنان، ورزشی، علمی و هنری و سایر موارد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه بیشتر باید به زنان ورزشکار 
بها داده شود، اظهار داشت: حتما پیگیری می کنیم و از زنان ورزشکار 

حمایت ویژه می کنیم.
ستاد ملی زن و خانواده را فعال می کنیم

خزعلی با بیان اینکه ستاد ملی زن و خانواده که از مطالبات رهبری 
است را فعال می کنیم، تصریح کرد: ستادی که به صورت فراقوه ای به 
بحث زنان بپردازد و نیازمندی های جامعه زنان را  مطابق با قوانین و 
اجرا برآورده کنند. خوشبختانه قوانین در مورد تسهیل ازدواج جوانان 
و ارتقا وضعیت زنان کم نیست اما اجرا نشده است بنابراین اگر بتوانیم 

همان قوانین موجود را اجرا کنیم جلو خواهیم افتاد.
رییس  که  است  اجراها  و  ها  فعل  عدم  دلیل  شاید  شد:  یادآور  وی 
جمهوری به اجرای قوانین ورود کردند و امیدواریم بتوانیم برخی موارد 
را  ها  الیحه  و  قوانین  حتما  هم  زنان  امور  معاونت  کنیم.  اجرایی  را 
فرمایش  طبق  قوانین  همه  برای  عدالت  پیوست  و  کند  می  پیگیری 
رهبری مدنظر است به همین دلیل به دنبال عدالت فراگیر یعنی فراتر 
از عدالت جنسیتی هستیم؛  عدالتی که همه اعضای خانواده را فرابگیرد.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه امیدواریم دولت مردمی به واسطه 
مردم باید اداره شود، تصریح کرد: از همه دغدغه مندان می خواهیم 

در بحث ها و ارایه طرح ها مشارکت داشته باشند و مجری و ناظر و 
منتقد باشند.

بیمه زنان سرپرست خانوار دارای چند فرزند در اولویت است
خزعلی با تاکید بر اینکه پیگیر مسایل زنان سرپرست خانوار که تعداد 
آن روز به روز بیشتر می شود و به تعبیر رهبر انقالب عائله حکومت 
هستند و در برابر آنان مسوولیت داریم هم هستیم، گفت: فراهم شدن 
زمینه کار و توانمندسازی آنان در اولویت است ضمن اینکه اگر بودجه 
دولت اجازه دهد به دنبال بیمه زنان سرپرست خانوار بویژه کسانی که 

چند فرزند دارند هستیم.
خانوار  سرپرست  زن  میلیون  یک  از  بیش  همچنین  شد:  یادآور  وی 
تحت پوشش کمیته هستند که اگر همین تعداد را بتوانیم بیمه کنیم 

کار بزرگی است.
ارایه الگوی زن ایرانی اسالمی باید قابل وصول باشد

معاون رئیس جمهوری درباره ارایه هویت و الگوی زن ایرانی اسالمی 
تاکید کرد: باید الگویی که ارایه می دهیم قابل وصول و در دسترس 
باشد نه اینکه ابرقهرمان معرفی کنیم. بحث ارایه الگو را  در بحث های 

آزاد که قرار است دو هفته یکبار داشته باشیم خواهیم پرداخت.
وی تاکید کرد: گاه در همین اظهار نظرها راهکار و پیشنهادات خوبی 
به صورت مستقل و  اینکه هویت  دختران  دریافت می کنیم. ضمن 
در خانواده باید مدنظر قرار گیرد زیرا ممکن است امکان ازدواج برای 
دختری فراهم نشود پس نباید دختر را فقط در قالب خانواده تعریف 

کنیم.
تشکیل وزارت امور زنان محدود کننده وضعیت زنان است

تشکیل  پیشنهاد  درباره  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  خزعلی 
وزارتخانه زن و خانواده توضیح داد: این بحث خیلی وقت است مطرح و 
جریان دارد اما وزارتخانه شدن به گونه ای محدود شدن هم هست در 

حالی که مسایل زنان در همه وزارتخانه ها پخش است.
وی تاکید کرد: این محدود شدن ممکن است نگذارد اجرا بهتر شود.

معاون رییس جمهوری:
سیاست زدگی و تشریفات دو مقوله حاکم بر معاونت امور زنان است
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صحنه کارهای اجرایی را خالی نگذاریم
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 
قوانین و اصالحات در بحث های حقوقی و قضایی 
و  تحقیقات  برای  رو  این  از  و  است  کفایت  در حد 
صحنه  و  کنیم  هزینه  نباید  بیشتر  های  پژوهش 

کارهای اجرایی را خالی بگذاریم.
انسیه خزعلی در نشست هم اندیشی فعاالن حوزه زنان و 
خانواده که پیرامون بررسی برخی طرح های اجرایی در 
این حوزه در دفتر معاونت برگزار شد، اظهار داشت: این 
ارایه  با صاحب نظران در خصوص  اولین نشست معاونت 
طرح ها و برنامه های این حوزه است. قصد داریم، بارش 
فکری و تعاملی با فعاالن این حوزه در زمینه مختلف زنان 
و خانواده داشته باشیم و امیدواریم این جلسات ادامه پیدا 
کند و هرچه سریع تر طرح نهایی را مدون و اجرایی کنیم.

بنده  از  رییس جمهوری  که  نکاتی  از  یکی  افزود:  وی 
از  تکراری  تحقیقاتی  کارهای  که  بود  این  خواستند، 
جمله؛ نوشتن کتاب و مقاله را کنار بگذاریم. زیرا قوانین 
حقوقی  های  بحث  در  موجود  های  طرح  اصالحات  و 
و  اجرایی  های  بحث  به  باید  و  کرده  کفایت   قضایی  و 
عملیاتی در کارهای انجام شده و امور اجتماعی ورود کنیم 

و از این رو برای تحقیقات و پژوهش های بیشتر، هزینه 
نکنیم و صحنه کارهای اجرایی را خالی نگذاریم.

یادآور  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
شد: بنابراین مقرر شد که از طرح ها و برنامه های فعاالن 

متخصص، که حقیقتاً به صورت عملیاتی در میدان حضور 
گذشته،  روز  چند  در  همچنین  شود.  استفاده  داشتند، 
جلسات جداگانه ای را به صورت حضوری با افراد حاضر در 
این جلسه داشتیم و برخی جلسات را به صورت مجازی 

به انجام رساندیم.
خزعلی ادامه داد: اما اکنون به صورت منسجم تر و سازمان 
یافته تر برنامه ها را می شنویم و از نظرات و پیشنهادات 
مطرح شده برای تکمیل و مدون کردن طرح های نهایی 
از  کنیم.  می  استفاده  خانواده  و  زنان  در حوزه  معاونت، 
این رو در ابتدا دو جنبه کارآفرینی، بررسی آسیب ها و 
چگونگی عملکرد درباره آسیب های اجتماعی مرتبط با 

زنان و خانواده را پیگیری خواهیم کرد.
در این نشست صاحب نظران و کارآفرینان، طرح های خود 
این طرح ها؛ طرح  از  برخی  ادغام  با  و مقرر شد  ارایه  را 

جامعی برای رفع مشکل زنان انجام شود.
همچنین این نشست به صورت دوره ای و با حضور اقشار 
مختلف فعاالن و متخصصان در حوزه زنان وخانواده برگزار 

می شود.

  گزارش  : ایرنا
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اولین واکسن ماالریا در جهان تایید شد

سازمان جهانی بهداشت )WHO( استفاده از اولین واکسن ماالریا را 
در آفریقا تایید کرد.

به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، سازمان جهانی بهداشت توزیع 
و کارشناسان  توصیه کرده  را  ماالریا  واکسن  اولین  تزریق گسترده  و 
امیدوارند این اقدام بتواند ساالنه جان ده ها هزار کودک را در سراسر 

آفریقا نجات دهد.
تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: پس از یک 
برنامه آزمایشی موفق در سه کشور آفریقایی، واکسن RTS,S  باید 

به طور گسترده در دسترس قرار گیرد.
وی ادامه داد: من کار خود را به عنوان یک محقق در حوزه بیماری 
ماالریا آغاز کردم و مشتاق روزی بودم که یک واکسن موثر برای مقابله 
امروزه  است.  تاریخی  روز  یک  امروز  و  باشیم  داشته  بیماری  این  با 
از اولین واکسن ماالریا در  سازمان جهانی بهداشت استفاده گسترده 

جهان را توصیه می کند.
واکسن RTS,S  توسط یک شرکت دارویی انگلیسی تولید شده و از 
زمان شروع آزمایشات روی این واکسن در سال ۲۰۱۹، بیش از ۸۰۰ 

هزار کودک در غنا، کنیا و ماالوی این واکسن را دریافت کرده اند.
به نقل از روزنامه گاردین، بررسی ها نشان داده زمانیکه کودک واکسن 
RTS,S و داروهای ضد ماالریا دریافت کند احتمال بستری شدن 
این بیماری حدود ۷۰ درصد کاهش  از  در بیمارستان و مرگ ناشی 

پیدا می کند.
صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن کرونای 

اسپایکوژن
سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری واکسن کرونای اسپایکوژن 

را صادر کرد.
به گزارش آوای دریا و به نوشته تجارت نیوز، هاله حامدی فر مدیرعامل 
کرونای  واکسن  اضطراری  مصرف  مجوز  صدور  از  سیناژن  شرکت 

اسپایکوژن خبر داد.
و  ایران  سیناژن  شرکت های  مشترک  محصول  اسپایکوژن  واکسن 
و  استرالیا  در  آن  بالینی  مطالعات  اول  فاز  که  است  استرالیا  وکسین 

فازهای دوم و سوم در ایران انجام شده است
کرونای ساخت بخش خصوصی  واکسن  نخستین  اسپایکوژن  واکسن 
ایران است که موفق به دریافت مجوز مصرف اضطراری از سازمان غذا 
یا در حال  واکسن های کرونای مجوز گرفته  دارو شده است. سایر  و 
گرفتن مجوز در ایران، یا توسط نهادهای دولتی، حاکمیتی و نظامی 

ساخته شده اند یا تولید تحت لیسانس محسوب می شوند
در خالصه نتایج مطالعات بالینی فاز دو واکسن اسپایکوژن موارد زیر 
مشخص شد: اسپایکوژن پاسخ ایمنی را در ۸۷٪ شرکت کنندگان در 
قبول  قابل  تحمل پذیری  است.  ایمن  اسپایکوژن   . کرد  القاء  مطالعه 
است. میزان بروز عوارض جانبی با مطالعات بالینی واکسن های دیگر 

منطبق بوده است.
هیچ عارضه جانبی جدی و حادی گزارش نشد.

سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان در کیش تا 
1۵ آبان ادامه دارد

سالمت  سنجش  طرح  گفت:  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
 ۱ از  که  کیش  جزیره  در  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  جسمانی 

شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده بود، تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت.
سنی  گروه  با  آموز  دانش   ۹۶۰ تعداد  کرد:  اظهار  رضانیا  محمدرضا 

بهداشتی  های  مراقبت  و  ارزیابی  مورد  زمانی  بازه  این  در  ۷-۵ سال 
قرار گرفتند. رضانیا افزود: مراقبت هایی که برای این گروه سنی انجام 
نمایه  و  وزن  قد،  گیری  اندازه  واکسیناسیون،  از:  عبارتند  است  شده 
توده بدنی، معاینه سر از نظر پدیکلوز، معاینه دهان و دندان، معاینات 
تکامل،  تغذیه،  وضعیت  بررسی   ، حرکتی  اختالل  بررسی  و  پزشکی 
وزن،  اختالل  دارای  نفر  موارد  ۲۶۴  این  از  که   ... و  روان  اختالالت 
۲۱ نفر اختالل قد، ۶ نفر اختالل  روان، ۵ نفر اختالل بینایی، ۹ نفر 
مشکالت حاد دهان و دندان و ۳ نفر مبتال به پدیکلوزیس شناسایی 

ارجاع شدند.
۵0 درصد از دانش آموزان هرمزگانی دوز اول واکسن را 

دریافت کردند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به استقبال بسیار 
خوب دانش آموزان از واکسیناسیون گفت: در استان بیش از ۱۸۶ هزار 
نفر دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله داریم که تا روز گذشته ۵۰ درصد کل 

دانش آموزان استان واکسن دوز اول را دریافت کرده اند.
افزود:  نوروزیان  فاطمه  دکتر  ایرنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
بیشتربن استقبال در واکسیناسیون دانش آموزی را  در شهرستانهای 
اما  و  بودیم  شاهد  درصد   ۷۴ با  بشاگرد  و  درصد   ۷۸ با  سیریک 
شهرستان هایی که کمترین پوشش را داشته اند شهرستان حاجی آباد 
با ۳۱ درصد و میناب با ۳۴ درصد که امیدواریم تزریق واکسن در همه 

شهرستانها با درصد باال انجام شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واکسن دانش آموزی واکسن سینوفارم 
دو دوزی میباشد در خصوص فاصله زمانی بین تزریق واکسن انفلوانزا 
نظر علمی  از  واکسنها  تزریق همزمان  و کرونا گفت: هر چند  ، کزار 
ایجاد  برای  بهداشت  وزارت  دستورالعمل  مطابق  ولی  ندارد  مشکلی 
نشدن سردرگمی در شناسایی عوارض پس از واکسنها ، ترجیح این 
است که حداقل یک هفته و حداکثر ۲هفته فاصله بین تزریق واکسن 
کرونا با سایر واکسنها وجود داشته باشد و ترجیح این است که ابتدا 
واکسن کرونا را دریافت نموده و بعد از گذشت یک الی دو هفته واکسن 

کزاز و یا آنفلوانزا دریافت کنند.
ایتالیا 1.۲ میلیون دوز واکسن کرونا به ایران اهدا کرد

سفیر ایتالیا در ایران از اهدای یک  میلیون و ۲۰۰ هزار ُدز واکسن کرونا 
به ایران خبر داد.

به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، جوزپه پرونه در یک کنفرانس 
سفارتخانه  محل  در  ملل  سازمان  از  نمایندگانی  با حضور  که  خبری 
ایتالیا برگزار شد، گفت: همانطور که می دانید ایتالیا و ایران از جمله 
از همه آسیب  اول ویروس کرونا بیش  بودند که در موج  کشورهایی 
از دست دادند و  را  ما جان خود  از هموطنان  زیادی  تعداد  و  دیدند 
پیامدهای  از  کشور  دو  هر  افزود:  وی  شدند.  بیمار  نیز  زیادی  تعداد 
اکنون  خوشبختانه  کشیدند.  رنج  انسانی  و  اقتصادی  لحاظ  از  کرونا 
وضعیت در حال تغییر است و  تعداد افرادی که واکسن زدند بیش از 
از لحاظ اقتصادی نشانه های رشد را مشخص  ۷۰ درصد است و این 
می کند. در ایران هم روند واکسیناسیون سرعت گرفته است و می دانیم 
که روزانه یک میلیون ُدز واکسن تزریق می کنند که این رقم خیلی 

چشمگیر است. 
و ۲۰۰  میلیون  ایتالیا یک  که  بگویم  داد: من خوشحالم  ادامه  پرونه 
هزار دوز واکسن کرونا در اختیار ایران قرار داده است و این نشانه مهم 
از دوستی عمیق و همبستگی بین دو ملت است. امیدواریم این اقدام 

بتواند در مبارزه ایران با اپیدمی کرونا سودمند باشد.
وی در پایان تاکید کرد: مسلما در زمینه بهداشتی این تنها همکاری 
ایران و ایتالیا نیست و اقدامات دیگری هم وجود دارد و درمورد آن ها 

صحبت خواهیم کرد.
اضافه شدن واکسن پاستوکووک به سبد واکسیناسیون 

کشور
رئیس سازمان غذا و دارو از آغاز توزیع واکسن پاستوکووک و اضافه 

شدن آن به سبد واکسیناسیون عمومی کشور خبر داد. 
باشگاه خبرنگاران، محمدرضا شانه  نوشته  به  و  آوای دریا  به گزارش 
ساز، رئیس سازمان غذا و دارو از اضافه شدن واکسن پاستوکووک به 
سبد واکسیناسیون عمومی خبر داد و گفت: واکسن پاستوکووک تولید 

شده بود و مدت ۱۴ روز قرنطینه خود را طی می کرد و اولین پارت از 
محموله ۶ میلیون دوزی واکسن پاستوکووک آزاد و توزیع شد.

واکسن  دوز  میلیون   ۶ تاکنون  داد:  ادامه  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
پاستوکووک به دست ما رسیده است و امیدواریم این میزان افزایش 
پیدا کند و افزایش میزان تولید منوط به توافق  انستیتوپاستور ایران و 

انستیتو فینالی کوباست و به ما قول افزایش تولید را داده اند.
شانه ساز بیان کرد: در آبان ماه بر اساس پیش بینی ها ۱۰ میلیون 
دوز واکسن پاستوکووک به دست ما خواهد رسید که بخشی از آنها در 
ایران فیلینگ و بخشی به طور کامل در ایران تولید می شود البته باید 
توجه داشت آنچه تولید می شود ۲ هفته زمان نیاز دارد تا کیفیت آن 

در آزمایشگاه کنترل سازمان غذا و دارو تایید شود.
طلوع یک زندگی در آمبوالنس جاده ای لیردف

مادر ۳۸ ساله جاسکی نوزاد دخترش را با کمک مامای درمانگاه لیردف 
و حین  اورژانس ۱۱۵ در طول مسیر  پایگاه جاده ای  تکنسین های  و 

اعزام به بیمارستان در صحت و سالمت کامل به دنیا آورد.
و  قادری  عبدالغفار   ،۱۱۵ اورژانس  پایگاه  شیفت  تکنسین های 
عبدالطیف صالحی بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی، مادر و نوزاد را 
جهت ادامه درمان به بیمارستان جاسک منتقل کردند؛ حال عمومی 

مادر و نوزاد هر دو خوب است.
سخنگوی جمعیت هالل احمر:

۶0 میلیون دز واکسن کرونا طی یک بازه زمانی یک ماهه 
وارد کشور می شود

سخنگوی جمعیت هالل احمر گفت: براساس اعالم قبلی طی یک بازه 
زمانی یک ماهه )۱۵ مهر تا ۱۵ آبان( ۶۰ میلیون دوز واکسن کرونا وارد 

