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این واقعیت آشکاری است که زنان، همپای مردان میتوانند در 
حیطه های مختلف مسئولّیت بپذیرند و در توسعه و پیشرفت 
جامعه نقش ایفا کنند. گستردگی فعالیت های اجتماعی زنان 
و اجازه ورود انان به مقاطع عالی تحصیلی با توسعه همه جانبه 
جامعه، ظهوری نو پیدا کرد به طوری که می توان گفت امروزه 
بیشتر  در  را  زنان  حضور  توان  می  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
عرصه های اجتماعی همگام با مردان احساس کرد. این حضور 
با انگیزه های فراوانی شکل گرفته است که عالوه بر کمك های 
اقتصادی، زن برای اثبات توانایی های خود به جامعه می خواهد 
از تمام ظرفیت خویش بهره گیرد تا با ابراز وجود و توانایی خود، 
حقوق کمتر دیده شده خویش را به جامعه گوشزد کند ، و در 
از یاد ببریم توانایی و توانمندی مضاعف زنانی  این بین نباید 
حقوقی  احقاق  و  اثبات  برای  جنگیدند  سخت  شرایط  در  که 
که به سختی دیده می شد و آن ها ، اولین هایی هستند که 
ما محسوب می  قدرتمند  های  پشتوانه  و  الگوی حضور  امروز 
شوند. شایستگی و توانمندی هرگز مسئله ای »جنسّیت پذیر« 
نبوده و زنان ما همواره نشان داده اند که چنانچه بستر و زمینه 
میتوانند خوش  فراهم شود،  آنان  به  نقش دهی  و  فعالّیت  ی 
بدرخشند. منطقه ی ما -جنوبی ترین نقطه ی ایران، هرمزگاِن 
آرمیده بر کناره ی خلیِج همیشه فارس، زنانی دارد دریادل که 

هر کدام به تنهایی میتوانند الگویی برای کل جامعه باشند
خودتان را معرفی بفرمایید:

 زبیده اسمنی فرزند محمد نبی متولد دی ماه ۱۳۳۸ بندرلنگه.
تجربی  رشته  دبیرستان  و  راهنمائی   ، ابتدائی  تحصیالت  کل 

)تنها رشته موجود- اولین ورودی دوره راهنمایی(
 انگیزه و مشوقین شما برای ورود به رشته پزشکی. پس از اخذ 
دیپلم در خرداد ماه۱۳۵۷با تشویق و حمایت خانواده برای ادامه 

تحصیل به کشور آلمان رفتم. 
 ایا شرایط تحصیل در ان سالها در بندرلنگه برای بانوان مهیا 
بود؟ در بندرلنگه تا پایان دوره متوسطه امکان تحصیل وجود 

داشته البته فقط دررشته علوم تجربی
سال ۱۳۷۴  از  هستین؟  فعالیت  مشغول  کجا  حاضر  حال  در 
عمومی  پزشك  و  رئیس  بعنوان  اجتماعی  تامین  دردرمانگاه 
مشغول بکار می باشم.)شروع فعالیت شغلی من با بخش درمان 
مرکزبوده  این  موسس  بعنوان  تاریخ  همان  از  اجتماعی  تامین 

است(
همکارتون  شما  های  دوره  هم  یا  همکالسی  از  کسانی  چه 
هستن یا در مجموعه های دیگر فعالیت میکنند. سرکار خانم 
زایمان  و  زنان  متخصص  حاصر  درحال  که  معماردوست  دکتر 

هستند.،ودر شیراز فعالیت دارند .
پیام شما برای بانوان بندرلنگه. پیام من به بانوان بندر لنگه:به 
حقوق و موقعیت اجتماعي خود واقف بوده و با تعهد و مسوولیت 

پذیري در جهت پرورش نسلي شاد و آگاه کوشا باشند

به زندگی من خوش آمدید

معرفی زنان موفق و تاثیرگذار غرب هرمزگان)دکتر زبیده اسمنی(
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  گزارش  : مروارید مهر

اخبار بانوان
5۷ نفر در یک عروسی کرونا گرفتند

گروک  شهر  در  عروسی  مراسم  برگزاری  پی  در 
سیریك خوشه ۵۷ نفر از ابتال به کرونا ایجاد شد.

دورهمی  و  عزا  عروسی  مراسم  برگزاری  از  مردم 
پرهیز کنند.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت:

ابتال و فوت ناشی از کرونا در مردان 
بیشتر از زنان است

تاکنون موارد آلودگی و شدت ابتال و مرگ و میر 
نیازمند  افراد  این  از زنان بوده و  در مردان بیشتر 

مراقبت و توجه بیشتری هستند.
مهمترین عواملی که در ابتال و شدت بیشتر عوارض 
مطالعات  در  و  داشته  نقش  مردان  در   ۱۹ کووید 
قرار  تاکید  مورد  دنیا  مختلف  نقاط  در  مختلف 
گرفته شامل دالیل بیولوژیکی مانند دالیل ژنتیکی، 
پروفایل  به  مربوط  دالیل  آنزیم ها،  و  هورمونی 

اجتماعی و مسئولیت شغلی و اقتصادی  مردان که 
سبب مواجهه بیشتر آنان با عوامل خطر می شود.

بیماری  مانند  مزمن  بیماری های  وجود  همچنین 
قلبی عروقی )فشار خون باال، دیابت، بیماری عروق 
قلب و بیماری عروق مغز( بیشتر در مردان نسبت 
به زنان و همین طور رفتارهای ناسالم مردان مانند 
از  دخانیات  مصرف  و  ناسالم  تغذیه  تحرکی،  بی 

جمله عوامل مهم و موثر در این تفاوت است.
اولین کارگاه تولید ماسک زنان 

سرپرست خانوار در بهزیستی بندرعباس 
راه اندازی شد

همزمان شیوع ویروس کرونا و اپیدمی فراگیر این 
کشور  آن  تبع  به  و  جهان  در   منحوس  ویروس 
بندرعباس  شهرستان  بهزیستی  اداره  ایران   ما 
تومان  میلیون   ۱۰ مبلغ  به  تسهیالت  اعطای  با 
خیاطی همت  همیار  گروه  به  بالعوض  به صورت 
متشکل از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود 

اقدام به راه اندازی  کارگاه تولید ماسك نمود .
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس در 
اندازی  راه  از  کارگاه  هدف  این  از  بازدید  جریان 
خانوار  سرپرست  زنان  توسط  ماسك  تولید  خط 
را   توانمند سازی ،ایجاد اشتغال، رسیدن این قشر 
افسانه  برشمرد.  مالی  استقالل  به  از جامعه هدف 
سازمان  اولویتهای  از  یکی  داد:  ادامه  محمود  پور 
بهزیستی  ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست 
خانوار  و کمك به  توانمند سازی این قشر از زنان 

