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رییس انستیتوپاستور ایران اعالم کرد

پیشگیری ۹۲ درصدی “پاستوکووک” 
از ابتالی شدید به کرونا افزایش عادی انگاری در کرمان
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رییس انستیتوپاستور ایران با اشاره به ویژگی ها و درصد باالی ایمنی زایی 
واکسن  تنها  که  شده  تولید  واکسنی  گفت:  “پاستوکووک”،  واکسن 
کونژوگه دنیا است و تنها واکسنی است که در کنار خودش یادآور هم 
تولید کرده و در کنار این ویژگی هایش قابلیت تزریق به سنین ۳ تا ۱۸ 

سال و باالی ۱۸ سال را دارد.
دکتر علیرضا بیگلری در نشست خبری که به صورت مجازی از استودیو 
“پاستوکووک”  به واکسن  اشاره  با  برگزار شد،  بهداشت  سالمت وزارت 
اثرگذاری  و  کوبا  فینالی  انستیتو  و  ایران  انستیتوپاستور  مشترک  تولید 
دنیا  کشورهای  معدود  از  یکی  عنوان  به  ایران  گفت:  آن  ایمنی زایی  و 
وارد فناوری واکسن در کووید شد و از بین انستیوپاستورهای دنیا انستیو 
پاستور ایران بود که به عنوان تنها انستیتوپاستور جهان وارد طراحی و 
تولید واکسن با همکاری انستیتوفینالی کوبا و با تکنولوژی نوترکیب و 
ساخت واکسنی بر مبنای پروتئین شد که یکی از ایمن ترین واکسنهای 

دنیا به شمار می رود.
وی گفت: به این ترتیب واکسنی تولید شد که تنها واکسن کونژوگه دنیا 
است و تنها واکسنی است که در کنار خودش یادآور هم تولید کرده و 
در کنار این ویژگی هایش قابلیت تزریق به سنین ۳ تا ۱۸ سال و باالی 

۱۸ سال را دارد.
بیگلری ادامه داد: مهمتر از همه این واکسن، واکسنی است که می تواند 
با چندین جهش هم  بازمهندسی مجدد  بازمهندسی در حین زمان و  با 
به صورت همزمان در واکسن اصلی و هم یادآور مقابله کند. همه این ها 
شاخص ترین  و  بارزترین  از  یکی  عنوان  به  واکسن  این  که  شد  باعث 

طراحی ها در زمینه واکسن های کووید به شمار آید.
وی افزود: خوشبختانه کارآزمایی های یک و دو، موفقیت این واکسن را 
ثابت کرد و در فاز سوم هم در ۴۴ هزار نفر در کشور کوبا و ۲۴ هزار نفر 
در ایران در هشت شهر کشور مورد مطالعه قرار گرفت و کارایی و ایمنی 

خودش را به اثبات رساند.
بیگلری گفت: واکسنی که اکنون در دسترس مردم است، واکسنی است 
که عالوه بر اینکه می تواند ایمنی خوبی را ایجاد کند، یکی از ایمن ترین 
واکسن هایی است که برای کووید۱۹ ساخته شده است. مسلما استفاده 
است که  ویژگی هایی  از  یکی  زیر ۱۸ سال  در گروه سنی  واکسن  این 
باعث می شود که دانش آموزان و والدین با خیال راحت از این واکسن 
استفاده کنند. همانطور که می دانیم نوزاد ایرانی وقتی که به دنیا آمده، 
قبل از اینکه طعم شیر مادر را بچشد، واکسنی از انستیتو پاستور ایران 
را دریافت کرده و این بار هم افتخار داریم که واکسنی مطمئن را تقدیم 

کودکان و بالغین کشور کنیم. 
ادامه داد: ُدز یادآور این واکسن می تواند در  ایران  انستیتوپاستور  رییس 
افرادی که قبال به کرونا مبتال شدند، فقط یک دوز یادآور، ایمنی کافی 
ایجاد کند و همچنین این دز یادآور می تواند برای واکسن های دیگر 
هم به عنوان بوستر به کار رود و اثبات شده که کارایی بسیار خوبی دارد. 
استفاده  یادآورش  با  واکسن همراه  وقتی  که  داده شده  نشان  همچنین 
می شود، بسیار مناسب است و خوشبختانه این تنها واکسن دنیاست که دز 
یادآور دارد و با دز یادآور می تواند بیش از ۹۱.۶ و حدود ۹۲ درصد کارایی 
در پیشگیری از بیماری شدید و بستری شدن داشته باشد که افتخاری 

برای انستیتو پاستور ایران است.
وی گفت: با توجه به اینکه ایمنی زایی با سه دز در بیش از ۹۹ درصد 
افراد دیده می شود و همچنین با توجه به اینکه در کودکان فقط به دو دز 
واکسن نیاز است و دیگر به دز یادآور در کودکان نیاز نداریم و در کودکان 
هم با دو دز می توان به این حد از کارایی رسید، مطمئنا با توجه به نیازی 
که به دزهای یادآور خواهیم داشت، در فرصت های زمانی بعدی می توان 
از این واکسن برای تمدید و ارتقای ایمنی به عنوان دوز یادآور استفاده 

کرد و به این منظور به اندازه کافی واکسن در اختیار کشور خواهد بود.
با وسعت  با ورود سویه دلتا واکسن هایی که در دنیا  ادامه داد:  بیگلری 
از نصف  پایین تر  به نصف و  را  بودند، کارایی خود  استفاده شده  زیادی 
رساندند. گزارش ها نشان می دهد واکسن هایی که در کشورهای غربی 
 ۹۵ کارایی  رغم  علی  شدند  می  استفاده  اروپایی  کشورهای  برخی  و 
درصدی، وقتی با ویروس دلتا روبرو شدند کارایی واکسن ها به نصف و 
حتی زیر ۵۰ درصد رسید و باعث افتخار است بگوییم امروز یک واکسن 

ایمن و معتبر در اختیار مردم کشورمان قرار می دهیم.
و  آرامش  پاستور  انستیتو  ساله   ۱۰۰ پیشینه  نکنیم  فراموش  گفت:  وی 
این واکسن  از  بتوانند  با خیال راحت  ایجاد می کند  که مردم  اعتمادی 
استفاده کنند. فرصت را غنیمت دانسته و از همه کسانیکه از تولید واکسن 
انستیتو  به  مردم  اعتماد  از  و  ممنون هستم  کردند  پاستوکووک حمایت 
پاستور تشکر می کنم. همچنین از رسانه های جمعی که محیط آرامی را 