کشور خواهد شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایسنا، »محمدحسن قوسیان مقدم«، 
جدید  محموله های  ورود  به  اشاره  با  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
واکسن کرونا گفت: براساس اعالم قبلی طی یک بازه زمانی یک ماهه 
)۱۵ مهر تا ۱۵ آبان( ۶۰ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور خواهد 
طی  جدید  محموله  نخستین  اساس  همین  بر  کرد:  اضافه  وی  شد. 
روزهای آینده وارد کشور خواهد شد و بنا داریم هر هفته ۳ محموله 
گفت:  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی  کنیم.  کشور  وارد  واکسن 
همچنین تا امروز ۵۲ میلیون واکسن توسط جمعیت هالل احمر وارد 
این  از  که  است  شده  داده  قرار  بهداشت  وزارت  اختیار  در  و  کشور 
میزان ۱۲میلیون دوز واکسن برای دانش آموزان و افراد زیر ۲۰ سال 

بوده است.
محموله  نخستین  بارنامه  صدور  از  پس  کرد:  تصریح  مقدم  قوسیان 
۶۰میلیون  دوزی واکسن وارد کشور خواهد شد و این روند طی یک 

ماه آینده انجام می شود.
۲0 مهرماه آخرین مهلت واکسیناسیون برای دانش 

آموزان هرمزگانی

مهرماه   ۲۰ گفت:  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
آخرین مهلت واکسیناسیون برای دانش آموزان هرمزگانی است. وی 
تصریح کرد: متولدان ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ در این مدت مهلت دارند برای 

دریافت مرحله اول واکسن کرونا اقدام کنند.
نوروزیان با اشاره به اینکه اکنون ۵۹ درصدگروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال 
مرحله اول واکسن کرونا را دریافت کردند، عنوان کرد: متولدان ۱۳۷۵ 
به قبل هم برای دریافت واکسن نیاز به نام نویسی در سامانه سالمت 
اکنون  کرد:  اضافه  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ندارند. سخنگوی 
۸۱ درصد هرمزگانی ها مرحله نخست واکسن کرونا را دریافت کردند.

اخبار حوزه سالمت



اختالل نوشتن در کودکان چیست؟
اختالل نوشتن جزئی از انواع اختالالت یادگیری در کودکان است.

در  دبستان  نخستین  سال های  در  نوشتن،  اختالل  به  مبتال  کودکان 
زمینه هجی کردن کلمات و بیان افکار خود طبق هنجارهای دستوری 

متناسب با سن، دچار مشکل می شوند. 
ویژگی های کودکانی که اختالل نوشتن دارند:

جمالت شفاهی یا کتبی آن ها حاوی تعداد زیادی اشتباهات دستوری 
و ضعف در ساختن پاراگراف ها است.

در کالس دوم یا پس از آن، این کودکان به طور معمول در نوشتن 
جمالت ساده و کوتاه، دچار اشتباهات دستوری می شوند.

اشتباهات  کردن،  هجی  اشتباهات  شامل  آن ها  عالئم  شایع ترین 
دستوری، اشتباهات نقطه گذاری، ضعف در ساختن پاراگراف ها و دست 

خط بد است.
این دانش آموزان در نوشتن حروف با صداهای مشابه )س، ص، ث؛ ت، 
ط؛ ذ، ز، ض( دچار مشکل می شوند که این مورد به ضعف در حافظه 

دیداری آن ها برمی گردد. 
حافظه دیداری به این معنا است که کودک بتواند شکل درست حروف 

مورد نظر را بنویسد.
 در دانش آموزان دارای اختالل نوشتن در حافظه دیداری، کودک به 

خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را به خاطر بیاورد.
نمی تواند  یا  می نویسد  ستل  شکل  به  را  سطل  واژه  مثال  عنوان  به 

تشخیص دهد صابون را با کدام )ص، س، ث( بنویسد.
نمونه این اشتباهات را در دیکته این قبیل کودکان فراوان می بینیم، 
اهتیات  و  )مواظبت(  موازبت  )صابون(،  سابون  )غروب(،  قروب  مانند: 

)احتیاط(.
در واقع دانش آموزان مبتال به اختالل نوشتن که در حافظه دیداری 
مشکل دارند کلمات را درست می شنوند ولی هنگام نوشتن، یکی دیگر 
از شکل های همان حرف را استفاده می کنند. بنابراین کلمه از لحاظ 

آوایی صحیح است، اما از لحاظ امالی فارسی نادرست است. 
بررسی ویژگی اختالل نوشتن

این دانش آموزان با وجود این که در بینایی هیچ مشکلی ندارند، در 
کردن  کپی  اعداد،  شده،  نوشته  الفبای  حروف  بازشناسی  و  یادآوری 

اشکال، محاسبه و مسائل ریاضی دچار مشکل می شوند. 

اگر غلط های امالیی کودکان بیشتر از نوع مواردی باشد که در باال ذکر 
با تمرین های مناسب جهت تقویت و پرورش حافظه  شد، الزم است 

دیداری اقدام به رفع آن گردد. 
بهبود اختالل نوشتن

روی  از  تا  می کنند  وادار  را  کودک  خانواده ها،  و  معلمان  از  برخی 
واژه هایی که غلط نوشته است بارها و بارها بنویسد. این گونه تمرین ها 
شاید به طور موقت بتواند به دانش آموزان کمک کند، اما به این دلیل 
که به تقویت حافظه دیداری کودکان کمکی نکرده است بی فایده است؛ 

چرا که این کمک ها به سایر موارد انتقال نمی یابد.
بنابراین بهتر است حافظه دیداری دانش آموز با اختالل نوشتن تقویت 
شود تا نه تنها دیکته درست واژه ای را که درست نوشته فراگیرد، بلکه 
را  آن  سپاری  خاطر  به  توانایی  جدید،  کلمه  هر  دیدن  و  خواندن  با 

داشته باشد. 
بازی درمانی و اختالل نوشتن

یکی از روش های مورد استفاده در بهبود اختالالت یادگیری کودکان، 
به  مربوط  مهارت های  تقویت  در  درمانی  بازی  از  است.  درمانی  بازی 

حافظه ی دیداری، استفاده می شود.
نیاز به  را تقویت کنیم  بتوانیم حافظه دیداری کودکان  این که  برای 

استفاده از ابزارها یا تمرین های پیچیده ای نداریم.
تنها الزم است در حین بازی با کودکان در طول روز، از تمرین های 
خاصی استفاده کنیم و به مرور شاهد تقویت حافظه ی دیداری کودکان 
باشیم. *بنابراین راهبردهای درمانی تقویت حافظه دیداری بهتر است 

به صورت بازی و با حوصله انجام شوند. 
منبع :آموزش و پرورش مرکز اختالالت و یادگیری

به مناسبت هفته آگاهی بخشی اختالالت یادگیری
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مالک بازگشایی حضوری مدارس در آبان ماه چیست؟
پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
حضور  و  بازگشایی  مالک  مدارس  جمعیت  گفت: 
دانش آموزان در کالس های درس در آبان  ماه است.

کمرئی،  علیرضا  ایرنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
بازگشایی  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  سخنگوی 
برای  مدارس  بازگشایی  الگوی  یک  کرد:  اظهار  مدارس 
و  تهیه  مدارس  تربیتی  و  آموزشی  فعالیت های  شروع 
تنظیم شده که در این الگو حرکت به سمت بازگشایی 
تدریجی، آرام و نسبتا ایمن بوده و کالس حضوری نقطه 

اصلی تمرکز است.
است  صورت  این  به  بازگشایی  رویه  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه  بندی شده اند،  اولویت  بازگشایی  برای  که مدارس 
به  توجه  با  مهر  اول  در  مدارس  بازگشایی  اولویت  داد: 
جمعیت کم دانش آموزی با مدارس روستایی و عشایری 
بود. مدارس روستایی و عشایری جمعیت دانش آموزی 
کمی دارند و همچنین به سایر روش های آموزش مجازی 

دسترسی ندارند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآور 
شد:  کم بودن جمعیت مدارس سبب می شود که فاصله 
گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی به سادگی انجام 
و شرایط نسبتا ایمنی برای بازگشایی مدارس به صورت 

حضوری ایجاد شود.
و  روستایی  مدارس  بنابراین  کرد:  خاطرنشان  کمرئی 
در  کالس  هر  در  نفر   ۱۵ از  کمتر  جمعیت  با  عشایری 

اولویت بازگشایی قرار گرفتند.
از  دیگر  برخی  بندی  اولویت  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
مدارس در نیمه دوم مهر ماه می توانند به صورت حضوری 
باز شوند، گفت: همه مدارس روستایی با جمعیت کمتر 
از ۳۰ نفر در هر کالس می توانند با کسب مجوز از ستاد 
مقابله با کرونای منطقه بازگشایی حضوری داشته باشند.