از چرخه حمایت و نیز حضور پررنگ  انها  ،خروج 
های   عرصه  در  پوشش  تحت  هدف  جامعه  بانوان 
مختلف اجتماعی است .گفتنی است  این  کارگاه 
عددماسك   ۹۰۰ تولید  ظرفیت  روزانه   ، تولیدی 
تامین  و  حمایت  صورت  در  که  باشد.  می  دارا  را 
مواد اولیه  این رقم به ۱۱۰۰ عدد خواهد رسید. 
بندرعباس  شهرستان  بهزیستی  اداره  سرپرست 
در جریان بازدید از این خط تولید خبر از اعطای 
با هدف  را   به مبلغ ۴۰ میلیون تومان  تسهیالت 
 ، تولید  چرخه  به   ،کمك  کار   و  کسب  توسعه 
مساعدت و همراهی با مدافعان سالمت را به منظور 
از  جلوگیری  و  کرونا  ویروس  انتقال  زنجیره  قطع 

شیوع این ویروس به این گروه همیار داد.
جان باختن کودک 1۰ ساله هرمزگانی 

براثر کرونا
ابتال به ویروس  اثر  بر  کودک ۱۰ ساله هرمزگانی 

کرونا جان خود را از دست داد 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: 
این کودک یك دختر بچه ۱۰ ساله بوده که سابقه 

هیچگونه بیماری زمینه ای نداشته است.
برای  خطر  زنگ  کودک  این  باختن  جان  با  حال 
کلیشه  و  آمده  در  به صدا  هرمزگانی  خانواده های 
عدم ابتال و آثار وخیم در این افراد در هم شکسته 
نسبت  بیشتری  با حساسیت  خانواده ها  بایستی  و 
ابتال  از  پیشگیری  و  خود  کودکان  جان  حفظ  به 

فرزندان خود به این ویروس تالش کنند.

جزئیات حذف یارانه موالید 99 اعالم شد
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت تعاون گفت:

یارانه موالید جدید مشروط به شناسایی  پرداخت 
بودن  موجود  صورت  در  است.   شده  رفاه  وزارت 
منابع، کار پرداخت یارانه توسط سازمان هدفمندی 
یارانه ها صورت می گیرد. برخی تصویب این قانون 
را مخالف سیاست های کالن جمعیتی می دانند، اما 
باید به همه هموطنان گفت که هیچ نگرانی در این 
موضوع وجود ندارد. بعد از آن که بررسی ها صورت 
معترض  اشخاص  شدند،  شناسایی  افراد  و  گرفت 

می توانند در سامانه اعتراض خود را وارد کنند.
درگذشت یک پزشک بیمارستان شهید 

محمدی بندرعباس
پاتولوژی  سوم  سال  رزیدنت  زهی،  جمال  فهیمه 
قبل  ساعتی  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالم  بنابر  درگذشت. 
هرمزگان فوت وی ارتباطی با بیماری کرونا نداشته 

است
سامانه انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر 

ایران فعال  شد
کارآفرین برتر را شما انتخاب کنید

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با 
ایجاد سامانه ای برای انتخاب برترین کارآفرینان زن 
کشور از عموم مردم دعوت کرده است تا با رأی خود 

بهترین های این عرصه را انتخاب کنند.
عالقمندان برای مشاهده اطالعات زنان کارآفرین و 

ثبت آراء خود، با ورود به سایت
/http://vote.women.gov.ir

  با استفاده از گزینه زنان کارآفرین در منوی باالی 
صفحه و مطالعه اطالعات شغلی و شرح مختصر از 
حداکثر ۱۰  به  می توانند  آنها،  از  یك  هر  فعالیت 
به  گهکانی  شمسایی  حلیمه  نام  دهند.   رأی  نفر 
عنوان نماینده زنان کار آفرین استان هرمزگان در 

این جمع ۱۱۰ نفره به چشم می خورد.



13
99

د  
ردا

  خ
31

به 
شن

    
    

    
 5

ه 6
مار

 ش
    

ن  
زگا

رم
ن ه

زنا
ی 

دا
ص

3

ان
زگ

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف

افزايش  آن  عامل  كه  است  واقعیت  يك  بارداری   16 هفته  در 
جريان خون در سطح پوست بدن مي باشد. خون شما بیشتر 
از هر زمان ديگر در بدنتان در جريان است و سطح خون حدود 
۴۰ تا 5۰ درصد افزايش می يابد. در برخی از زنان باردار نفوذ 
خون به غشای بینی سبب بزرگتر شدن و يا متورم شدن بینی 
است  ممکن  و  هستند  آمدن  كش  حال  در  ها  رباط  میشود. 
های  سینه  نمايید.  احساس  خود  در شکم  خفیف  درد  كمی 
در حال ساخت  و  اند  قبل شده  از  تر  و سنگین  بزرگتر  شما 

آغوز می باشند.
وضعیت بدن در هفته شانزدهم بارداری

می  شکم  در  جنین  حركات  متوجه   16 هفته  در  زود  خیلی 
عضله  گرفتگی  يا  گاز  مانند  حركات  اين  ابتدا،  در  شويد. 
با بزرگتر و قوی تر شدن جنین  هستند، اما با گذشت زمان، 
حركات قابل تشخیص هستند. اين حركات كوئیکینگ نامیده 
شکم  در  حساسیت  و  لرزش  قلقلك،  مثل  حركاتی  می شود 
حس  را  جنین  حركات  هنوز  اگر  البته  می كنید.  درک  خود 
زنده  شما  جنین  كه  نکنید  فکر  و  نباشید  نگران  نکرده ايد 
۲۰ شروع  تا   16 هفته های  در  جنین  احساس حركات  نیست. 

می شود و گاهی ممکن است تا هفته ۲۴ هم طول می كشد.
حتی  است  متفاوت  مختلف  زنان  در  او  حركات  درک  زمان 
می كند  فرق  زمان  اين  هم  زن  يك  مختلف  حاملگی های  در 
)احساس حركت جنین، شبیه چه چیزی است؟( فعالیت غده 
سازنده شیر در سینه ها و افزايش جريان خون موجب می شود 
كه وريدهای سینه را ببینید. پستان های شما سنگین و متورم 
شده اند وجريان خون شما حدود ۴۰ تا 5۰ درصد افزايش يافته 

است.
عالئم پسر داشتن چیست؟

داستان های قديمی زيادی در مورد پیش بینی اينکه آيا پسر 
آنها  از  هیچکدام  البته،  دارد.  وجود  دختر،  يا  هستید  باردار 
1۰۰٪ دقیق نیستند و تنها راه درست و دقیق اسکن در هفته 

۲۰ است. 
سن جنین من در هفته 16 بارداری چند است؟

جنین  بارداری،   16 هفته  در  اما  است،  دشوار  بارداری  رياضی 
چگونگی  مورد  در  ما  راهنمای  اينجا  در  است.  هفته   1۴ شما 

شمارش هفته و ماه بارداری ذكر شده است.
شکم من در هفته 16 بارداری چه شکلی بايد باشد؟

نمايان شدن می  به  اكثر خانم ها شروع  اين مرحله شکم  در 
كند، با اين حال اين امر همیشگی نیست و به اندازه جنین و 

شما بستگیدارد.