فراهم کردند تا بتوانیم به فعالیت بپردازیم، تشکر می کنم.
بیگلری با اشاره به اینکه کارآزمایی این واکسن در شرایطی انجام شد که 
“دلتا” سوش غالب کرونا در کشور است و البته واکسن گریزترین سوش 
کروناست، در عین حال به همکاری های انجام شده با کشور کوبا اشاره 
کوبایی  دانشمندان  با  مجازی  مشترک  جلسات  هفته  هر  گفت:  و  کرد 
و  ایران  پاستور  انستیتو  دو  بین  صادقانه  و  نزدیک  همکاری  و  داشتیم 
انستیتو فینالی کوبا جریان داشت و اعتماد و بحث های علمی ارزشمندی 
وجود داشت. در کوبا نیز وقتی که گزارش این واکسن به رییس جمهور 
کوبا داده شد، رییس جمهور کوبا دستور داد باالترین مدال علمی کشور 
به پاس همکاری علمی ما در تولید این واکسن، به بنده اعطا شود که 
افتخاری است برای ایران که در تولید یکی از واکسن های موثر در دنیا 

نقش داشته است.
وی گفت: بسیار خوشحالیم که فناوری واکسنی به کشور وارد شده که در 
ساخت واکسن های متعدد دیگر هم به کار خواهد رفت. در مجموع اکنون 

یکی از موثرترین و ایمن ترین واکسن ها را در دست داریم.
وی درباره اقدام برای چاپ نتایج مطالعات در مجالت معتبر، گفت: مقاله 
پیش بالینی و استفاده از دز یادآور این واکسن برای کسانی که قبال به 
کرونا مبتال شده اند، در مجالت چاپ شده است. مقاله کارآزمایی ایران و 
کوبا نیز به صورت چندین مقاله مرتبط آماده است و در هفته های آینده 

برای نشر به نشریات مرتبط ارایه خواهد شد
هفته  شنبه  از  گفت:  نیز  پاستوکووک  انبوه  تولید  درباره  همچنین  وی 
گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز از یک بچ بیش از شش میلیونی را 
تحویل وزارت بهداشت دادیم. اواخر این هفته مجددا حدود یک میلیون 
تحویل  و  تولید  می شود.  بهداشت  وزارت  تقدیم  واکسن  همین  از  دوز 
واکسن طوری برنامه ریزی شده که به طور متوسط هفته ای حداقل یک 

میلیون دوز را داشته باشیم.
وی در عین حال افزود: اما با توجه به سیاست وزارت بهداشت که چگونه 
از این واکسن استفاده خواهد کرد، اگر عمدتا معطوف به کودکان شود 
به  و  داشت  نخواهند  نیاز  را  واکسن  این  یادآور  دوز  این صورت  در  که 
این ترتیب تعداد بیشتری واکسن یادآور در اختیار خواهیم داشت برای 
کسانی که واکسن های دیگر را تزریق کرده اند. به این ترتیب با برنامه 
ریزی به طرفی خواهیم رفت که تصمیم بگیریم کدامیک را بیشتر تولید 
کنیم؛ واکسن اصلی پاستوکووک یا یادآور. ولی فعال برنامه این است که 
ماهانه چهار یا پنج میلیون دوز را تقدیم کنیم ولی با توجه به نیاز کشور 

این قابل ارتقا خواهد بود.
)دز  پالس”  “پاستوکووک  تولید  درباره  همچنین  انستیتوپاستور  رییس 
یادآور( در ایران نیز گفت: این واکسن نیز در کشور تولید شده که دوران 
بهداشت  وزارت  تحویل  مراحل،  از طی  و پس  را طی می کند  قرنطینه 

می شود.
بیگلری مجددا تاکید کرد: نتیجه بسیار خوبی از تزریق ُدز بوستر )یادآور( 
این واکسن گرفتیم و عوارض دوز یادآور هم بسیار کمتر از خود واکسن 

است.
صورت  اقدامات  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ایران  انستیتوپاستور  رییس 
گرفته برای اخذ مجوزهای بین المللی و تاییدیه سازمان جهانی بهداشت 
واکسن  تنها  آنکه  ابتدا  دارد؛  ویژگی  چندین  واکسن  این  گفت:  نیز 
پروتئینی کونژوگه دنیاست که برای کووید ساخته شده است و فناوری 
آن هم محدود است و خیلی از کشورها آن را ندارد و این موضوع خود 
یک امتیاز است. از طرف دیگر این واکسن طوری طراحی شده که مولتی 
واالن باشد و برای جهش های آتی ویروس هم موثر باشد و این موضوع 
هم منحصر به فرد است. نکته بعدی داشتن “یادآور” است؛ به طوری 
که تقریبا هیچ کدام از واکسن های فعلی دنیا دز یادآور ندارند. همچنین 
با کارآزمایی های انجام شده در ایران و کوبا، مجموعا یکی از بزرگ ترین 
کارآزمایی ها  برای کووید در دنیا روی این واکسن انجام شده و سعی شده 
که تمام تالش به کار رود که منطبق بر آخرین دستورالعمل های جهانی 
این کارآزمایی ها انجام شود. این واکسن برای کودکان هم مورد مطالعه 
قرار گرفته و تاییدیه دریافت کرده است. به این ترتیب با ویژگی های این 
واکسن و دقتی که در انجام کارآزمایی صورت گرفته و با توجه به اینکه 
در مقابل دو سوش واکسن گریز دنیا یعنی بتا )سوش آفریقای جنوبی( در 
کوبا و دلتا )سوش هندی( در ایران کارآزمایی ها صورت گرفته، مدارک 
دارد آماده می شود تا تحویل سازمان جهانی بهداشت شود و امید زیادی 

است که بتواند از سازمان جهانی بهداشت مجوزهای مربوطه را بگیرد.
البته گرفتن مجوز هم  وی افزود: در حال آماده کردن مدارک هستیم. 
پروسه ای زمان بر است و مراحل مختلفی را باید پشت سر بگذاریم. اما 
در مجموع اکنون با توجه به نیاز کشور، تمرکزمان بر تولید است؛ هم در 
داخل کشور و هم در دنیا برای این واکسن نیاز بسیار زیادی را مشاهده 
آماده کردن  برای  تیم های مختلف  اما در عین حال همزمان  می کنیم. 

مقااالت و رایزنی برای گرفتن مجوزها پیش می روند.
به  واکسن ها  تحویل  چگونگی  و  واکسن  تزریق  رژیم  درباره  بیگلری 
دوزه  سه  رژیم  بزرگساالن  برای  تزریق  رژیم  گفت:  بهداشت،  وزارت 
است و حتما توصیه می کنیم که دوز یادآور تزریق شود؛ چراکه کارایی 
وزارت  به  واکسن  تحویل  همچنین  می رود.  باال  شدت  به  اثربخشی  و 
بهداشت نیز به صورت سه دوزه خواهد بود. رژیم تزریق در کودکان به 

صورت دو دوز خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد: ما هر چه تولید کنیم تحویل وزارت بهداشت 
می دهیم و انستیتوپاستور وارد تزریق واکسن به هیچ گروهی نخواهد شد.