افزود:  وپرورش  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
همچنین همه مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای برای 
دروس مهارتی می توانند نسبت به بازگشایی مدارس اقدام 
کنند، این مدارس می توانند در نیمه دوم مهرماه با کسب 
مجوز از ستاد مقابله با کرونا کالس های حضوری برگزار 

کنند.
کمرئی ادامه داد: هنرستان ها می توانند دروس مهارتی را 
به صورت عملی در کارگاه ها برگزار کنند و کالس اولی ها 
هم یک روز در هفته به مدرسه بروند تا با فضای کالس و 

مدرسه و معلم آشنا شوند.
روستایی  مدارس  از  بیش  بازگشایی  کرد:  تاکید  وی 
کالس،  هر  در  نفر   ۳۰ از  کمتر  جمعیت  با  عشایری  و 
کارگاه ها و دروس مهارتی هنرستان ها و آموزش یک روز 
در هفته کالس اولی ها در مدارس  در مهر ماه نخواهیم 

نداشت.
بازگشایی  امر  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  سخنگوی 
مدارس با بیان اینکه جمعیت مدرسه مالک بازگشایی در 

آبان ماه است، عنوان کرد: مدارسی که جمعیت کمتر از 
۳۰۰ دانش آموز دارند با گسترش واکسیناسیون و ایمنی 
کالس های  مجوز  کسب  با  توانند  می  جامعه  در  بیشتر 

حضوری را دایر کنند.
مدارس  هم  آبان  دوم  نیمه  در  کرد:  خاطرنشان  کمرئی 
با جمعیت بیش از ۳۰۰ نفر می توانند بخشی از کالس 
های خود را حضوری برگزار کنند، البته این مدارس ناچار 
هستند که برای رعایت پروتکل های بهداشتی گروه بندی 
و  به صورت حضوری  از کالس ها  بخشی  و  دهند  انجام 

بخشی غیرحضوری برگزار کنند.
مدارس  بازگشایی  پروژه  که  می رود  احتمال  افزود:  وی 
نسبی  تکامل  به  ماه  آبان  در  آرام  و  تدریجی  به صورت 
واکسیناسیون در کشور در حوزه عمومی  توسعه  برسد. 
از  بخشی  حوزه  در  واکسیناسیون  توسعه  همینطور  و 
کار  دستور  در  سال   ۱۲ تا   ۱۸ آموزی  دانش  جمعیت 
وزارت بهداشت قرار گرفته و شرایط را هموار تر می کند 
تا اهداف مطابق با الگو ستاد مقابله با کرونا در خصوص 

بازگشایی صورت گیرد.
نقش شورای مدارس و کمیته سالمت در بازگشایی

بازگشایی  امر  در  وپرورش  آموزش  وزارت  سخنگوی 
مدارس همچنین درباره نقش شورای مدارس در تصمیم 
اظهار  برگزاری حضوری کالس های درس  درباره  گیری 
بررسی  درباره  کمیته سالمت  و  مدارس  شورای  داشت: 
برای کالس های حضوری، هر کدام در  وضعیت مدرسه 
حیطه وظایف خود نقشی را در طراحی روش  انجام کار 

دارند.
کمرئی ادامه داد: شورای مدارس و کمیته سالمت آمادگی 
مدارس برای بازگشایی را بررسی می کنند، شورای مدارس 
زمینه  تا  کنند  حرکت  حضوری  آموزش  سمت  به  باید 
آماده شود و خانواده ها بدانند شرایط در مدارس برای ارائه 

خدمات آموزشی مهیاست.
وی اظهار داشت: شورای مدارس براساس شرایط تصمیم 
می گیرد که دانش آموزان چند روز در هفته و در کدام 
دروس آموزش حضوری داشته باشند. در واقع نحوه حضور 
و ارایه خدمات در شورای مدرسه تصمیم گیری می شود.

وپرورش  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
و  آموزش  مدارس  سالمت  کمیته  کرد:  خاطرنشان 
پرورش بررسی می کند که مدرسه شرایط بازگشایی را 
است،  رعایت کرده  را  بهداشتی  و  ایمنی  و شرایط  دارد 
بازگشایی مدارس رعایت  اگر مدارس پروتکل ها را برای 
کرده که درخواست مجوز از منطقه می کند و اگر رعایت 
نکرده است، مداخله می کنند که حد معین پروتکل های 

بهداشتی لحاظ شود.
کمرئی یادآورشد: اختیار شورای مدارس برای نقض قاعده 
این است که ورود  برای  بازگشایی مدارس نیست،  کلی 
پروتکل های  رعایت  و  درس  کالس  به  مربوط  موارد  به 

بهداشتی مدیریت و سازماندهی شود.
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دختربچه ۸ ساله جوانترین ستاره شناس جهان شد
یک دختربچه ۸ ساله برزیلی به برنامه ناسا برای جستجوی سیارک ها 

پیوسته و تاکنون ۱۸ صخره فضایی رصد کرده است.
فورتالزا  ساکن  اولیویرا«  »نیکل  مهر،  از  نقل  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
برزیل از زمانیکه نوپا بود به فضا عالقه داشت. او در سن ۸ سالگی به 
دلیل همکاری با ناسا قلب جوان ترین ستاره شناس جهان را دریافت کرده 

است. او طی این پروژه در سیمنارها نیز باید شرکت کند.
 Astroid( سیارک«  »شکارچیان  کرده  شرکت  آن  در  او  که  پروژه ای 
Hunters( نام دارد و مخصوص جوانان عالقمند به علم است تا آنها 

بتوانند اکتشافاتی انجام دهند.
او با یک رایانه و دو نمایشگر بزرگ کار می کند و بیشتر اوقات فراغت 
صخره های  ردیابی  )برأی  شب  آسمان  از  تصاویری  مطالعه  به  را  خود 

فضایی( می گذراند که به وسیله تلسکوپ ثبت شده اند.
او در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد ۱۸ سیارک رصد کرده 
و تصمیم دارد به احترام دانشمندان برزیلی و اعضای خانواده اش آنها را 
نامگذاری کند. البته چند سال طول می کشد تا ۱۸ اکتشاف او به عنوان 
صخره هایی فضایی تأیید شوند. اما در صورت تأیید آنها، این دختربچه 
۸ ساله جوان ترین کاشف سیارک در جهان خواهد بود. دراین صورت او 
رکورد جوان ترین کاشف سیارک جهان را خواهد شکست. این رکورد به 
لوییجی سانینو ستاره شناس آماتور ایتالیایی تعلق دارد که در سن ۱۸ 

سالگی دو سیارک در سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ را رصد کرد.
حمایت از زنان سرپرست خانوار با راه اندازی کارگاه 

اشتغال زایی در هرمز
اندازی یک کارگاه اشتغال  از راه  امام سجاد )ع( هرمزگان  فرمانده سپاه 

زایی در جزیره هرمز خبر داد.
کارگاه  گفت:  هرمزگان  )ع(  سجاد  امام  سپاه  فرمانده  ساالری،  سردار 
جزیره  در  )س(  کبری  زینب  حضرت  بسیج  پایگاه  فدک  زایی  اشتغال 
هرمز راه اندازی شد. ساالری افزود:در این کارگاه خیاطی به وسعت ۵۰ 
مترمربع، شصت بانوی هرمزی در دو شیفت، با تولید لباس های ایرانی و 
سنتی جنوب عالوه بر رونق تولید داخلی، به اقتصاد خانواده نیز کمک 
می کنند. او گفت: این کارگاه با هدف محرومیت زدایی و برای حمایت از 
زنان سرپرست خانوار و بانوان نیازمند جزیره هرمز راه اندازی شده است.

تیم شهرداری بندرعباس به مرحله پایانی فوتبال 
ساحلی بانوان کشور راه یافت

تیم بانوان شهرداری بندرعباس چهار بازی مرحله اول لیگ برتر فوتبال 
ساحلی باشگاه های کشور را با پیروزی به پایان برد و با کسب ۱۲ امتیاز 

راهی مرحله پایانی این رقابت ها شدند.
 تیم شهرداری بندرعباس در ادامه بازی های لیگ برتربانوان در آخرین 

بازی با نتیجه هفت بر ۲ از سد گلساپوش یزد گذشت. 
سهیال  گل،   ۲ عاملی  گل، سحر  سه  نورالدینی  ملیحه  شهرداری  باری 
لرستانی و طیبه ایرانی هر کدام یک گل در این بازی به ثمر رساندند. 

بر  نتیجه هفت  با  بندرعباس در نخستین دیدار خود  بانوان شهرداری 
نماینده  دیگر  سیریک  مکران  ستارگان  برتری  لیگ  تازه  تیم  سد  از   ۲

هرمزگان در این رقابت ها گذشت.
در این دیدار ملیحه نورالدینی چهار گل و فاطمه معماری، مهسا عرب و 

سحر عاملی هر کدام یک گل برای شهرداری به ثمر رساندند. 
بانوان شهرداری بندرعباس در دومین دیدار خود از سری مسابقه ها لیگ 
برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور به میزبانی استان یزد با نتیجه چهار 
بر ۳ تیم ذوالفقار جم بوشهر را شکست داد تا دومین پیروزی خودش 
را جشن بگیرد. ملیحه نورالدینی سه گل و سحر عاملی یک گل برای 

شهرداری بندرعباس به ثمر رساندند.
یک  بر   ۱۲ نتیجه  با  خود  دیدار  در سومین  بندرعباس  تیم شهرداری 
تیم خاتون بم را شکست داد تا سومین پیروزی خودش را در این دوره 
سه  هرکدام  عرب  مهسا  و  نورالدینی  ملیحه  کند.   کسب  مسابقه  از 
، نرکس مراد  ایرانی  ، طیبه  لرستانی  گل، سحر عاملی ۲ گل، سهیال 
اعضای کادر فنی  به ثمر رساندند.   و  وجیه صادقی هرکدام یک گل 
تیم شهرداری را شیما زینلی سرپرست، مریم محمودی مدیر تیم، نادیا 
احمدی تدارکات، حمیده سلطانی زاده سرمربی و فاطمه یگانه  مربی 

تشکیل دادند.
تیم ستارگان مکران سیریک دیگر نماینده هرمزگان در پایان این مرحله 

با سه شکست و یک برد به کار خود پایان داد
در مسابقات دوومیدانی پیشکسوتان کشور؛ بانوی 