هفته 16 بارداری چند ماهگی بارداری است؟
در هفته 16، شما 3 ماه و سه هفته باردار هستید.

وضعیت جنین در هفته شانزدهم بارداری
اندازه جنین در هفته 16 بارداری

در اين هفته نی نی شما به اندازه آووكادو است
می  دستشويی  به  تند  تند  بعد  به  شانزدهم  هفته  از  اگر 
رويد نگران نباشید، مثانه كودكتان پر و خالی میشود و اين 
چشم  اينکه  ديگر  میباشد.  او  های  كلیه  برای  خوبی  تمرين 
خود  اصلی  جايگاه  در  گرفتن  قرار  حال  در  ها  گوش  و  ها 
میباشد. ماهیچه های صورتش حسابی رشد كرده اند و میتواند 
لب هايش را باز و بسته می كند. برخی از اعضای بدن او مدت 
فعالیت  مشغول  و  كرده اند  آغاز  را  كارشان  كه  است  زيادی 
هستند. اين اعضای پركار يکی دستگاه گردش خون است و 
در  باورنکردنی  با سرعت  كه  هم  قلب  ادراری.  مجاری  ديگری 

طول روز ۲5 لیتر خون را پمپاژ می كند. 
فرزند من در هفته 16 بارداری چند سانتی متر است؟

يا حدود  اندازه يك آووكادو است  به  در هفته 16، فرزند شما 
چهار يا پنج اينچ طول دارد.

حقايقی در مورد فرزند شما در هفته شانزدهم بارداری
 اگر نور روشن روی شکم مادر بیفتد، جنین چهار ماهه رويش 

را بر می گرداند.
 جنین در رحم خمیازه می كشد

 در حال حاضر چشم های جنین به نور حساسیت نشان می 
دهند

 جنین شما حدودا 11.6 سانتی متر طول دارد و به اندازه پرتقال 
است

 جنین شما می تواند دستش را مشت كند و انگشت شست 

خود بمکد
اكنون می  بسته است،  پلك های جنین هنوز   در حالی كه 

تواند چشم های خود را حركت دهد
تغییرات جنین

هفته  در  نشخیص نور در هفته شانزدهم بارداری 
شانزدهم بارداری چشم های جنین شما حركات كمی به اطراف 

دارند و می توانند نور را درک كنند حتی اگر بسته باشند.
عادت  اين  مکیدن انگشت در هفته شانزدهم بارداری 
شده  آغاز  ها  نی  نی  از  بسیاری  در  شست  انگشت  مکیدن 
مکنده  حركات  تواند  می  جنین  بارداری   16 هفته  در  است. 

انجام دهد.
گردش خون و پمپاژ قلب در هفته شانزدهم بارداری

سیستم گردش خون جنین در حال حاضر در حال كار كردن 
است. در واقع، قلب او می تواند حدود ۲5 كیلوگرم خون را در 

روز پمپاژ كند.
توصیه ها درهفته شانزدهم بارداری

برای  را  بیشتری  نشاط  صبحگاهی،  گرم  آب  دوش  گرفتن  با 
خود به ارمغان آوريد. دوش ۲۰ دقیقه ای روزانه می تواند باعث 
آزاد شدن ذهن مادرانی شود كه مشغله فکری زيادی دارند. اما 

بعد از آن در هوای سرد مواظب باشید سرما نخوريد.
دنبال  به  پس  زند  می  را  اول  حرف  راحتی  بارداری،  زمان  در 

لباس های راحت مناسب حال تان بگرديد.
بررسی مشکالت ژنتیکی جنین:

بررسی سندرم داون در بررسی ها
بررسی نقص در جنین مربوط به مشکالت كروموزومی

والدين حامل بیماری های ژنتیکی مانند كیست فیبروئید
سابقه خانوادگی خواهر و برداری همراه با بیماری های ژنتیکی
حضور بیماری های كروموزومی و ژنتیکی در سابقه خانوادگی.

خانمی كه در سن باالتر از سی و پنج سال باردار شده است.
فاكتورهايی برای بررسی پیش از انجام آزمايش آمنیوسنتز:

پیش از انجام آزمايش، مزايا و معايب آن را بررسی كنید )تست 
آمنیوسنتز چیست؟(.

بیشتر زوج ها در هنگام تشخیص بیماری در جنین سقط را 
انجام می دهند. برخی ديگر آزمايشات بررسی انجام می دهند.
برخی  دهند.  انجام  كاری  چه  نیستند  مطمئن  ديگر  برخی 
می  فرار  نتیجه  از مشاهده  بررسی  آزمايشات  ندادن  انجام  با 

كنند.
 نتیجتا، انجام هر گونه آزمايش بررسی انتخاب شما است. اين 

مسئله به انتخاب شما بستگی دارد.
عالئم طبیعی درهفته شانزدهم بارداری

اضافه وزن:
به  اضافه وزن  هفته  اين  نکرديد  اضافه  وزنی  حال  به  تا  اگر 
سراغتان می آيد. افزايش خون شما و مايع در برگیرنده كودک، 
بزرگ شدن سینه ها و تورم رحم و جفت جنین، می تواند باعث 
با اين وجود شايد هنوز زمان بروز آن  افزايش وزن شما شود. 

نرسیده باشد.

سردرد:
سردرد در دوران بارداری كامال مرسوم است، مخصوصا در اوايل 
بارداری كه بدن شما در حال تطابق خود با شرايط جديد می 
باشد.در حالیکه هنوز داليل واقعی سردرد در بارداری مشخص 
نیست ولی به احتمال باال با نوسانات در هورمون ها و تغییرات 
در گردش خون در ارتباط می باشد. يکی از مرسوم ترين انواع 
بارداری سردرد تنشی است، و در صورتیکه  سردرد در دوران 
اين نوع سردرد حساسیت داريد احتمالن خود باعث  به  شما 
اذيت شدن بیشتر شما در دوران بارداری خواهد شد. سردرد 
يا پشت  تنشی شبیه درد مبهم و ثابت در هر دو طرف سر 

گردن احساس می شود.
هشدارها در هفته شانزدهم بارداری

آيا سر درد داريد؟ از خوردن آسپیرين و بروفن جداً خودداری 
كنید زيرا كه باعث اختالل در رشد و پرورش كودک می شود. 