پاستور  انستیتو  در  همکارانم  از  گفت:  ادامه صحبت هایش،  در  بیگلری 
و  راه اندازی  با  کووید۱۹  بیماری  تشخیص  زمینه  در  که  می کنم  تشکر 
هدایت شبکه تشخیصی، کشور را از چالشی بزرگ نجات دادند. همکاران 
حوزه تشخیص در انستیتو پاستور ایران در کمال گمنامی ایثار پرمهری 
را به جا گذاشتند که در تاریخ ایران زمین ماندگار خواهد بود. همچنین 
فراموش نکنید که در زمینه تولید واکسن یکی از اقدامات مهم، کارآزمایی 
اولین  اختیار داریم و  ایمن در  باشیم که واکسنی کارا و  تا مطمئن  بود 
بار بود که کارآزمایی فاز سه یک واکسن در این حجم در کشور انجام 
می شد که کار بسیار بزرگی بود که کامال در یک خالء اطالعاتی بسیار 
این کارآزمایی در هشت شهر کشور  بودیم.  انجام آن  به  بزرگ مجبور 
انجام شد و تالش شد تا متمرکز به یک ناحیه در کشور نشویم. در این 
از  بسیاری  در  داشتند.  زمینه ای  بیماری  افراد  کارآزمایی حدود یک سوم 
کارآزمایی ها به نفع شرکت تولیدکننده است که وارد بحث بیماری های 
بیماری  افراد حداقل یک  اینجا حدود ۲۹ درصد  اما در  زمینه ای نشود، 
بسیار  را  کارآزمایی  ادامه  و  پیگیری  کار  موضوع  این  داشتند.  زمینه ای 
فراموش  می برد.  باال  بسیار  را  واکسن  به  اطمینان  اما  می کند،  سخت 

نکنیم که این کارآزمایی در شرایطی انجام شد که سوش غالب در کشور 
دلتاست؛ واکسن گریزترین واریانتی که دنیا با آن مواجه شده است.

دانشگاه علوم پزشکی کشور  افراد در هشت  تمام  از  اینکه  بیان  با  وی 
آن،  مختلف  معاونت های  و  بهداشت  وزارت  گفت:  می کنم،  تشکر 
کمیته های ناظر و سازمان هایی خارج از وزارت بهداشت و ... پیگیر کار 
آنها تشکر می کنم. این کمک ها باعث شد که امروز یکی  از  بودند که 
در  را   واکسن ها  موثرترین  و  ایمن ترین  از  یکی  که  باشیم  جاهایی  از 
دست داریم. سپاس ویژه من تقدیم داوطلبانی است که به نام انستیتو 
پاستور ایران اعتماد کردند و وارد مطالعه شدند. تعداد ثبت نامی ها بسیار 
باال بود که ما فقط توانستیم ۲۴ هزار نفر را وارد کنیم که از آنها تشکر 
می کنیم. درباره واکسن پاستوکووک سه ویژگی  مهم وجود دارد؛  اوال 
نشان  تجربه  که  است  نوترکیب  پروتئین  مبنای  بر  که  است  واکسنی 
بی  هپاتیت  مانند  هستند.  واکسن ها  ایمن ترین  واکسن ها  این  که  داده 
که سال ها استفاده شده است. ما در مطالعات مان به این نتیجه رسیدیم 
که برای ساخت واکسن کووید بهتر است از کوچکترین قطعه پروتئین 
یابد، متوجه  افزایش  اینکه کارایی واکسن  برای  استفاده کنیم.  اسپایک 
شدیم که واکسن را می توان نانو کرد یا آن را به صورت کنژوگه درآورد 
یعنی به پروتئین دیگری متصل کرد. اتصال آنتی ژن ویروس کووید به 
پروتئین دیگر، باعث می شود که مقدار آنتی ژن کوویدی که در واکسن 
به کار می برید، به شدت پایین می آید. این اقدام منجر به افزایش کارایی 
واکسن و کاهش عوارض می شود. این فناوری در انستیتو پاستور ایران 
بعد در واکسن های  به  این  از  به کار رفت و  پاستوکووک  برای واکسن 

دیگر هم در انستیتو پاستور به کار خواهد رفت.
دو عدد مختلف  است  واکسن ممکن  کارایی  بررسی  در  بیگلری گفت: 
را بشنوید؛ یکی اینکه درصد آنتی بادی ساخته شده که در رژیم سه دزه 
تولید  البته  آنتی بادی می گیریم.  نزدیک ۹۹ درصد  پاستوکووک  واکسن 
آنتی بادی در بدن به معنای کارایی و اثربخشی نیست. اثربخشی واقعی را 
وقتی می توان اندازه گرفت که واکسن را تزریق کرد و افراد را میان جامعه 
فرستاد و آن زمان می توان درباره اثربخشی صحبت کرد. در رژیم سه دزه 
این واکسن با اینکه ۹۹ درصد آنتی بادی می گرفتیم، اما قدرت پیشگیری 
از بیماری شدید و بستری شدن حدود ۹۲ درصد بود و تقریبا ۷۰ درصد 
افراد هم هیچ بیماری عالمت داری نمی گرفتند. باتوجه به اینکه این عدد 
در مقابل واکسن های موجود بسیار قابل توجه است، به این نتایج بسیار 

امیدواریم و افتخار می کنیم که این واکسن را تقدیم ملت ایران کردیم.
وی همچنین افزود: فراموش نکنیم که کارایی واکسن ها قبل و بعد از 
دلتا بسیار فرق کرده است. خوشبختانه کارآزمایی ما هم وقتی انجام شد 
که موج دلتا در کشور وجود داشت و این عدد در مقابل واریانت دلتا به 

دست آمد.
به  قبال  که  افرادی  برای  یادآور  دز  از  استفاده  درباره چگونگی  بیگلری 
کرونا مبتال شده اند، گفت: با توجه به اطالعاتی که از کارآزمایی بالینی 
واکسن داریم ، مشخص شده است کسانی که قبال به بیماری مبتال شدند 
کافی است که یک دوز سوبرانا پالس دریافت کنند ولی قبول این مطلب 
بستگی به وزارت بهداشت و کمیته واکسن دارد؛ چراکه آن زمان باید دید 
چه کسانی پیشتر مبتال شدند تا فقط به آنها یک دوز واکسن تزریق شود 
ولی طبق شواهد موجود یک دوز بوستر پاستوکووک پالس برای کسی 

که قبال به کرونا مبتال شده، کافی است.