بازنشسته هرمزگانی به مدال طال رسید
دوومیدانی  رقابت های  دوره  چهارمین  در  هرمزگانی  بازنشسته  بانوی 
قهرمانی پیشکسوتان کشور که در ورزشگاه انقالب تهران برگزار شد در 
دوی ۱۰۰متر موفق به کسب مدال طال شد. »نسرین بارانی« بازنشسته 
کشوری استان هرمزگان توانست مقام اول ماده ۱۰۰ متر رده سنی ۵۰ 

تا ۵۴ سال چهارمین دوره رقابت های دوومیدانی قهرمانی پیشکسوتان 
کشور را از آن خود کرد. چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی پیشکسوتان 
کشور در رده بانوان و آقایان در تاریخ ۷ لغایت ۹ مهرماه سال جاری در 
مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تهران برگزار شد. گفتنی است، این دوره 
از مسابقات برای انتخابی تیم پیشکسوتان دوومیدانی برای حضور در 

رقابت های قهرمانی آسیا برگزار شد.
اعزام چهار جودوکای جناحی به مسابقات کشوری 

به  هرمزگان،  استان  منتخب  تیم  قالب  در  جناحی  کای  جودو  چهار 
مسابقات کشوری به میزبانی تهران اعزام خواهند شد

عدنان آرمان رییس هیأت جودو شهرستان بستک گفت : سارا افروز، الدن 
یوسف پور، شیما حبشی زاده و مریم عبدی چهار ورزشکار از شهر جناح 
بستک در دو رده سنی جوانان و نوجوانان همراه با سایر نفرات منتخب 
استان به مسابقات کشوری به میزبانی تهران اعزام خواهند شد. گفتنی 
است جودوکاران جهت شرکت در این دوره از پیکارها ۱۶ الی ۱۹ مهرماه 

اعزام خواهند شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

طرح ارتقای وضعیت اجتماعی و تحصیلی دختران مناطق 
محروم اجرا می شود

 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: طرح ارتقا وضعیت 
اجتماعی و تحصیلی دختران و زنان در مناطق محروم اجرا می شود و با 
توجه به ظرفیت مدارس شبانه روزی برای اجرای آن، مسئوالن به سرعت 

این مدارس را معرفی کنند.
و  استان کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  به دیدار مدیرکل  انسیه خزعلی  
بویراحمد رفت و با وی پیرامون مسائل و مشکالت دانش آموزان دختر 

خصوصا در مناطق روستایی و محروم گفت و گو کرد.
های  برنامه ریزی  با  امیدواریم  گفت:  خزعلی  خانم  نشست  این  در 
تخصصی و تالش های مسوالن شاهد بازماندن هیچ کودکی از تحصیل 
به دلیل فقر نباشیم. معاون امور زنان و خانواده با اشاره به، اختصاص 
برای دانش  تبلت  تامین وسایل کمک آموزشی و  به  تومان  ۵ میلیارد 
آموزان دختر در استان اضافه کرد این اقدامات می تواند شرایط بازگشت 

به تحصیل تعدادی از دانش آموزان را فراهم کند.
که  مناطقی  از  یکی  در  را  دبیرستانی  داریم  نظر  در  داشت:  بیان   وی 
پتانسیل الزم را دارند، به گونه ای تجهیز کنیم که مهارت آموزی دختران 

در اولویت آن قراربگیرد و به دختران آموزش های الزم داده شود.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز این در دیدار با 
ارایه گزارش کاملی از کودکان بازمانده از تحصیل تصریح کرداستان برای 
پیشگیری از بازماندگی تحصیلی دانش آموزان تمام تالش خود را به کار 
می گیرد. هادی زارع پور ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و یک مدرسه 
زیر ۱۵ دانش آموز در استان وجود دارد که ۴۱درصد مدارس استان را 
تشکیل می دهند. همچنین ۶۵۷ مدرسه در استان از یک تا هفت دانش 
آموز را تحت آموزش دارند. وی از دکتر خزعلی خواست طرح روستامرکزی 
را که به دلیل کمبود اعتبار، کنار گذاشته شده بود را مجدداً پیگیری 

کرده تا بدین وسیله از بازماندگی تحصیلی کودکان جلوگیری شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان برای همراهی رئیس جمهور در سفر 

به کهگیلویه و بویراحمد شامگاه پنج شنبه وارد استان شد.
خزعلی: در حوزه خانواده از غرب مطالبه گر هستیم

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در حوزه خانواده، 
تحمیل  آنان  به  که  اموری  و  ناعادالنه  شیوه  و  زنان  کودکان،  مسأله 

می شود، از غرب مطالبه گر هستیم.
دکتر انسیه خزعلی در نشست با بانوان مبلغ استان تهران با اشاره به 
لزوم استفاده از شیوه های نوین هنری در ارائه الگوی مناسب زن انقالبی 
افزود: تاکنون اقدام چشمگیر و مناسبی برای نشان دادن زن تراز انقالب 

اسالمی انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: کتاب هایی که در مورد زنان حماسه ساز در زمان 
الگوسازی مناسب  اند، هنوز جهت  انقالب یا جنگ به نگارش در آمده 
سبک  کرد:  تاکید  رییس جمهوری  معاون  است.  نشده  تبدیل  فیلم  به 
قالب هنر و فیلم  از جمله مسائل مهمی است که در  زندگی خانواده 
باید نمایش داده شود. الزم است، فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی 
ایرانی - اسالمی ابتدا در بین زنان و سپس در بین زنان و مردان نهادینه 
شود. خزعلی در بخشی دیگر از سخنان خود از لزوم حرکت در چارچوب 
دین اسالم گفت و تشریح کرد: اسالم را آن گونه که هست نشان دهیم. 
در احکامی که حدودی معین داریم اگر جلوتر حرکت کردیم، خود ما به 
اسالم صدمه زده ایم.  معاون رییس جمهوری یادآور شد: به عنوان مثال، 
اگر جلوتر حرکت و برای حجاب رنگ تعیین کردیم و برای حجاب فراتر 
از آن چیزی که حکم فقهی است خواستیم سخت بگیریم، خود ما اولین 
ضربه را زده ایم و باعث می شویم که برخی دختران ما تلقی غلطی از 
دین دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه دین ما کرامتی را برای زن قرار 
داده که قابل مقایسه با هیچ مکتبی نیست، اظهار امیدواری کرد که با 

کمک مردم و همراهی نهادهای مختلف از جمله وزارتخانه ها، استانداری 
ها و... بتوانیم مشکالت جامعه زنان و خانواده ها را حل کنیم.

در این نشست که جمعی از بانوان مبلغین فعال حضور داشتند با ارائه 
طرح ها و پیشنهادات جهت همکاری با معاونت امور زن و خانواده دولت 

سیزدهم اعالم آمادگی کردند.
با انتخاب اعضای شورای شهر؛

»صدیقه میری« شهردار پلدختر شد/ اولین شهردار زن 
در لرستان

»صدیقه میری« از سوی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار پلدختر 
انتخاب و معرفی شد.

با  میری«  »صدیقه  پلدختر،  شهر  اسالمی  شورای  جلسه  هشتمین  در 
پنج رأی موافق از سوی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار پلدختر 
انتخاب و معرفی شد. »صدیقه میری« کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
است و سابقه عضویت در شورای اسالمی شهر اندیمشک در دوره چهارم 

و شهرداری گتوند را در کارنامه کاری خود دارد.
وی که متولد ۱۳۵۸ بوده، اولین زن در لرستان است که به عنوان شهردار 

انتخاب شده است.
تاریخ سازی زن ایرانی در جام جهانی فوتسال؛ گالره 

ناظمی داور فینال شد
گالره ناظمی بانوی داوری ایران که در جام جهانی فوتسال قضاوت های 
خوبی داشته در کوبل داوری فینال جام جهانی قرار گرفته است. او در 
برای  این  و  بود  نگهدار حاضر خواهد  داور وقت  عنوان  به  فینال  دیدار 
قضاوت  را  فینال  داور  یک  که  است  ایران  فوتسال  تاریخ  در  بار  اولین 

می کند.
پایگاه خبری فوتسال ایران اعالم کرد: گالره ناظمی بانوی داوری فوتسال 
ایران در فینال جام جهانی حاضر خواهد بود و با این اتفاق تاریخ سازی 
خواهد کرد. گالره ناظمی بانوی داوری ایران که در جام جهانی فوتسال 
قضاوت های خوبی داشته در کوبل داوری فینال جام جهانی قرار گرفته 
به عنوان داور وقت نگهدار حاضر خواهد بود  او در دیدار فینال  است. 
و این برای اولین بار در تاریخ فوتسال ایران است که یک داور فینال را 

قضاوت می کند.
این  هنوز  فیفا  نوشت:  خبر  این  انتشار  با  ایران  فوتسال  خبری  پایگاه 
فینال  داوران  لیست  در  ناظمی حتما  اما  نکرده  اعالم  رسما  را  موضوع 

قرار می گیرد.
مجوز حضور زنان در دیدار ایران - کره جنوبی صادر شد

تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت های مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ بیستم مهرماه به مصاف هم می روند. بانوان نیز این 

بازی را از نزدیک تماشا کنند.
در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ تیم های ملی فوتبال 

ایران و کره جنوبی بیستم مهرماه به مصاف هم می روند.
در جلسه هماهنگی این دیدار مقرر شد در بازی تیم های ملی فوتبال 

ایران و کره جنوبی تماشاگران در ورزشگاه آزادی حضور یابند.
همچنین بانوان نیز این بازی را از نزدیک تماشا کنند.