بهترين مسکن استامینوفن است.
عالئم فشار خون ناشی از حاملگی را بشناسید:

   تورم ناگهانی به ويژه در صورت و دست ها
   تورم ساق ها كه پس از1۲ ساعت از بین نمیرود

   افزايش فشار خون
   پروتئین در ادرار

   افزايش وزن بیشتر از ۲. 5 كیلوگرم درهفته بدون دلیل
   اختالالت بینايی مثل دوبینی، تاری ديد

   سردرد های شديد و ناگهانی و مداوم
تغذيه در هفته شانزدهم بارداری

تمام  كه  بدانید  بايد  هستید؟  خود  وزن  افزايش  نگران  آيا 
اين  به  بايد  هستند.  گريبان  به  دست  مشکل  اين  با  مادران 
مناسب  تغذيه  فرزندتان   و  خود  به  كه  كنید  توجه  موضوع 

برسانید پس خیلی هم به فکر اضافه وزن خود نباشید. 
تولید  در  مهمی  بسیار  نقش  آهن  بارداری،  از  هفته  اين  در 
يکی  آهن  عالوه،  به  دارد.  شما  بدن  خونی  قرمز  سلول های 
از  نیاز است كه به جلوگیری  از اصلی  ترين مواد مغذی مورد 
عوارض هم برای مادر و هم برای كودک كمك می كند. بدون 
می تواند  كه  می شويد  خون  كمبود  دچار  شما  كافی،  آهن 
داشته  همراه  به  شما  برای  را  ديگر  بیماری های  و  خستگی 

باشد.
ورزش در هفته شانزدهم بارداری

صاف بايستید! زيرا بزرگ شدن رحم و سینه ها و جلو افتادن 
مركر ثقل بدن، باعث فشار آمدن به قوس كمر شما می شود. 
خصوصًا  است،  مهم  بسیار  بدن  مناسب  حالت  داشتن  نگه 

زمانی  كه در حال ورزش هستید. 
نکاتی برای پدرها در هفته شانزدهم بارداری:

هنگامی كه همسرتان خبر می دهد می تواند حركت جنین 
كرد.  خواهید  خوشحالی  احساس  شود،  متوجه  را  رحم  در 
اين  بتوانید  تا  كنید  صبر  طوالنی  مدتی  بايد  شما  متاسفانه 
حس را درک كنید. در اين زمان بايد با صحبت كردن با جنین، 

او را با صدای خود آشنا كنید.

بارداری هفته به هفته

هفته شانزدهم بارداری 



قتل ریحانه توسط پدرش در کرمان 
 رومینا اشرفی تکرار شد

برخالف  و  است  پشیمان  کرمان  زندان  در  عامری  ریحانه  پدر 
و قتل دخترش  نمی کند  اقدامش دفاع  از  اشرفی  رومینا  پدر 
را توجیه نمی کند. روز دوشنبه ۲۶ خردادماه دختر ۲۲ ساله 
کرمانی توسط پدرش به قتل رسید که ابتدا عنوان شد پدر با 
تبر ریحانه را به قتل رسانده است اما بعد پدر در اعترافاتش قتل 
ریحانه را با ضربات میله به گردن گرفته است. ادعاهای انتشار 
یافته در فضای مجازی توسط دوستان ریحانه عامری نشان می 
داد این دختر قربانی قتل ناموسی شده است اما بررسی های 
بازپرس پرونده و پلیس نشان داد پدر با خشمی آنی و بخاطره 
تحقیقات  این  است.  رسانده  قتل  به  را  ریحانه  لفظی  مشاجره 
از  پسری  مستمر  دزدی  درپی  عامری  ریحانه  قتل  داد   نشان 
کارگاه پدر وی بوده است و ریحانه در برابر پدرش از آن پسر که 

در ارنباط پنهانی بوده اند دفاع می کرد.
ابراز  گریه  با  تحقیقات  مراحل  همه  در  عامری  ریحانه  پدر 
پشیمانی می کند و مدام از عالقه اش به دخترش می گوید این 
پدر از اینکه باعث مرگ دخترش شده است ابراز ندامت می کند 
و انگیزه اش را دعوا بر سر دزدی های پسر مورد عالقه ریحانه 

عامری از کارگاهش بیان می کند.
بنابه این گزارش، تحقیقات در این زمینه برای بازسازی صحنه 

جنایت و اعالم نظریه پزشکی قانونی ادامه دارد.
جزئیات پرونده عسل و آزار توسط نامادری اش

ماجرای ادعای همسایه و پاسخ اورژانس اجتماعی 

عسل کودک مشهدی براثر کودک آزاری از سوی نامادری اش 
چند روز قبل در یکی از بیمارستان های مشهد فوت کرد.

  غالمحسین حقدادی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  رضوی  خراسان 
پرونده عسل گفت : متاسفانه خبری که به اورژانس اجتماعی 
با  خبر  این  از  پس  و  بوده  کودک  این  فوت  از  بعد  شد  داده 
در  کودک  که  کردند  اعالم  آن ها  گرفتیم  تماس  بیمارستان 
بدو ورود به بیمارستان فوت کرد و لذا فرصتی برای تماس با 

اورژانس اجتماعی نبود.
به  توجه  با  افزود:  اجتماعی  اورژانس  عملکرد  خصوص  در  او 
گزارش رئیس اورژانس اجتماعی مشهد در ۲۴ ساعت قبل از 
وقوع حادثه هیچ تماسی در خصوص این کودک و این آدرس 
به ۱۲۳ اعالم نشده و تنها تماس پس از فوت کودک بوده است.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ادامه 
داد: الزم است در این خصوص برای روشن شدن ذهن مردم 
اعالم کنیم مرکز تلفن ۱۲۳ یک مرکز ساده نیست، این مرکز 
تلفن استان خراسان رضوی را پوشش می دهد و روزانه به صورت 
میانگین ۷۵۰ تماس دریافت می کند و با تمام ظرفیت انسانی 
متاسفانه  تماس ها  درصد   ۴۰ پاسخگوست. حدود  تجهیزات  و 
ارتباطی به ۱۲۳ ندارند و در اثر عدم اطالع شهروندان از وظایف 
اورژانس اجتماعی است بنابراین باید وظایف اورژانس اجتماعی 
برای مردم بیشتر تبیین شود، اما در خصوص ۶۰ درصد باقی 
پیگیری های  و  دارند  اساسی  تماس ها کارشناسان خط وظیفه 