وی افزود: با توجه به موجودیت ۱۰۰ ساله انستیتو پاستور ایران و اینکه 
کمتر ایرانی را می توان پیدا کرد واکسنی از مجموعه انستیتو پاستور تزریق 
نکرده باشد، سعی کردیم واکسنی بسازیم که از نظر فناوری و طراحی از 
واکسن های برتر دنیا باشد که نیاز به فعالیت جدی داشت. مستحضرید 
کشورهای معدودی توانستند واکسن کرونا بسازند و واکسن های موفق 
ما هم سعی کردیم  انتخاب ها  در  بود.  هم حاصل همکاری چند کشور 
ایمنی و کارایی شایسته اعتماد یکصد  از نظر  سراغ واکسنی برویم که 
ساله مردم به نام انستینو پاستور ایران باشد. ما در مورد اعالم تاریخ و 
حجم تولید سعی کردیم حساب شده صحبت کنیم که دچار شرمندگی 
تولید  وارد  که  آنهایی  و  نیست  راحتی  کار  اصال  واکسن  تولید  نشویم. 
قدر زحمات همکاران  و  دادند  به خرج  ایران شدند جسارت  در  واکسن 

دیگر خود در تهیه سایر واکسن ها را می دانیم.
بیگلری تاکید کرد: در زمینه واکسن هپاتیت، کوبا به همکاری خود با ما 
پایان نداد و وقتی دست ایران دو دهه قبل از تکنولوژی جدید ساخت 
ساخته   B هپاتیت  واکسن  تا  کرد  کمک  ما  به  کوبا  بود  خالی  واکسن 
تا  شد  سبب  ایران  سازی  واکسن  حوزه  به  کوبا  شدن  وارد  ولی  شود؛ 
نسل جدیدی از دانشمندان ایرانی آموزش ببینند که بعدا خودشان منشاء 
خدمات بزرگی به کشور شوند. پس کوبا در مورد واکسن هپاتیت B به 

تمام وعده های خود عمل کرد.
این  انستیتو فینالی کوبا  اذعان  به  داد: در مورد واکسن کرونا  ادامه  او 
مدال  آن  نمود  و  است  فعال  علمی  جانبه  دو  مشارکت  یک  مشارکت 
علمی کوبا به بنده و انستیتو پاستور ایران برای مشارکت در ساخت این 
واکسن است. با انتقال فناوری کنژوکاسیون به کشور یکی از فناوری های 
مهم مورد نیاز تولید واکسن را به کشور وارد کردیم. کووید در کنار تمام 
سختی ها موقعیت هایی را هم برایمان فراهم کرد و مثال در کمتر از ۳ 
ماه شبکه بزرگ تشخیص ملکولی را در کشور راه اندازی کردیم و کشور 

را از چالش نجات دادیم.
بیگلری همچنین گفت: در کارایی واکسن ها ممکن است اعداد مختلفی 
را بشنوید. در واکسن سیستم سالمت برایمان مهم است. وقتی واکسن ها 
باعث می شوند که از بیماری شدید و بستری شدن افراد جلوگیری شود، 
ایجاد شده و مرگ و میر هم کمتر  در سیستم سالمت هزینه کمتری 
می شود. اعدادی که درباره پاستوکوک اعالم کردیم، در برابر دلتا ایجاد 

شده است.
وی درباره باال بودن مرگ و میر با وجود تزریق واکسن کرونا در کشور، 
گفت: نکته بسیار مهم این است که باید تعداد واکسیناسیون در کشور به 
حد مشخصی برسد تا بتوانیم اثرات پیشگیری از بیماری را شاهد باشیم. 
با توجه به اینکه سرعت واکسیناسیون در کشور در هفته های اخیر زیاد 
دید.  خواهیم  آتی  هفته های  در  را  آن  بازتاب  زیاد  بسیار  احتمال  شده، 
مهم تر از همه باید توجه کرد که حتی در صورت رسیدن به واکسیناسیون 
باالی ۸۰ تا ۹۰ درصد هم باید رعایت پروتکل ها و به ویژه حفظ فاصله 
اجتماعی و استفاده از ماسک تا زمانیکه مطمئن شویم که شیوع بیماری 

کاهش یافته است، ادامه یابد.
باالی  کودکان  به  پاستوکووک  واکسن  تزریق  درباره  بیگلری همچنین 
۱۲ سال، اظهار کرد: با توجه به تایید سازمان غذا و دارو و سیاست های 
وزارت بهداشت، این واکسن آماده توزیع و تزریق به کودکان از رنج سنی 
سه تا ۱۸ سال است. البته به سیاست وزارت بهداشت هم بستگی دارد 
که تصمیم بگیرد ابتدا باالی ۱۵ سال را بزند یا ابتدا باالی ۱۲ سال و ... 
. اکنون واکسن در اختیار وزارت بهداشت است و در هر گروه سنی که 

سیاست و برنامه شان باشد، می توانند استفاده کنند.
وی درباره چرایی تاخیر ورود واکسن پاستوکووک به سبد واکسیناسیون 
کشور، گفت: نکته ای که وجود دارد این است که در برنامه تولید همه 
واکسن های دنیا هیچ گاه زمان و حجمی که پیش بینی می شود، حتما به 
دست نمی آید. به طور مثال در سال گذشته کارخانجات بزرگ واکسن 
کووید دنیا عددی را اعالم کرده بودند، اما زمان ثابت کرد که نتوانستند به 
آن عدد و بازه زمانی تعهد داده شده، عمل کنند. زیرا واقعا تولید واکسن 
آن هم در شرایط خاص امروز کاری بسیار طاقت فرساست. درباره واکسن 
پاستوکووک به این صورت بود که مجوز صادر شد اما مجوز مشروط به 
این بود که گزارش کارآزمایی خودمان را به سازمان غذا و دارو تقدیم 
کنیم که بعد از این کار، کارشناسان سازمان غذا و دارو مجوز را صادر 
از  اینکه الزم است که رگوالتور  به  با توجه  کردند که به نظر من هم 
ارزش  شد،  که صرف  زمانی  شود،  مطمئن  واکسن  بودن  کارا  و  ایمنی 

داشت تا با اطمینان مجوز صادر شود.
بیگلری گفت: باتوجه به تایید سازمان غذا و دارو نحوه استفاده از واکسن 
برنامه  فعال  بود.  خواهد  بهداشت  وزارت  تصمیم  اساس  بر  پاستووکوک 
را  دز  میلیون  بتوانیم حدودا هفته ای یک  است که  به گونه ای  ریزی ها 
تقدیم کنیم. اگر نیاز باشد به ما اطالع می دهند که چه حجمی از کدام 

واکسن را نیاز دارند که بر اساس نیاز، برنامه تولید را خواهیم داشت.

رییس انستیتوپاستور ایران اعالم کرد

پیشگیری ۹۲ درصدی “پاستوکووک” از ابتالی شدید به کرونا
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به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت پست 
مبتنی بر  پستی  نوین  متنوع   خدمات  ارایه  با  می تواند 
فناوری اطالعات و ایفای نقش موثر به عنوان اصلی ترین 
نیازمندی های مردم، عالوه بر خلق  بازیگر زنجیره تامین 
هوشمند  ایران  هدف  تحقق  در جهت  موثر  گامی  ثروت، 

بردارد.
روز جهانی پست، ساالنه در ۹ اکتبر )۱۷ مهرماه( برگزار 
پست  جهانی  کنگره  توسط  پست،  جهانی  روز  می شود. 
۱۹۶۹ در توکیو به مناسبت سالگرد ایجاد اتحادیه جهانی 
اتحادیه  شد.  انتخاب   ۱۸۷۴ سال  در   )UPU( پست 
با  را  جهانی  ارتباطات  انقالب  بر  تمرکز  پست،  جهانی 
بتوانند،  جهان  سراسر  در  افراد  که  کرد  دنبال  هدف  این 
بنویسند. اتحادیه جهانی پست تقریبا ۱۵۰ سال است که 