راهیابی اولین بانوی ایرانی به گرند اسلم استرالیا
شاهکار دختر ایرانی در رقابت های تنیس تور جهانی

با  ایرانی در ۱۷ سالگی یک شاهکار واقعی خلق کرد و  تنیسور جوان 
قهرمانی در تور جهانی زیر ۱۸ سال، هشتاد و یک پله رنک جهانی خود 
را ارتقا بخشید و مجوز حضور در گرند اسلم استرالیا را برای اولین بار به 
ورزش ایران به دست آورد مشکات الزهرا صفی با یک موفقیت تازه نام 
خود را به عنوان اولین تنیسور ایرانی حاضر در گرند اسلم اپن استرالیا 
ثبت کرد. مشکات الزهرا صفی تنیسور زن ایرانی که به فینال تور جهانی 
راه یافته بود، در دیدار نهایی مسابقات تور جهانی زیر ۱۸ سال تنیس 
شیکمنت به مصاف آروژان ساگاندلیکوف رفت و موفق شد ضمن برتری 
مقابل حریف خود، به مقام قهرمانی این رقابت  ها دست پیدا کند. دختر 
۱۷ ساله تنیس ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر ۳ به سود خود به 
اتمام رساند. وی ست دوم را ۶ بر ۴ به نماینده قزاقستان واگذار کرد و در 
ست سوم نیز ۷ بر ۵ به برتری دست یافت و برنده این دیدار حساس شد. 
تنیسور جوان کشورمان پیش از این قهرمانی با ۳۰۶ امتیاز در رده ۲۱۸ 
جهان جای داشت؛ اما نماینده شایسته تنیس کشورمان با این قهرمانی 
و کسب ۱۷۰ امتیاز در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس، به رتبه 
۱۳۷ جهان خواهد رسید. هشتاد و یک پله صعود در رنکینگ جهانی آن 
هم در ۱۷ سالگی یک امتیاز بزرگ برای این دختر تاریخ ساز تنیس ایران 
است. او یک سال دیگر هم می تواند در رده سنی زیر ۱۸ سال رقابت 
نیز در  از نظر شرایط سنی یک سال دیگر  الزهرا صفی  کند. مشکات 
رده سنی جوانان حضور خواهد داشت و با توجه به خروج تعداد زیادی از 
بازیکنان این رده سنی و ارتقا به رده سنی بزرگساالن در سال پیش روی 
میالدی، جایگاه نماینده کشورمان در رنکینگ فدراسیون جهانی به به 

رتبه زیر ۱۰۰ خواهد رسید.

اخبار حوزه بانوان



کاهش  و  کشور  به  واکسن  میلیونی  محموله های  روزانه  ورود 
مرگ و میر کرونایی از جمله خبرهایی است که در میان انبوه 
خبرهای تلخ و ناگوار این روزها، لبخند بر لب همگان می نشاند 

و نور امید بیشتر به زندگی را در دل ها می تاباند.
تا دو ماه پیش، کمبود واکسن کرونا در کشور خوراک رسانه های معاند 
بود تا آنجا که در صدر اخبار خود، وضعیت واکسیناسیون در کشور را 

به سخره می گرفتند و صف های طوالنی را به رخ می کشیدند.
گرفتن  قرار  اولویت  و  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  که  وضعیتی 
واکسیناسیون در جهت مقابله با کرونا به یکباره تغییر کرد و بسیج 
همگانی در جهت افزایش تزریق واکسن روزانه شکل گرفت تا آنجا که 

چندین بار رکورد روزانه تزریق واکسن در کشور شکسته شد.
دیگر کسی بر سر در مراکز بهداشتی، تابلوی »واکسن نداریم« را ندید 
و روند واکسیناسیون به گونه ای پیش رفت که بهرام عین اللهی وزیر 
به  استانی  سفر  در  و  مهرماه  نهم  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تزریق ۵۴ میلیون ُدز واکسن در 
کشور ۶۲ درصد از جمعیت کشورمان در برابر کرونا واکسینه شده اند.

وی افزود: در تیرماه فقط پنج میلیون دز واکسن تزریق شده بود که با 
تالش دولت، جمعیت افراد واکسینه شده در ۲ ماه اخیر به ۵۴ میلیون 

نفر رسیده است.
تامین گسترده واکسن که  با  ادامه داد: خوشحالیم که  بهداشت  وزیر 
روند  بود،  دولت  ارکان  و  جمهوری  رئیس  گسترده  های  تالش  حاصل 

واکسیناسیون در کشور شتاب گرفته است.
است  واکسن در کشور در حالی شکل گرفته  تزریق  افزایش گسترده 
تماس های  و  واردات  جدید  دیپلماسی  اتخاذ  با  اخیر  ماه  دو  در  که 
رئیس جمهوری با رئیس جمهورهای کشورهای مختلف از جمله چین، 
که  طوری  به   است  گرفته  باالیی  بسیار  سرعت  واکسن  واردات  روند 
بررسی ها نشان می دهد واکسن هایی که در این مدت وارد کشور شده، 
نسبت به کل واردات واکسن در هفت  ماه گذشته، سهم ۴۵ درصدی 

دارد.
موضوعی که »مهرداد جمالی ارونقی« معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران ۹ مهرماه اعالم کرد که شصت و یکمین محموله واکسن کرونا 
با ترخیص این محموله  شامل ۱۵۰ هزار دز آسترازنکا وارد کشور شد 
واکسن از گمرک، تعداد واکسن های کرونای وارداتی به کشور به ۷۹ 

میلیون و ۴۹۸ هزار و ۶۰۶  دز رسید.
 ۱۵ از  واکسن  واردات  بیشترین  گمرک،  شده  منتشر  آمار  اساس  بر 
بهمن ماه ۹۹ تا هشتم مهرماه سال جاری مربوط به واکسن سینوفارم 
چین با ۳۶ محموله شامل ۶۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۹۶ دز بوده است.

پس از آن سه محموله واکسن آسترازنکا )وارداتی از ژاپن( با ۲ میلیون 
با یک  ایتالیا  از  وارداتی  دز، یک محموله کووکس  و ۸۱۰  هزار  و ۹۱۱ 

میلیون و ۴۵۲ هزار دز، یک محموله واکسن آسترازنکا وارداتی از چین- 
سبد کووکس با یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دز، ۱۲ محموله واکسن 
واکسن  دز، ۲ محموله  هزار  و ۳۴۵  میلیون  با یک  اسپوتنیک  روسی 
آسترازنکا وارداتی از روسیه با ۹۶۳ هزار دز، یک محموله کووکس وارداتی 
از کره جنوبی با ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دز، ۲ محموله واکسن آسترازنکا وارداتی 
از اتریش با ۶۵۰ هزار دز و یک محموله واکسن بهارات هندی با ۱۲۵ 

هزار دز وارد کشور شده است.
برپایه این آمارها، بیشترین میزان واردات واکسن در شهریورماه امسال 
با ۳۸ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۹۹۶ دز است و در مهرماه نیز ۱۹ میلیون و 

۲۵ هزار دز واکسن سینوفارم به کشور وارد شد.
روند واردات واکسن تا اشباع کامل بازار واکسیناسیون ادامه دارد و قرار 
کریم  گفته  طبق  که  آنجا  تا  شود  احساس  آن  کمبود  دوباره  نیست 
همتی رییس جمعیت هالل احمر قرار است واردات واکسن تا بهمن 

ماه به ۱۸۰ میلیون دز برسد.
دلیل  هم  هالل احمر  جمعیت  کل  دبیر  مقدم  قوسیان  محمدحسن 
این موفقیت را اینگونه عنوان می کند که پیش از این، کشورهایی که 
تولیدکننده واکسن بودند اولویت اول را تزریق داخلی خودشان گذاشته 
بودند و ظرفیت صادراتی آنها هم باید بین کشورهای دیگر دنیا تقسیم 
برابر شده و تزریق داخلی کشورهای  تولیدات چند  اکنون  اما  می شد. 
تولیدکننده هم نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. بر این اساس 

می توانیم واکسن های بیشتری را در اختیار داشته باشیم.
واکسن هم  تعداد کشورهای سازنده  دیگر  از سوی  ادامه می دهد:  وی 
افزایش یافته، مثال خط تولید آسترازنکا، اسپوتینک وی و سینوفارم در 
کشورهای دیگر هم ایجاد شده که ظرفیت بیشتری برای خرید ایجاد 
می کند. به همین دلیل عرضه و تقاضا در صحنه بین المللی دیگر مثل 
گذشته نیست. کووکس هم سهمیه ای را که قرار بود بهمن و اسفند 

سال گذشته به ایران تحویل بدهد، در حال فرستادن به کشور است.
کردن  فروکش  از  واکسیناسیون  تزریق  و  واکسن  واردات  روند  افزایش 
سالی  دو  که  عادی  زندگی  به  افراد  بازگشت  و  نزدیک  آینده  در  کرونا 
است حسرت آن بر دلها مانده است، حکایت می کند. حال که انبارهای 
وزارت بهداشت مملو از واکسن شده و دولت سیزدهم هم از وعده تامین 
که  است  بهتر  آمده  بیرون  روسفید  کرونا  با  جدی  مقابله  و  واکسن 
هموطنان هم با حضور در مراکز و انجام واکسیناسیون، سالمت خود، 

خانواده و جامعه را به ارمغان آورند.
هموطنان نباید بگذارند بار دیگر رسانه های معاند با انتشار تصاویر و به 
رخ کشیدن آمار فوتی های کرونا، وضعیت بهداشت کشور را به سخره 
بگیرند و دستمایه خود قرار دهند. بلکه با تزریق واکسن کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی خط بطالنی بر تمامی باورهای غلطی که توسط 

افراد نامطلع و سودجو منتشر می شود، بکشند.