الزم را انجام می دهند.
حقدادی بیان کرد: کارشناسان خط براساس شرایط و وضعیتی 
که تماس گیرنده اعالم می کند تماس ها را به صورت آنی، فوری 
انجام  را  الزم  اقدام  سپس  می کنند  تقسیم بندی  غیرفوری  و 
می دهند، در حال حاضر روزانه ۲۵ تماس در خصوص موضوع 

کودک آزاری با اورژانس اجتماعی داریم.
او تصریح کرد: در خصوص عسل که تماس های اولیه در تاریخ 
اردیبهشت ۹۸ منجر به جداسازی شده و حدود ۳ و نیم ماه 
حضور او در بهزیستی بوده و پرونده کودک آزاری نیز تا اواخر 
بهزیستی  مددکاران  بنابراین   ، بود  جریان  در   ۹۸ ماه  اسفند 
از  داشتند  کار  در دستور  را  دادگاه موضوع  برگزاری جلسه  تا 
اسفند به بعد در این خصوص و این اسم و آدرس هیچ تماسی 
اعالم نشده است و تنها شهروندی پس از فوت عسل با ۱۲۳ 
تماس می گیرد و تقاضای پیگیری می کند که اقدامات الزم پس 
از تماس انجام شده و ادعای همسایه ها مبنی بر تماس با ۱۲۳ 
صحت نداشته و چنانچه تماس صورت گرفته است بیان موضوع 
زیادی  درصد  اینکه  کما  نبوده  کافی  و  کامل  اطالعات  ارائه  و 
با  و  نمی دهند  اجتماعی  اورژانس  به  دقیقی  اطالعات  مردم  از 

اطالعات ارائه شده امکان بررسی موضوع وجود نداشته است.
بهزیستی  اجتماعی ۱۲۳  اورژانس  مسئول  کارشناس  بوستانی 
گفت:  اجتماعی  اورژاس  وظایف  مورد  در  رضوی  خراسان 
اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از خطوط اورژانس کشور به 
آزار  همسران  دیده،  آزار  کودکان  جمله  از  دیده  آسیب  افراد 
به  اقدام  که  افرادی  منزل،  از  فراری  پسران  و  دختران  دیده، 
خودکشی کرده اند، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب 
حاد  اختالفات  و  خیابانی  و  کار  کودکان  اجتماعی،  دیده 

خانوادگی ارائه خدمات می کند.
در  رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  امور  معاون 
اهمال  عسل  پرودنه  در  اجتماعی  اورژانس  آیا  اینکه  به  پاسخ 
کرده است یا خیر، تاکید کرد: خیر چرا که تماس برقرار شده در 
حد یک ادعا بوده و بر فرض صحت برقراری تماس، نحوه بیان، 
اورژانسی  از  برداشت طرف مکالمه  میزان اطالعات داده شده، 

بودن یا نبودن آن باید بررسی شود.
حقدادی در بیان پرونده قبلی عسل و جداسازی او از خانواده، 
اظهار کرد: براساس گزارش اورژانس اجتماعی و عدم همکاری 
 ۵ دادیار شعبه  از سوی  اردیبهشت ۹۸  تاریخ ۲۹  در  خانواده 
دادسرای عمومی انقالب ناحیه ۵ مشهد دستوری به کالنتری 
و  مددجو  منزل  مراجعه  به  اقدام  بر  مبنی  مشهد  گلشهر 
بهزیستی صورت گرفت که در  به  تحویل کودک  و  جداسازی 
۳۱ اردیبهشت ۹۸ کودک به خانه موقت دختران شبه خانواده 

استان جهت پذیرش معرفی شد.
پزشکی  معاینه  مورد  کودک   ۹۸ خرداد   ۲ تاریخ  در  افزود:  او 
قانونی قرار گرفت که کبودی و جراحت در بازو و صورت وی 
اعالم شد و کودک فاقد هرگونه مشکل ارتباطی، روحی و روانی 
تشخیص داده شد و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه دادگستری به مدت 
یک هفته و سپس به مدت یک ماه دستور به مرخصی کودک 
این مدت کودک و خانواده اش مراجعات حضوری  دادند و در 
داشتند و یا مددکار تماس های تلفنی و یا حضوری با خانواده 

وی برقرار می کرد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ادامه 
داد: با توجه به شرایط مورد بررسی در طول این مدت و اعالم 
مربوطه  دادیاری  مرخصی ها،  مدت  طول  در  کودک  رضایت 
دستور تحویل کودک به پدر را طی نامه ای در تاریخ ۹ شهریور 
توسط  شده  مطرح  آزاری  کودک  موضوع  و  کرد  صادر   ۹۸
اورژانس اجتماعی که از سوی دایره سرپرستی در تاریخ ۱ بهمن 
ماه به دادگاه کیفری اعالم شده بود در تاریخ ۳ اسفندماه مورد 
ارزیابی های  بررسی قرار گرفت و به دلیل اظهار ندامت پدر و 
انجام شده و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی تحقق بزه محرز 
نبود و دادگاه منع تعقیب را برای پدر و مادر صادر کرده است.

خراسان  بهزیستی   ۱۲۳ اجتماعی  اورژانس  مسئول  کارشناس 
رضوی در پاسخ به نحوه مداخله اورژانس اجتماعی ادامه داد: با 
توجه به لزوم بررسی و تایید صحت و سقم اطالعات ارائه شده 
توسط تماس گیرنده، ابتدا تیم سیار به محل مراجعه نموده و با 
توجه به مشاهدات صورت گرفته چنانچه اهمیت موضوع محرز 
گردد نسبت به ارائه گزارش به مقام قضایی و سپس جداسازی 
لیکن  می شود  اقدام  تایید  مورد  مراکز  در  نگهداری  و  کودک 
کودک  ارجاع  سپس  و  سرپایی  مداخالت  حاد،  غیر  موارد  در 

و خانواده به مرکز مداخله در بحران صورت می گیرد تا با ارائه 
آزاری  کودک  موضوع  تکرار  از  آموزشی  و  تخصصی  خدمات 

پیشگیری شود.
حقدادی بیان کرد: مهمترین موضوع مصلحت کودک و امنیت 
جانی وی و سپس تربیت و رفاه کودک است در ابتدای اقدامات 
تاکید بر حفظ امنیت کودک می باشد که اگر در خانواده قابل 
اطمینان نباشد به بهزیستی تحویل می شود و مصلحت کودک 
خانواده  به  شد  فراهم  امن  شرایط  زمان  هر  که  است  آن  در 
برگردد، ولی تمام تمهیدات الزم از جمله معاینات روانشناسی و 
روانپزشکی و بازدید از منزل و رای قاضی و برداشت مددکاران 