فعالیت می کند.
خدمات  نقش  از  آگاهی  ایجاد  باهدف  پست  جهانی  روز 
در  آن  سهم  همچنین  و  افراد  روزمره  زندگی  در  پستی 
توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور برگزار می شود. پست، 
ازنظر تاریخی، سهم بزرگی در رویداد شرکت ها و اقدامات 
مالی در سطح جهان دارد. در تمام جهان، کشورها خود را 
و هدف  می دانند  پایدار  توسعه  اهداف  به  دستیابی  متعهد 
آن ها مبارزه با فقر، گرسنگی، نابرابری، بی عدالتی و اقدام 
علیه تغییرات آب وهوایی است و روز جهانی پست با فراهم 
آوردن زیرساخت برای توسعه، نقش مهمی در این رابطه 

دارد.
شوند،  ما  زندگی  وارد  دیجیتال  ارتباطات  اینکه،  از  پیش 
ارسال نامه ، یکی از گزینه های محبوب بود و برای ارسال 
آن  در  که  استفاده می شد  تلگراف  از  نیز  فوری  پیام  یک 
بود.  کرده  ایجاد  دور  راه  از  ارتباطات  در  انقالبی  زمان 
تجارت  فعالیت  بهبود  در  مهمی  نقش  پستی  خدمات 
به  روزانه  به صورت  و  دارد  جهان  سراسر  در  الکترونیک 
آن ها  به  مناسب  و  ارزان  ارائه خدمات  با  مشاغل کوچک 
به  آنالین  به صورت  را  خود  کاالی  تا  می کنند  کمک 
و  برسانند  جهان  سراسر  در  مشتریان  دست  به  و  فروش 

نیاز به موارد گمرکی و واسطه را از بین می برد.
خدمات پستی در سراسر جهان در میان همه گیری بیماری 
به مردم  کووید- ۱۹ نقشی اساسی در تحویل مرسوالت 
بیماری همه گیر  میان  در  پستی  است. شرکت های  داشته 
در  کلیدی  عملکرد  بین المللی،  سطح  در  و   ۱۹ کووید- 
نجات دهنده  داروهای  تحویل  داشتند،  افراد  با  ارتباط 
برخی  دورافتاده،  مناطق  در  ابزارهای محافظتی  و  زندگی 
از عملکرد پست در این دوران است. فداکاری، نوآوری و 
نجات  به  کرونایی  روزهای  در  پستی،  کارکنان  خالقیت 
کشورها،  از  برخی  در  است.  کرده  کمک  انسان ها  جان 
کارکنان خدمات پستی با ارسال ملزومات به افراد سالمند 

و افراد خانه نشین، کار بزرگی انجام داده اند.
ارایه  با  ایران هوشمند  گامی موثر در جهت تحقق هدف 

خدمات نوین پستی
فناوری  و  ارتباطات  -وزیر  زارع پور   عیسی  راستا  دراین 
روز جهانی پست گفت:  مناسبت  به  پیامی  در  اطالعات- 
سال  مهرماه  هفدهم  با  مقارن  اکتبر  نهم  روز  نام گذاری 
ژرف  نگاهی  بیانگر  پست  جهانی  روز  عنوان  به  جاری 
نهادهای  قدیمی ترین  از  یکی  عنوان  به  پست  صنعت  به 
عصر  در  است.  جهان  ارتباطی  سازمان  اولین  و  بشری 
بشر  زندگی  عرصه های  تمام  دیجیتال  تحول  که  حاضر 
را  مردم  نیازمندهای  شگرف  سرعتی  با  و  درنوردیده  را 
دگرگون ساخته، خلق ارزش های جدید در خدمات پستی 
فناوری  توسعه  از  برخواسته  خدمت  هزاران  از  یکی  که 
اطالعات است، تنها در سایه استفاده از مدیران خوش فکر 
و اخالق، در کنار کارکنانی پرتالش و معتمد رقم خواهد 

خورد.
به  کشور  برنامه ریز  ارکان  نگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
باعث  سنتی  اقتصاد  با  مقایسه  در  دیجیتال  اقتصاد  رشد 
اطالعات سهم مهمی  فناوری  و  ارتباطات  تا بخش  شده 
با  دهد.  اختصاص  خود  به  کشور  برنامه ریزی های  در  را 
صنعت  اطالعات،  فناوری  بر  مبتنی  کسب وکارهای  رشد 
پست می تواند با ارایه خدمات متنوع نوین پستی مبتنی بر 
فناوری اطالعات و ایفای نقش موثر به عنوان اصلی ترین 
نیازمندی های مردم، عالوه بر خلق  بازیگر زنجیره تامین 
هوشمند  ایران  هدف  تحقق  جهت  در  موثر  گامی  ثروت 

بردارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: از سوی دیگر 
فرصت  کشور،  پست  صنعت  به  خصوصی  بخش  ورود  با 
مغتنمی برای همکاری متقابل بخش دولتی و خصوصی و 
استفاده از ظرفیت ها و مزایای تمامی بازیگران و ذینفعان 
از  بهینه  استفاده  صورت  در  که  شده  فراهم  صنعت  این 
ارتقای  بر  بود عالوه  امیدوار  مغتنم، می توان  فرصت  این 
بهره وری و افزایش کیفیت خدمات پستی، رضایت مندی 

مشتریان داخلی و خارجی میسر شود.

خلق ثروت و تحقق ایران 
هوشمند با خدمات نوین 

پستی

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح فرماندهی 
انتظامی استان کرمان در مقابله با تردد اتباع غیرمجاز در استان 
کامال  را  معضل  این  ما  و  است  حق  به  شما  دغدغه  گفت: 
درک می کنیم و اگر امنیت ثقل مرکزیت کرمان درست نشود، 

سرریز ناامنی آن به دیگر استان ها وارد می شود.
انتظامی  فرمانده  با  نشست  در  پورابراهیمی”  دکتر”محمدرضا 
انتظامی  فرماندهان  با  ویدئوکنفرانس  ارتباط  و  کرمان  استان 
شهرستان ها به مناسبت هفته ناجا با بیان اینکه خدمات خوبی 
اظهار کرد:  انجام شده،  استان کرمان  انتظامی  نیروی  توسط 
این خدمات را به شیوه های مختلف باید برای مردم بازگو کرد 
چنانچه رهبر معظم انقالب نیز بر اطالع رسانی اقدامات انجام 

شده در نظام اسالمی تاکید دارند.
وی با اشاره به اینکه رسانه های معاند سعی در نا امید کردن 
مردم و سیاه جلوه دادن شرایط کشورمان را دارند، تصریح کرد: 
طرح فرماندهی انتظامی استان کرمان در زمینه مقابله با قاچاق 
اقدات  و  جلسات  صورت  و  است  مهم  بسیار  غیرمجاز  اتباع 

ممنوعیت  ایجاد  زمینه  در  انتظامی  فرماندهی  در  شده  انجام 
تردد اتباع غیرمجاز بیانگر اهتمام این نیرو با استفاده از ظرفیت 
داخلی در مقابله با این معضل است و از این بابت که خودتان 