افول کرونا با وفور واکسن
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پرداخت 11 میلیارد و ۷۵0 میلیون ریال 
تسهیالت صنایع دستی در هرمزگان

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
و  میلیارد   ۱۱ جاری  سال  ابتدای  »از  گفت:  هرمزگان 
بخش  در  خانگی  مشاغل  تسهیالت  ریال  میلیون   ۷۵۰

صنایع دستی استان پرداخت شده است.«
»همچنین  گفت:  مطلب  این  بیان  با  بناوند  سهراب 
تسهیالت  ریال  میلیارد  یک  مبلغ  روستایی  بخش  در 

پرداخت شده است.«
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
هرمزگان افزود: »از طریق پرداخت این تسهیالت برای 
اشتغال  روستایی  و  خانگی  مشاغل  بخش  در  نفر    ۸۰

ایجادشده است.«
گفت:  صنایع دستی  صنعتگران  بیمه  خصوص  در  او 

ابتدای  استان  صنایع دستی  صنعتگران  از  نفر   ۱۲۷«
سال جاری تاکنون بیمه شده اند که از این تعداد ۵۶ نفر 
بیمه روستاییان و عشایر و ۷۱ نفر بیمه تأمین اجتماعی 

هستند.«
۲0 دانش آموز بازمانده از تحصیل در روستای 

محروم »شیهولی« جاسک به مدرسه 
بازمی گردند

آموز  دانش   ۲۰ جذب  زمینه  لیردف  بخش  مسئوالن 
از چرخه تحصیل در روستای محروم شیهولی  بازمانده 

شهرستان جاسک را فراهم می آورند.
با حضور اسحاق رئیسی بخشدار بخش لیردف و عبداهلل 
مهین پرست مسئول نمایندگی آموزش و پرورش لیردف 
و برخی از مسئوالن این بخش و دهیار و جمعی از اولیا 
و دانش آموزان روستای شیهولی، جلسه ای با محوریت 
از  بازمانده  آموزان  دانش  جذب  مشکل  موضوع  بررسی 

تحصیل به چرخه آموزشی برگزار گردید.
در این حاشیه این جلسه مسئوالن طی سخنانی ضمن 
اهمیت بر شمردن علم آموزی و تعلیم و تعلم و آموزش 
و  حمایت  سازی  فراهم  خواستار  نوجوانان،  و  کودکان 

تسهیل سازی حضور دانش آموزان این روستا شدند.
روستای  دهیار  گردید  مقرر  جلسه  این  در  آن  ضمن 
شیهولی ضمن شناسایی و ثبت نام دانش آموزان، هزینه 
سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان تا مرکز شهر لیردف، 
هزینه کتب درسی و لوازم التحریر و لباس دانش آموزان 

توسط نهاد های خیر تامین و تهیه گردد.
بخشدار بخش لیردف نسبت به کودکان و نوجوانان در 
سن تحصیل بازمانده از چرخه تحصیل در روستا شیهولی 
برای سایر دانش آموزان  آنان و  ادامه تحصیل  خواستار 
بزرگسال که متقاضی ادامه تحصیل در مقاطع باالتر بودن 
خواهان برگزاری کالس های آموزش رده بزرگساالن در 

این روستا شد.
گفتنی می باشد روستای شیهولی از روستا های محروم 
که  باشد  می  جاسک  شهرستان  لیردف  بخش  در  واقع 
چرخه  از  بازمانده  آموزان  دانش  آمار  میزان  بیشترین 

تحصیل را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:
آزمون کیفیت بخشی ویژه مقاطع متوسطه 

هرمزگان برگزار می شود

از  پیش  گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مقاطع  ویژه  بخشی  کیفیت  آزمون  مدارس،  بازگشایی 
با  اللهی  بیت  ایرج  شود.  می  برگزار  هرمزگان  متوسطه 
بیان اینکه طرح آزمون آغازین در هفته آخر مهر برای 
دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم برگزار می شود، 
اضافه کرد: در این طرح برای سنجش کیفیت علمی و 
یادگیری دانش آموزان این مقاطع، آزمونی از کتاب های 

درسی سال تحصیلی گذشته برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه نتایج این آزمون تأثیری در نمره های 
با  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  جدید  تحصیلی  سال  درسی 
کالس های  برگزاری  برای  آزمون،  این  نتایج  بررسی 
جبرانی و تغییر شیوه تدریس تصمیم گرفته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه امسال 
در هرمزگان ۴۰۶ هزار دانش آموز، سال تحصیلی جدید 
را آغاز کردند، اظهار کرد: برای افزایش کیفیت تدریس و 
تحصیل، در ابتدای هر فصل از کتاب های درسی بارکدی 
تعبیه شده است که با دانلود برنامه بارکدخوان و اتصال 
به نشانی اینترنتی مورد نظر، امکان استفاده از محتواهای 
با اشاره به  الهی  آموزشی تصویری فراهم می شود. بیت 
همه  برای  آموزشی  محتواهای  این  به  دسترسی  اینکه 
این  کرد:  خاطرنشان  نیست،  فراهم  درسی  کتاب های 
محتواهای آموزشی تا کنون برای ۴ هزار عنوان درسی 
برای همه کتاب های  پایان امسال  تا  تهیه شده است و 

درسی قابل دسترسی است.

  گزارش  : ایرنا
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هف بوی  و  عطر  با  شیرین  و  ترش  معجون  یک  عسلی  لیمو 

تجربه  و  می شود  سرو  چای  با  همراه  که  لیموست  دلنشین 
به  شما  برای  سرد  فصل  در  را  دلچسب  چای  یک  نوشیدن 

همراه خواهد داشت.
طرز تهیه لیمو عسلی، معجونی موثر برای گلودرد و سرماخوردگی

به گزارش دلگرم : این معجون از عسل طبیعی و لیموترش طبیعی 
و تازه تهیه می  شود. معجون آماده شده باید چند هفته در یخچال 
باشد تا با نفوذ عسل درون لیمو، همه خواص عسل و خواص لیمو 
در هم آمیخته شود تا معجون لیمو عسلی آماده مصرف شود. لیمو 
عسلی برای درمان گلو درد و سرماخوردگی های زمستان معجزه می 

 کند. با چای یا آب جوشیده هم می  توان میل کرد. 
مواد الزم :

لیمو ۱ کیلو گرم
عسل ۱ کیلو گرم

دارچین به میزان الزم
زنجبیل به میزان الزم

طرز تهیه :
برای تهیه لیمو عسلی خوشمزه و خانگی در ابتدای کار، لیموترش 
رطوبت  اصاًل  تا  می  کنیم  خشک  خوب  خوب  و  شوییم  می   را  ها 
آنها را می  گیریم. سپس حلقه حلقه نازک  نداشته باشند. سر و ته 
برش می  دهیم. دانه  های آنها را در می آوریم. توجه داشته باشید که 
به خوبی  باید  تلخ می  کنند. شیشه هم  را  بمانند شهد  اگر  دانه ها 
بعد  چینیم.  می   لیمو  ردیف  یک  شیشه،  در  شود.  وتمیز  خشک 
زنجبیل  کمی  داشتیم  دوست  اگر  ریزیم.  می   عسل  قاشق  دو  یکی 
و یا زنجبیل هم اضافه می  کنیم. این کار را تا زمانی که شیشه پر 

شود، ادامه دهید.
سطح  یعنی  باشد؛  عسل  باید  رویی  الیه  که  باشید  داشته  توجه 
محکم  را  شیشه  در  آخر  مرحله  در  شود.  پوشانده  عسل  با  لیموها 
ببندید و شیشه را به مدت دو روز پشت پنجره آفتابگیر یا روی بالکن 
و حیاطی که رو به آفتاب است، بگذارید. بعد از دو روز می بینید که 
عسل با لیمو آب انداخته و سطح شیشه را تا روی لیموها آب گرفته 

یخچال  در  ماه  یک  مدت  به  را  عسلی  لیمو  شیشه  سپس  است. 
این  گذشت  از  بعد  شوند.  پرورده  کامال  عسل  با  لیموها  تا  بگذارید 

مدت زمان لیمو عسلی شما آماده است.
نکات مهم

۱ ـ لیمو عسلی را می توانید به جای عسل با شکر و یا نبات تهیه 
کنید که در این صورت خاصیت ضد سرماخوردگی را نخواهد داشت؛ 
ولی طعم و مزه آن در چای تفاوتی ندارد. برای تهیه لیمو عسلی با 

شکر کافی است که در هر ردیف به جای عسل یک قاشق غذاخوری 
شکر روی ردیف لیموها بریزید.

صورت  این  غیر  در  زیرا  بیاورید؛  بیرون  را  لیموها  هسته  حتما  ـ   ۲
لیمو عسلی شما تلخ خواهد شد.

۳ ـ استفاده از دارچین و زنجبیل اختیاری است؛ همچنین می توانید 
از غنچه گل محمدی برای البه الی لیموها استفاده کنید.