همه موید آماده بودن خانواده می باشد.
او تصریح کرد: در این پرونده همه این موارد با دقت انجام شده 
باالتری  سن  اگر  مخصوصا  کودک  که  شود  تاکید  است  الزم 
و  خواندگی  فرزند  قانونی  محدودیت  به  توجه  با  باشد  داشته 
بودن  کم  و همچنین  بد سرپرست  فرزندان  برای  موقت  امین 
متقاضیان فرزند خواندگی برای سن باالی ۶ سال تمامی این 
 ۱۸ تا  خانواده  به  تحویل  عدم  صورت  در  مجبورند  کودکان 
سالگی در مرکز بهزیستی باقی بمانند و این خال خانواده برای 
کودک ضربه زننده بوده و از دیدگاه صاحب نظران آخرین اقدام 

خواهد بود.
چهارمین قتل ناموسی در یک ماه گذشته به وقوع پیوست

جزئیات قتل ناموسی زن آبادانی توسط برادرش
زن متاهلی، که توسط پلیس آبادان در وضعیتی بسیار نامناسب 
طرز  به  برادرش  توسط  بود  شده  دستگیر  جوان  پسر  یک  با 

فجیعی به قتل رسید.
خرداد   ۲۶ آبادان   ۱۱۰ پلیس  مرکز  با  تلفنی  تماس  پی  در 
 ۹ بهار  خیابان  در  جوان  زن  یک  شدن  بر سالخی  مبنی  ماه 
 ۱۳ کالنتری  مأمورین  بالفاصله  ناشناس  فردی  توسط  آبادان 
قدس به محل وقوع جرم حاضر شده ومشاهده کردند که زن 
جوانی بصورت بی رحمانه مورد سالخی قرار گرفته و به قتل 
رسیده است و فرد مهاجم نیز از محل وقوع فرار کرده است. در 
بررسی های بعمل آمده مشخص شد مقتول زنی متأهل است که 
در ۲۶ فروردین ماه به همراه پسری جوان دروضعیتی نامناسب 
به دلیل خیانت به شوهرش در خانه اش دستگیر شده وروانه 
طرز  به  که  شده  آزاد  وی  ماه  دو  از  پس  که  بود  شده  زندان 
فجیعی در خیابانی که نزدیک به خانه اش بود به قتل می رسد.

برادر  توسط  زن  این  شد  آمده مشخص  بعمل  بررسی های  در 
اقدامی غافلگیرانه  خودش سالخی شده است که مأمورین در 
اعتراف کرد و  به قتل خواهرش  نیز  را دستگیر و متهم  متهم 
اظهار داشت که خواهرش را به دلیل روابط نامشروع و خیانت 
به شوهرش کشته و ده ها بار کارد سالخی را به سینه و گردن 

خواهرش فروبرده تا از مرگ خواهرش مطمئن شود.
گفتنی است با توجه به وقوع چندین فقره تیراندازی به سمت 
خانه یک زن در منطقه بهار در آبان و اسفندماه سال گذشته 
متوجه  زن  خانه  مراقبت  تعقیب  و  تحقیقات  ضمن  مأمورین 

شدند که این زن در زمانیکه همسرش به سرکار می رود.
پسران جوان و مجرد را به خانه اش می آورد و با آن ها روابط 
نامشروع برقرار می کند که مأمورین در همین راستا ساعت ۸ 
صبح روز ۲۶ فرودین ماه پس از هماهنگی بامقام قضایی ضمن 
حضور در خانه این زن خائن وی را به همراه پسری جوان را در 
وضعیتی نامناسب مشاهده و دستگیر کردند. این در حالیکه بود 
که اهالی محل نیز در خصوص رفت و آمد های مشکوک به این 

خانه اعالم شکایت کرده بودند.
از بستگان این زن به در زمان دستگیری گفت: این زن  یکی 
که دارای ۳ فرزند است با توجه به شغل همسرش که بیشتر 
در خارج از خانه است به همسر خیانت کرده و با پسر جوانی 
متوجه خیانت  زن  این  فرزندان  وقتی  و  است  بوده  ارتباط  در 
نزد  شوم  رابطه  این  افشاگری  به  تصمیم  می شوند  مادرشان 

پدرشان را داشتند که پسر جوان آن ها را تهدید کرده است.
وی افزود: پسر جوان برای زهر چشم گرفتن از فرزندان این زن 
است  به سمت خانه کرده  تیراندازی  به  اقدام  مرحله  در چند 
که شوهر این زن متوجه ماجرا شده و با در خواست کمک از 
وارد خانه شده و پسر  این زن  با شوهر  پلیس ماموران همراه 
جوان و زن جوان را دستگیر می کنند. الزم به ذکراست زمانیکه 
این زن در زندان حضور داشت شوهر این زن درخواست طالق 
از همسرش را اعالم کرده بود که وی به شکل فجیعی به قتل 

رسید.
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در شرایطی که پزشکان و پژوهشگران در حال بررسی آثار تزریق 
وریدی دوز باالی ویتامین C بر کروناویروس جدید هستند، باید 
 C به این نکته اشاره داشت که هیچ مکملی، از جمله ویتامین
نمی تواند از ابتال به بیماری کووید-۱۹ پیشگیری کرده یا آن را 

درمان کند.
ویتامین C یک ماده مغذی ضروری است که نقش های مختلفی 
در بدن انسان ایفا می کند. ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی 
است و می تواند ترکیبات ناپایدار موجود در بدن به نام رادیکال 
های آزاد را خنثی کرده و به پیشگیری یا معکوس کردن آسیب 

سلولی ناشی از این ترکیبات کمک کند.
که  بیوشیمیایی  فرآیندهای  برخی  در   C ویتامین  همچنین، 
بسیاری از آنها با سیستم ایمنی بدن مرتبط هستند، نقش دارد.