این حرکت را ابداع کرده اید کمال تقدیر و تشکر را دارم.
پورابراهیمی تاکید کرد: تردد خودروهای حامل اتباع غیرمجاز 
روانی  و  روحی  امنیت  تصادفات،  ایجاد  به جز  باال  با سرعت 
مردم را نیز به خطر انداخته بود و از ورود فرماندهی انتظامی 
استان کرمان به این موضوع و اقدام انقالبی تشکر و حتما از 

این طرح حمایت می کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: گزارش ۱۴ 
تردد  با  مقابله  زمینه  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  روزه 
اتباع بیگانه فوق العاده است و نشان می دهد کاری ارزشمند 

انجام شده است.
را  این معضل  ما  و  به حق است  بیان کرد: دغدغه شما  وی 
کامال درک می کنیم و اگر امنیت ثقل مرکزیت کرمان درست 

نشود، سرریز ناامنی آن به دیگر استان ها وارد می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه این تصمیم به ظاهر استانی است اما 
اثرات و تبعات آن فراتر از استان است لذا باید متن پیشنهادی 
فرماندهی  افزود:  شود،  اعالم  نیز  کشور  وزارت  به  احکام  و 
انتظامی استان کرمان باید موضوع را در دو بخش ببینند که 
بخش اول اقدامات تنبیهی و بخش دوم اقدامات ایجابی باشد. 
بر  تاکید  با  پایان  در  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
لزوم رفع مشکالت نیروی انتظامی استان کرمان گفت: تقویت 
روانی  و  روحی  رفاه، سالمت  امنیت،  تقویت  انتظامی  نیروی 

مردم است.

روند  متاسفانه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:  رییس 
برای  تهدیدی  که  شود  می  بیشتر  دارد  انگاری  عادی 

سالمت عمومی است و نباید با پیک ششم مواجه شویم.
استانی  ستاد  جلسه  در  نژاد”  رشیدی  دکتر”حمیدرضا 
بستری کرونایی  بیماران  تعداد  اظهار کرد:  مدیریت کرونا 
در استان کرمان در هفته گذشته نسبت به قبل کمتر شده 

اما شدت شیب نزولِی ابتالء کمتر شده است.
وی افزود: هفته گذشته روند بیماری کرونا در استان تقریبا 
پیدا  افزایش  اندکی  ها  شهرستان  برخی  در  و  یافته  ثبات 
کرده اما در مجموع میزان پنج درصد از بیماران بستری در 
بخش های کرونایی و ویژه کمتر شده و نکته قابل توجه 

و مهم این است که نباید عادی انگاری کنیم.
انگاری   عادی  روند  متاسفانه  کرد:  تصریح  نژاد  رشیدی 
عمومی  سالمت  برای  تهدیدی  که  شود  می  بیشتر  دارد 

است و نباید با پیک ششم مواجه شویم.
انجام  کرد:  بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
و  است  افزایش  حال  در  شدت  به  کرونا  واکسیناسیون 
هفته  و  یافته  افزایش  برابر  دو  به  واکسیناسیون  ظرفیت 

گذشته در استان میزان واکسیناسیون قابل توجه بود.
خواهیم  می  ما  که  آنطور  مدارس  در  استقبال  افزود:  وی 
نبوده در حالی که به نفع جامعه است استقبال بیشتر باشد 
و مدیران و معلمان باید خودشان و دانش آموزان و اولیای 

آنها را به واکسیناسیون تشویق کنند.
رشیدی نژاد اظهار کرد: در آینده نزدیک بازگشایی مدارس 
را خواهیم داشت و این مراکز یکی از محل های حساس 
گیری  اوج  با  نشود  رعایت  اگر  که  است  کرونا  بیماری 

بیماری مواجه خواهیم شد.
“احمد اسکندری نسب” مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: در استان کرمان ۲۶۷ 
هزار و ۹۶۸ دانش آموز در سن ۱۲ تا ۱۸ سال وجود دارد 
که ۹۵ هزار و ۷۶۴ نفر تاکنون واکسینه شده اند که بیش 
برخی شهرستان ها  را شامل می شود و در  از ۳۵ درصد 

باالی ۸۰ درصد واکسینه شده اند.
استاندار  جانشین  بصیری”  دکتر”محمدصادق  همچنین 
حال  در  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  کرونا  ستاد  در  کرمان 
و  انار  نداریم؛  قرمز  شهرستان  کرمان  استان  در  حاضر 
ریگان در وضعیت آبی؛ رفسنجان، زرند، کرمان و سیرجان 
قرار  کرونایی  زرد  وضعیت  در  شهرستان   ۱۷ و  نارنجی 

گرفته اند.

و  حقوق  بپذیریم  باید  گوید  می  کارگری  مقام  یک 
گیرند  می  بازنشسته  و  کارگر  امروز  که  دستمزدی 
زمانی  تا  و  است  دنیا  جدول  سطوح  ترین  پایین  جزو 
همخوانی  معیشت  سبد  های  هزینه  با  دستمزدها  که 
روبه  مزدی  افتادگی  عقب  با  همچنان  باشد،  نداشته 

روخواهیم بود.
فتح اله بیات با تاکید بر واقعی شدن حقوق و دستمزد 
کارگران اظهار کرد: در حال حاضر هزینه ماهانه سبد 
معیشت بیش از  ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود در 
تومان  میلیون  چهار  کارگر  دریافتی  حقوق  که  حالی 
های  هزینه  با  دستمزد  و  حقوق  وقتی  این  بنابر  است 

سبد معیشت همخوانی ندارد در واقع با عقب افتادگی 
مزدی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه در شرایط موجود با وضعیت قیمتها در 
بازار، برخی حقوقها به ۱۰ روز نمی رسد، بر لزوم واقعی 
شدن دستمزد کارگران تاکید کرد و گفت: باید بپذیریم 
حقوق و دستمزدی که امروز کارگر و بازنشسته در این 
مملکت می گیرند پایین ترین سطح جدول دنیا است. 
با هزینه  تومانی  میلیون  بین دستمزد چهار  فاصله  اگر 
سر  تازه  شود  جبران  معیشت  سبد  تومانی  میلیون   ۱۰
به سر شده و می توان گفت که قدرت معیشت کمی 

بهبود یافته است.