با سرآشپز=  معجون لیمو عسلی 

چند خبر کوتاه
برگزاری جلسه کارگروه هفته ملی کودک به 

ریاست رادمهر
جلسه کارگروه هفته ملی کودک در سالن  فرمانداری 
جاسک به ریاست فرماندار شهرستان جاسک، رادمهر و 

دبیری کانون پرورش فکری برگزار شد.
فکری  پرورش  کانون  مسئول  جاسکی  اشرافی  الهام 
آغاز  در  کودک  ملی  هفته  کارگروه  دبیر  و  جاسک 
جلسه ضمن تشکر از حضور مدیران دستگاههای عضو 
بیان  به  کودک  ملی  هفته  فرارسیدن  گرامیداشت  و 
شعار هفته ملی کودک، حال خوش کودکی،رنگ خوش 
کودک  ملی  هفته  نامه  شیوه  تبیین  و  تشریح  زندگی، 

پرداخت.
در ادامه مدیران عضو کارگروه  برنامه های پیشنهادی 

خود جهت هفته ملی کودک ارائه کردند.
محمد رادمهر فرماندار شهرستان جاسک ضمن تبریک 
و گرامیداشت هفته ملی کودک گفت: هفته ملی کودک 
حقوق  جایگاه  بتوانیم  که  است  بسیارمناسبی  فرصت 
کودکان را بدانیم و به آحاد جامعه تبیین نماییم. زیربنای 
انسانی است،  توسعه صحیح هر جامعه، توسعه سرمایه 
اینکه  هستند.برای  کودکان  انسانی  توسعه  زیربنای  و 
نسل مطالبه گر تربیت کنیم باید از اکنون به فکر تربیت 

کودکانمان باشیم
ایجاد  منظور  به  دهیاری ها  و  ها،بخشداری ها  شهرداری 
نشاط جسمی و روانی کودکان نسبت به مناسب سازی 
ویژه  توجه  روستاها  و  درشهر  کودک  پارکهای  و  فضا 

داشته باشند.
با  را  کودک  ملی  هفته  های  برنامه  عضو  دستگاههای 
برنامه ریزی و هدفمند در شهر و روستا برگزار نمایند.

ازدستگاههای متولی مسائل دینی می خواهیم درزمینه 
آگاهی بخشی اعتقادی و تربیت دینی کودکان به خانواده 

ها فعالیت داشته باشند.
پرورش  کانون  از تالش  رادمهر ضمن رضایت  پایان  در 
استان  پرورش  کانون  مدیرکل  از حضور  فکری جاسک 
امور  پیگیر  جد  به  که  جاسک  شهرستان  در  هرمزگان 

حوزه کودکان در شهرستان بودند تقدیر کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان: 

فرهنگ کمک به همنوعان در بین کودکان 
ترویج داده شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
گفت: فرهنگ کمک به همنوعان و شرکت در کارهای 

عام المنفعه در بین کودکان ترویج داده شود.
دکتر علی رئوفی در جلسه هفته ملی کودک، عنوان کرد: 
کودکی یکی از مهمترین و شیرین ترین دوران زندگی 

افراد است.
دنیای  کودکی  دنیای  افزود:  خصوص،  همین  در  وی 
که  است  کینه  و  دشمنی  بدون  دنیای  و  بازی  شادی، 

جذابیت آن را دو چندان کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
گیری  بهره  با  که  های  طرح  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
پیاده شد طرح همیاران  از ظرفیت کودکان در جامعه 
پلیس بود که با نتایج خوبی در زمینه گسترش فرهنگ 

صحیح رانندگی همراه بود.
به  کمک  فرهنگ  کردن  نهادینه  کرد:  تصریح  رئوفی 
بین  در  المنفعه  عام  کارهای  در  شرکت  و  همنوعان 

کودکان ترویج داده شود.
وی در همین خصوص، افزود: تشویق کودکان به فرهنگ 
مطالعه می تواند نقش بسزایی در شکوفایی آنها داشته 

باشد.
کودکان،  به  توجهی  بی  تهدیدات  به  اشاره  با  رئوفی 
تصریح کرد: اگر به کودکان و شکل گیری شخصیت آنها 
توجه نکنیم دیگران جای ما را در شکل گیری شخصیت 
و تربیت آنها خواهند گرفت که با تبعات زیادی همراه 

است.
وی خاطرنشان کرد: در هفته کودک با برگزاری مسابقات 
متنوع این هفته را برای آنها جذاب و خاطره انگیز کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
گیری  شکل  در  مهمی  نقش  کودکان  تشویق  افزود: 
شخصیت آنها، بهبود اعتماد بنفس و رشد آنها دارد که 

نیازمند توجه است.

مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان اعالم 
داشت؛

عضویت رایگان کودکان و نوجوانان 
هرمزگانی به مناسبت هفته ملی کودک

پروین پشتکوهی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و  کودکان  رایگان  عضویت  از  هرمزگان  نوجوانان  و 
نوجوانان ۴ تا ۱۷ سال هرمزگانی در کانون به مناسبت 

هفته ملی کودک خبر داد.
سال   ۱۷ تا   ۴ نوجوانان  و  کودکان  گفت:  پشتکوهی 
مهر ۱۴۰۰  و ۱۷   ۱۶ روزهای  در  می توانند  هرمزگانی 
با مراجعه به سایت hormozgan.kpf.ir  نسبت  به 

ثبت نام و عضویت رایگان خود در کانون اقدام کنند.
مدیرکل کانون ضمن گرامی داشت یاد و خاطره نوجوان 
شهید علی لندی  گفت: با بازگشایی مراکز در هفته ی 
مجازی  و  به صورت حضوری  کانون  مراکز  کودک،  ملی 
ویژه  برنامه   های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی را با حفظ 

پروتکل های بهداشتی، برگزار می کنند.
وی اظهار داشت: این برنامه ها با همکاری کانون پرورش 
اداره  پرورش،  و  آموزش  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
ورزش و جوانان، هالل احمر،اداره کل سازمان حفاظت 
محیط  زیست، فرهنگ و ارشاد اسالمی، نیروی انتظامی، 
تبلیغات اسالمی، بهزیستی و دادگستری استان هرمزگان 
از روز ۱۶ مهر با شعار »حال خوش کودکی، رنگ خوش 
زندگی« آغاز می شود و تا روز ۲۲ مهر ادامه خواهد یافت.

برای  فرصتی  کودک  ملی  هفته  روزهای  است:  گفتنی 
اساس   بر  و  است  مربیان  و  والدین  به  آگاهی بخشی 
»کودک،  روز  مهر   ۱۶ کودک،  ملی  هفته  شیوه نامه 
مهر   ۱۷ است.  شده  نام گذاری  نشاط«  و  بازی  صلح، 
مهر   ۱۸ و  معنویت«  و  دینی  باورهای  »کودک،  روز 
زندگی«  مهارت های  و  آموزش  خانواده،  »کودک،  روز 
سالمت  و  بهداشت  امنیت،  »کودک،  است.  گرفته  نام 
»کودک،  و  ادبیات«  و  هنر  کتاب،  »کودک،  جامعه«، 
عناوین  ترتیب  به  فرهنگی«  و  طبیعی  میراث   هویت، 
هفته  روز  آخرین  است.  مهر   ۲۱ و   ۲۰  ،۱۹ روزهای 

و  رسانه  »کودک،  موضوع  به   ۱۴۰۰ سال  کودک  ملی 
فناوری های نوین« اختصاص دارد.

به میزبانی پرتال کانون پرورش فکری انجام 
می شود:

نمایش ۷ انیمیشن در روزهای هفته ی ملی 
کودک

هفت پویانمایی تولیدشده از سوی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته  ملی کودک از ۱۶ تا 

۲۲ مهر به شکل رایگان اکران مجازی می شود.
امسال هفته  ملی کودک با شعار »حال خوش کودکی، 
رنگ خوش زندگی« درحالی برگزار می شود که به دلیل 
اکران  مجازی  شکل  به  برنامه ها  بیشتر  کرونا  شرایط 
فیلم سینمایی  روز یک  اساس، هر  بر همین  می شوند. 
در کنار یک انیمیشن و یک فیلم- تئاتر به شکل رایگان 
در پرتال کانون اکران رایگان خواهد شد که در بخش 
به  زری«  کاکل  زری  »زری  با  اکران ها  پویانمایی، 
کارگردانی مهین جواهریان در روز ۱۶مهر آغاز می شود.

در ادامه، پویانمایی های »اصحاب فیل« کاری از زنده یاد 
علی اصغرزاده در روز ۱۷ مهر، »من، پنجره و گربه« به 
کارگردانی فاطمه گودرزی در روز ۱۸ مهر و همچنین 
اکران  مهر  روز ۱۹  در  ممتازمند  اثر سمانه  پیچ«  »تن 
»راز  معین صمدی  از  مهر  روز ۲۰  در  رایگان می شود. 
آن درخت« اکران و در روز ۲۱ مهر نیز »دزد درخت ها« 

کاری از راشین خیریه پخش می شود.
پایان بخش این اکران ها نیز در روز ۲۲ مهر با »رویاها در 

یک روز« اثر صادق جوادی خواهد بود.
این آثار در روزهای هفته ملی کودک از ۱۶ تا ۲۲ مهر 
روز  هر  رایگان  به شکل   cinema.kpf.ir در   ۱۴۰۰
اکران می شوند و تا ۲۴ ساعت قابلیت نمایش برای عموم 
را دارند. عالقه مندان برای اطالع از برنامه ها و اکران های 
kanoonnews. رایگان سراسری می توانند به نشانی

ir یا صفحه های کانون در شبکه های اجتماعی مراجعه 
کنند. هفته  ملی کودک امسال از ۱۶ تا ۲۲ مهر۱۴۰۰، 
یادواره شهید علی لندی نوجوان فداکار ایذه ای در سراسر 

ایران برگزار خواهد شد.