با ۹۰  برابر   C ویتامین  برای  روزانه  توصیه شده  مصرف  مقدار 
میلی گرم است اما زنان شیرده باید ۳۰ میلی گرم بیشتر از این 
میزان مصرف کرده و افراد سیگاری نیز به مصرف ۳۵ میلی گرم 

بیشتر از این ماده مغذی نیاز دارند.
تامین نیاز روزانه به ویتامین C از طریق رژیم غذایی تا زمانی 
که انواع مختلف میوه ها و سبزیجات را مصرف می کنید، نسبتا 
آسان است. به عنوان مثال، یک پرتقال اندازه متوسط می تواند 
۷۷ درصد و یک پیمانه )۱۶۰ گرم( بروکلی پخته ۱۱۲ درصد از 

ارزش روزانه برای این ویتامین را تامین کنند.
چگونه بر سیستم ایمنی بدن انسان تاثیر می گذارد

ایمنی  سیستم  سالمت  بر  مختلفی  های  روش  به   C ویتامین 
انسان تاثیرگذار است. فعالیت آنتی اکسیدانی آن می تواند التهاب 
را  بدن  ایمنی  را کاهش دهد که ممکن است عملکرد سیستم 

بهبود ببخشد.
به حفظ سالمت  تولید کالژن  تقویت  با   C ویتامین  همچنین، 
پوست کمک می کند، بر همین اساس، پوست به عنوان مانعی 
کند.  می  عمل  بدن  به  مضر  ترکیبات  ورود  برابر  در  کاربردی 

ویتامین C می تواند به روند بهبودی زخم ها نیز کمک کند.
می  که  ایمنی  های  سلول  ها،  فاگوسیت  فعالیت  ویتامین  این 

توانند باکتری و دیگر ذرات مضر را ببلعند، را تقویت می کند.
این، ویتامین C رشد و گسترش لنفوسیت ها، نوعی  افزون بر 
سلول ایمنی که گردش پادتن ها، پروتئین هایی که می توانند 
به مواد خارجی یا مضر در خون حمله کنند، را افزایش می دهد.

برابر  در   C ویتامین  اثربخشی  بررسی  برای  که  مطالعاتی  در 
ویروس هایی که موجب سرماخوردگی می شوند، انجام شده اند، 
این  به  ابتال  احتمال  کاهش  در  چندانی  تاثیر  مغذی  ماده  این 
بیماری نداشته اما ممکن است به تسریع روند بهبودی و کاهش 

شدت عالئم آن کمک کند.
های  سوژه  حضور  با  هایی  پژوهش  از  شواهد  برخی  همچنین، 
اند که دوز  انسان ها نشان داده  حیوانی و مطالعات موردی در 
التهاب ریه را  یا تزریق درون وریدی ویتامین C می تواند  باال 
در برخی بیماری های شدید تنفسی ناشی از H1N1 یا ویروس 

های دیگر کاهش دهد.
با این وجود، این دوزها بسیار باالتر از مقدار مصرف توصیه شده 
روزانه بوده و پژوهش های بیشتری برای بررسی این که استفاده 
از دوزهای باالی ویتامین C برای کاهش التهاب ریه مفید است، 
باید انجام شوند. افراد نباید بدون نظارت پزشک دوزهای باالی 
مکمل های ویتامین C، حتی به صورت خوراکی را مصرف کنند 

زیرا می تواند موجب بروز عوارض جانی مانند اسهال شود.

ویتامین C و کووید-۱۹
 the Chinese Journal of نشریه  در  مقاله که  در یک 
Infection Diseases منتشر شد، انجمن پزشکی شانگهای 
استفاده از دوز باالی ویتامین C به عنوان یک روش درمان برای 

بیماران مبتال به کووید-۱۹ بستری در بیمارستان را تایید کرد.

توصیه شده است که برای بهبود عملکرد ریه، دوزهای بیشتر از 
ارزش روزانه از طریق تزریق وریدی دریافت شود که ممکن است 
به عدم نیاز بیماران به استفاده از دستگاه های تنفس مصنوعی یا 

نجات جان آنها کمک کند.
افزون بر این، یک بررسی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که درمان با 
دوز باالی ویتامین C هم به صورت خوراکی و هم تزریق وریدی 
ممکن است به افراد بستری در بخش مراقبت های ویژه با کاهش 
مدت زمان حضور در این بخش به میزان ۸ درصد و کوتاه کردن 
میزان ۱۸.۲  به  تنفس مصنوعی  از دستگاه های  استفاده  مدت 

درصد کمک کند.
اما باید توجه داشت که در حال حاضر، ویتامین C یک بخش 
استاندارد از برنامه درمان برای بیماران مبتال به کویید-۱۹ نیست 

زیرا شواهد کافی در این زمینه وجود ندارند.
اگرچه دریافت دوز باالی ویتامین C از طریق تزریق وریدی برای 
بیماران مبتال  تاثیری در بهبود عملکرد ریه  آیا  این که  بررسی 
به کووید-۱۹ دارد مورد آزمایش قرار گرفته اما شواهدی مبنی 
ویتامین  باالی مکمل های خوراکی  این که مصرف دوزهای  بر 
این بیماری کمک کند، وجود ندارد. در  به بهبود  تواند  C می 
حقیقت، مصرف بیش از حد مکمل های خوراکی می تواند موجب 

عوارضی مانند اسهال نیز شود.
آیا به مصرف مکمل نیاز دارید؟

در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر این که استفاده از مکمل 
کووید-۱۹  بیماری  از  پیشگیری  به  خوراکی   C ویتامین  های 

کمک می کند، وجود ندارد.
ویتامین C ممکن است مدت و شدت سرماخوردگی های ناشی 

از ویروس های دیگر را کاهش دهد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد 
که اثری مشابه بر کروناویروس که موجب بیماری کووید-۱۹ می 

شود، داشته باشد.
ویتامین محلول در آب است و  C یک  ویتامین  این،  بر  افزون 
مقدار اضافه آن در بدن ذخیره نشده و از طریق ادرار دفع می 
شود. مصرف ویتامین C بیشتر به این معنی نیست که بدن شما 

مقدار بیشتری از آن را جذب می کند.
افزون بر این، اگرچه دوز باالی ویتامین C به نظر می رسد برای 
درمان بیماری کووید-۱۹ نتایجی امیدوارکننده ارائه کرده است 
از طریق تزریق وریدی و  العاده زیاد بوده و  اما این دوزها فوق 
اند. همچنین، این گزینه تنها  نه خوراکی وارد بدن بیمار شده 
در موارد بسیار جدی برای افراد بستری در بیمارستان استفاده 

شده است.
بهترین اقدام شما می تواند دنبال کردن یک رژیم غذایی سرشار 
از میوه ها و سبزیجات مختلف برای دریافت ویتامین C و مواد 
صورت  به  بدن  دیگر  نیاز  مورد  های  اکسیدان  آنتی  و  مغذی 

طبیعی باشد.
اما اگر قصد خرید مکمل ویتامین C را دارید، انتخاب نمونه های 

با کیفیت باال و مصرف دوز درست اهمیت دارد.
آثار  تجربه  بدون   C ویتامین  برای  روزانه  مصرفی  دوز  حداکثر 
منفی برابر با ۲,۰۰۰ میلی گرم است. بیشتر مکمل های ویتامین 
C دوز روزانه بین ۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ میلی گرم را ارائه می کنند، از 
این رو، اگر مراقب نباشید عبور از مرز حداکثری توصیه شده برای 

مصرف این ویتامین می تواند آسان باشد.
ویتامین C ممکن است با روش های درمانی مانند شیمی درمانی 
داشته  تداخل  نیز  کاهنده کلسترول  داروهای  یا  پرتو درمانی  و 

باشد.
پیش از آغاز مصرف مکمل ویتامین C ابتدا با پزشک خود در این 

زمینه مشورت کنید.