بیات درباره مهار تورم و تاثیر آن بر دستمزد و زندگی 
را  تورم  توانیم  ما می  کرد:  اظهار  کارگری  خانوارهای 
مهار  دولت  کار  اساس  باید  که  معتقدم  و  کنیم  مهار 
همین  در  و  شود  مهار  تورم  اگر  حتی  ولی  باشد  تورم 
شرایط هیچ گونه افزایش قیمت اجناس و کاال نداشته 
معیشت  سبد  که  چیزهایی  آن  همه  قیمت  و  باشیم 
کارگران را تشکیل می دهد ثابت بماند باز هم حقوق 
کارگران از هزینه ها عقب است و باید به تناسب تورم 
کارگران  اتحادیه  رییس  گفته  واقعی شود.به  و  روز  به 
قراردادی و پیمانی، هزینه های سبد معیشت کارگران 
تنها خوراک و مواد غذایی نیست و امروز هزینه های 

سنگینی  آن  در  ذهاب  و  ایاب  و  بها  اجاره  و  درمان 
حداقل  بین  کاهش شکاف  به سمت  باید  لذا  کند  می 
افتادگی  دستمزد و هزینه های معیشت برویم و عقب 

مزدی کارگران را جبران کنیم

فاصله حقوق کارگران با هزینه های زندگی بیشتر شده است

 
یک روانشناس بالینی گفت: اصلی ترین و مهم ترین نیاز روانی 

کودک، برخورداری از عشق و محبت است.
ندا هوشیار ، اظهار کرد: در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی 
دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به منظور حمایت از 
نخست  که  کرد  ایجاد  را  یونیسف  نام  به  سازمانی  کودکان، 

انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل نام گرفت.
وی تصریح کرد: در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش های 
روز جهانی  اکتبر  روز ۸  و  دائمی در سازمان ملل متحد شد 

کودک نام گذاری شد.
بر  کودک  کرد:  خاطرنشان  روانشناسی  نظام  سازمان  عضو 
اساس ماده یک پیمان نامه حقوق کودک به هر انسان کمتر 
در  اعمال  قابل  قانون  آن که  مگر  می شود  گفته  سال   ۱۸ از 
این  باشد.  کرده  تعیین  را  کمتری  قانونی  سن  کودک  مورد 
که  بوده  اختیاری  پروتکل  دو  و  ماده   ۵۴ شامل  کنوانسیون 

چهار اصول پایه ای آن را جهت می دهد.
ببرد،  رنج  تبعیض  از  نباید  کودکی  هیچ  کرد:  اضافه  هوشیار 
باید  می شود،  تصمیم گیری  کودکان  با  رابطه  در  که  زمانی 
منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد، کودکان حق حیات داشته 
و باید رشد کنند و کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات 
خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آن ها 
مربوط می شود، باید مورد توجه قرار گیرد چهار اصول پایه ای 

است.
وی بیان کرد: کودکان برای رشد و نمو، نیازمند رفع نیازهای 
جسمانی،  نیازهای  این  کنار  در  اما  هستند  خویش  جسمانی 
نیازهای روحی و روانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
و  جسمی  نیازهای  شود  گفته  اگر  داد:  ادامه  روانشناس  این 
چراکه  نکرده ایم،  اغراق  دارند  اهمیت  اندازه  یک  به  روحی 
روانی  نیازهای  رفع  با  بستری  در  جسمی  نیازهای  ارضای 

منجر به رشد کودکی سالم و متعادل خواهد شد.
هوشیار عنوان کرد: یک دسته از نیازهای روحی و روانی در 
و  دارند  عمومیت  رشد  مراحل  و  سن  از  فارغ  کودکان  تمام 
کودکان  در  توانمند  و  سالم  زمینه ساز شکل گیری شخصیتی 

می شوند.
خودتان  روان  به سالمت  چیز  هر  از  قبل  اینکه  بیان  با  وی 
اهمیت بدهید، متأسفانه در دنیایی زندگی می کنیم که با وجود 
روان  به سالمت  فناوری، همچنان  و  روزافزون علم  پیشرفت 

کمتر از سالمت جسم اهمیت داده می شود.
در  کرد: کودک شما  تصریح  روانشناسی  نظام  عضو سازمان 
تفاوت ها؛  برخی  با  است  شما  چکیده  و  عصاره  اول  درجه 
داشته  سالم  روانی  و  روح  فرزندتان  می خواهید  اگر  بنابراین 
باشد قبل از اقدام به فرزندآوری و پس از تولد فرزند، سالمت 

روان خود و همسرتان را در اولویت قرار دهید.
هوشیار خاطرنشان کرد: اگر یکی از والدین یا هر دو مبتال به 
و...هستند حتمًا  اعتیاد  افسردگی،  قبیل اضطراب،  از  اختاللی 

قبل از فرزندآوری باید اقدام به درمان کنند.
وی اضافه کرد: همچنین وجود مشکالتی از قبیل؛ عدم تفاهم 
جدی با همسر، خشونت خانگی، آزارگری، کنترل گری، عدم 
از  جدی  رسیدگی  نیازمند  و...نیز  اعتیاد  پرخاشگری،  تعهد، 
طریق روانشناس متخصص هستند دوره و زمانه جمالتی از 
سر  است  وقت  خیلی  میشه!  درست  خودش  بیار  بچه  قبیل؛ 

آمده است!
کلید اصلی داشتن روانی سالم محبت است

درمانگر اختالالت با بیان اینکه کلید اصلی داشتن روانی سالم 
روانی  نیاز  مهم ترین  و  ترین  اصلی  کرد:  بیان  است،  محبت 
کودک، برخورداری از عشق و محبت است روح و روان کودک 
هر  وجود  با  و  شرایطی  هر  در  بداند  باید  شما  ظریفی  نهال 
رفتاری، پدر و مادر او را دوست دارند، به او محبت می کنند و 

از او مراقبت و حمایت به عمل می آورند.
مؤثر  بسیار  اما  کوچک  نکته  همین  داد:  ادامه  هوشیار 
درصورتی که درست رعایت و انجام شود روح و روان کودک 
را متعادل و سالم بار می آورد. به طوری که از خیلی از دغدغه ها 
و نگرانی های معمول والدین از قبیل انحرافات، اعتیاد و... در 

حال و آینده پیشگیری می کند.
فرزندان  با  والدین  عاطفی  و  صحیح  رابطه   کرد:  اظهار  وی 
بروز  زمینه ساز  و  آنان  روانی  بهداشت  و  تأمین کننده  سالمت 

استعدادها است.
که  کند  احساس  باید  کرد: کودک  تصریح  بالینی  روانشناس 
والدینش صمیمی، مهربان و همراه هستند تا بعدها در سنین 
باالتر قادر باشد والدین را بهترین دوست خود بداند و مسائل 

خود را با آن ها در میان بگذارد.
هوشیار خاطرنشان کرد: تأثیر محبت در رشد روانی فرزندان، 
مانند تأثیر نور و حرارت در رشد دانه  گیاهان است؛ تا گرمای 
محبت به فرزندان یک خانواده نرسد رشد روانی و شخصیتی 

آن ها به طور طبیعی به انجام نخواهد رسید.
وی اضافه کرد: فرزند خود را بدون دلیل ببوسید، نوازش کنید 
و در آغوش بگیرید. به او بگویید که همیشه و در هر شرایطی 

او را دوست دارید و مراقبش هستید.
عضو سازمان نظام روانشناسی بیان کرد: از نوزادی تا هر سنی 
که فرزند با والدین در ارتباط است، در دسترس بودن والدین 
اهمیت بسیار زیادی دارد. در دسترس بودن به معنای ارضای 
فوری نیازهای جسمانی و عاطفی کودک است، یعنی کودک 

یا  نیازی جسمی  وقت  هر  که  شود  متوجه  نوزادی  همان  از 
روحی دارد والدین در کنارش هستند و به نیازهای او رسیدگی 
کودک  در  را  امنیت  و  اعتماد  حس  ترتیب  این  به  می کنند، 

شکل می دهید.
هوشیار ادامه داد: هرچقدر والدین بیشتر و سریع تر پاسخگوی 
کودک  شخصیت  باشند،  کودک  جسمانی  و  روانی  نیازهای 
سالم تر شکل خواهد گرفت. نوزاد گرسنه ای که گریه می کند 
سریعًا باید تغذیه شود و کودکی که ترسیده یا مضطرب است، 
متوجه  کودک  که  بدین صورت  شود  آرام  والدین  توسط  باید 
والدین  توسط  ترسش  و  اضطراب  و  نیست  تنها  که  شود 

پذیرفته و درک می شود.
وی عنوان کرد: کیفیت رسیدگی والدین در ۷ سال اول زندگی 
بدبینی  یا  خوش بینی  زمینه ساز  اول،  سال  دو  در  خصوصًا  و 
کودک در آینده است. تحقیقات نشان داده است که آن فرد 
دسترس  در  مادر  اگر  باشد،  مادر  نیست  الزم  حتمًا  پاسخگو 
همان  به  را  نقش  این  می تواند  پدر  نیست،  حیات  قید  در  یا 

کیفیت ایفا کند.
این روانشناس بالینی اظهار کرد: کودکان از ۲ سالگی به بعد 
قادر به تفکر منطقی هستند. تفکر از ۷ تا ۱۱ سالگی در مورد 
مسائل عینی )هر آنچه با چشم قابل دیدن است( و پس از ۱۲ 
)نادیدنی ها( ممکن می شود.  انتزاعی  سالگی در مورد مسائل 
استدالل های کودکان اوایل خام و ابتدایی، اما به مرور زمان و 

با تمرین پخته تر می شوند.
حس  آن  دنبال  به  و  تصمیم گیری  کرد:  تصریح  هوشیار 
استقالل برای پرورش روانی سالم از دوسالگی حائز اهمیت 
است توصیه می شود اجازه دهید کودک آزادانه در محیط های 
امن، رفت وآمد و کاوش کند، غذایش را خودش بخورد و برای 
پوشیدن لباس هایش تصمیم گیری کند و انجام دهد. حتی اگر 

از دید والدین قابل قبول نیست.
دوره  این  اریکسون  نام  به  روانشناسی  کرد:  خاطرنشان  وی 
را سن بازی می نامد و بر این باور است کودک در این دوره 

شدیداً اجتماعی شده است. در خالل سال های پیش از مدرسه، 
کودکان قدرت نمایی و اعمال کنترل بر دنیای خود از راه برخی 

بازی ها و دیگر تعامالت اجتماعی را آغاز می کنند.
طریق  از  آن ها  کرد:  اضافه  روانشناسی  نظام  سازمان  عضو 
بازی به همانندسازی با والدین خود می پردازند و مهارت های 
خود  در  را  هدف  تعیین  توانایی  و  تخیل  کنجکاوی،  زبان، 
دبستان،  سنین  در  و  مدرسه  سن  از  قبل  می دهند.  پرورش 

بازی یک ابزار مهم یادگیری برای کودکان است.
هوشیار بیان کرد: هرچقدر هم که گرفتار و پر مشغله باشید، 
شما فردی را به این دنیا آورده اید و مسئولیت تمام و کمالش 
را پذیرفته اید. الزم است حداقل یک ساعت در روز با فرزندتان 

اوقات با کیفیتی را سپری کنید.
آن  در  معناست که  این  به  باکیفیت  اصطالح  داد:  ادامه  وی 
فراموش  را  فرزندتان  از  غیر  دیگری  عامل  هر  زمان خاص، 
کنید و کاماًل و با تمام هوش و حواس در اختیار کودک خود 
باشید. پس برای سپری کردن این اوقات دو نفره، تلویزیون 
و تلفن همراه را خاموش کنید، کار خود را کنار گذاشته و نزد 
کودک خود بروید. با او گفت وگو کنید و فعالیت هایی را که او 
دوست دارد در آن زمان خاص، با یکدیگر انجام دهید. نوازش، 

بوسه، آغوش و گفتن دوستت دارم نیز فراموش نشود.
مستلزم  کردن  زندگی  درست  کرد:  اظهار  بالینی  روانشناس 
دانستن و بکار بردن مهارت های زندگی است. این مهارت های 
استرس،  مدیریت  ارتباطی،  مهارت های  قبیل؛  از  را  ده گانه 
کنترل خشم، همدلی، حل مسئله و... را بیاموزید، بکار بگیرید 

و به کودکان خود نیز آموزش دهید.
 World جهانی  بهداشت  سازمان  کرد:  تصریح  هوشیار 
 )WHO( اختصار  به   Health Organization
از سال ها پیش اعالم کرده است که یادگیری این مهارت ها 
و  فردی  زندگی  داشتن  و  هیجانی  هوش  بردن  باال  برای 

اجتماعی موفق ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: بخش کوچکی از این مهارت ها از طریق 
بازی و ارتباط با همساالن در کودکان قابل یادگیری است اما 
با توجه به اینکه آموزش مدون و رسمی در این خصوص در 
ندارد، برای آموزش صحیح  سیستم آموزشی کشور ما وجود 
کمک  روانشناس  یک  از  است  بهتر  مهارت ها  این  کامل  و 

بگیرید.
عضو سازمان نظام روانشناسی اضافه کرد: اگر دست کودکتان 
شکسته باشد، مراجعه به پزشک اولین کاری است که انجام 
خواهید داد؛ پس چرا زمانی که روح کودکتان آسیب دیده است، 

از مراجعه به متخصص دوری می کنید!؟
شب  ناخن،  جویدن  تیک،  گوشه گیری،  کرد:  بیان  هوشیار 
ادراری، پرخاشگری، تغییرات ناگهانی الگوی خواب و اشتها و 
حتی دل درد و سردرد مزمن غالبًا عالمت هایی از وجود یک 

مسئله جدی روحی در بچه ها هستند.
ناگهانی  و  یک شبه  روانی  و  روحی  داد: مشکالت  ادامه  وی 
به وجود نمی آیند در نتیجه خود به خود و معجزه آسا نیز حل 
نمی شوند آن ها به اندازه بیماری های جسمی و حتی بیشتر از 
آن، دارای اهمیت هستند تبعات عدم رسیدگی و درمان به موقع 
مسائل روحی، گاه بسیار سنگین، پرهزینه و جبران ناپذیر است.

امنیت کرمان تامین نباشد، سرریز ناامنی 
به استان های دیگر وارد می شود

افزایش عادی انگاری در کرمان

اصلی ترین و مهم ترین نیاز روانی کودک، برخورداری از عشق و محبت است
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