آیاویتامینCبهمحافظتدربرابرکروناکمکمیکند؟

معرفیزنانشاعرهرمزگان
از احساس   پر  از شاعران  راضیه کالنتر یکی 
شعر  واردی  در  قدم  سالگی   9 از  که  است 
با غزلهای زیبای خود در  گذاشته و تا کنون 
عالمی دیگر سیر میکند و جستجوگر لحظه 

های ناب شعر می باشد.
 عشق در شعر راضیه کیفیتی خاص و عمری  
اعماق  از  گوید  می  شعر  وقتی  دارد.   پایدار 

وجود خود فریاد بر می آورد.
پر  و  زنده  گیرا،   ، ،گویا  روان  زبانی  شعر  در 
و شیوا  فصیح  حال  عین  در  و  دارد  احساس 

سخن می گوید. 
شعرش چون از درون جانش تراوش می کند 

الجرم در دل و جان آدمی می نشیند .
نمونه ای از اشعار او را مرور می کنیم:

خدا اگر چه که هست و اگر چه که پنهان است
قبول کن که به تعداد ما فراوان است

تفاوتی که در ادیان ما فراوان است
تفاوتی ست که در روح این خدایان است

پر از انالحق پوچم و بی گمان پیداست
هنوز درد جهان درد فقر ایمان است

قسم که اشهد ان ال االه اال اهلل
فقط شباهت بین من و مسلمان است

حریص تر شده گر چه از ابتدا تنها 
کسی که وارث ارض خداست انسان است

دچار شک شده ام اینکه سجده بر آدم
گناه بوده و حق با غرور شیطان است

اگر چه ما پر از اشکال و عیب و ایرادیم 
خدا هنوز به دنبال خلق انسان است



دبیر ساماندهی مد و لباس:
 دنیا به سمت پوشیدگی پیش می رود

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر این تصور است که 
دنیا در حال حاضر به سمت پوشیدگی پیش می رود و در حال 

خروج از برهنگی هستند.
خبرنگار انصاف نیوز در حاشیه ی گردهمایی طراحان و فعاالن 
حوزه مد و لباس از مرضیه شفاپور پرسید: »شما فکر می کنید 
به  چیزی  می تواند  ایران  موجود،  پوششی  محدودیت های  با 
باشد،  دیگر  کشورهای  با  رقابت  قابل  که  مد  صنعت  عنوان 
داشته باشد؟«. او پاسخ داد: ما االن در حال شکل دادن انجمن 
طراحان همه استان ها هستیم که در واقع مجموعه ای از تمام 
اقوام کشور هستند. در واقع در حال حاضر تلفیقی از علم و 
هنر را کنار هم گذاشتیم برای تولید لباس های پوشیده ای که 
خواستگاه آن ها ایران باشد و در حال حاضر مشغول به صادر 
کشورهای  از  بسیاری  استقبال  مورد  که  هستبم  آن ها  کردن 

دیگر قرار گرفته است.
او درباره ی نام این کشورها گفت: برای مثال ایتالیا و فرانسه از 
از لباس های تولید شده توسط  کشورهایی هستند که بسیار 
حاضر  حال  در  دنیا  که  این  به  توجه  با  می کنند.  استقبال  ما 
به سمت پوشیدگی پیش می رود و در حال خروج از برهنگی 
هستند؛ این برای کشور ما یک فرصت است که جایگاه خود را 

در این عرصه نشان بدهد.
شکنجه زن ۲۲ ساله رودباری توسط شوهر ۸۰ ساله

 خشونت باز دامن زنی را گرفت این بار شوهر ۸۰ ساله ای در 
رودبار زن جوانش را مورد ضرب و شتم شدید قرار داد

مرد کهنسال حدود ۸۰ ساله، همسر دوم و جوان خود را که ۲۲ 
سال سن داشته و دارای یک فرزند پسر است به بهانه وجین 

نکردن مزرعه عدس، مورد ضرب و شتم فجیع قرار داده است.
و دارای فرزند حدود  زن خانواده که همسر دوم مرد کهنسال 
۵ ساله پسر است، پس از فرار از دست شوهر به همسایه ها، 
طبق  و  برد  پناه  چهارمحل  اصلی  میدان  داران  مغازه  و  مردم 
جسمی  شرایط  که  حالی  در  وی  عینی،  شاهدان  اظهارات 
ماندن در جسم  و سرپا  تنفس  برای  و رمقی  نداشت  مناسبی 

بی جانش باقی نمانده بود نقش بر زمین شد.
به همین دلیل همسایگان پس از مداوای اولیه با برقراری تماس 
زن  و  کردند  درخواست  کمک  اجتماعی  اورژانس  و   ۱۱۰ تلفنی 

جوان را برای درمان به بیمارستان رستم آباد انتقال دادند.
برحسب تصاویر و گواه شاهدان، اکثر اجزای بدن این زن، زخمی 
و کبودی سیخ داغ شده یا دستگاه پریموس کله پاچه پزی ها 
نمایان بود و از شدت جراحات، انگار چشمانش از کاسه بیرون 
زده بودند. صادقی رئیس اداره بهزیستی رودبار  در تشریح این 
حادثه می گوید: از لحظه ای که به اورژانس اجتماعی بهزیستی) 
تلفن ۱۲۳ ( تماس گرفتند پرسنل اورژانس به چهارمحل اعزام 

شدند.
وی ادامه داد: باهمکاری فرمانده انتظامی خورگام خانم آسیب 
دیده و بچه خردسال را از خانه منتقل و صورتجلسه در نیروی 

انتظامی در همین رابطه تنظیم شد.
اورژانس  همکاران  داشت:  بیان  رودبار،  بهزیستی  اداره  رئیس 
اجتماعی با مشاوره دادن از التهابات جلوگیری نمودند و خانم 
دادند.  انتقال  رودبار  بیمارستان  به  مداوا  جهت  را  فرزندش  و 
همچنین پس از انتقال به بیمارستان این خانم تحویل خانواده 

پدری اش شد.
صادقی افزود: مراحل قانوتی و قضایی پرونده از طریق خانواده 

این خانم در حال پیگری است.
لزوم انجام تست شنوایی سنجی نوزادان با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی 
و  اجتماعی  روان  سالمت  پایگاه  مسئول  پروین  شهرزاد 
مدیرعامل موسسه گروه همیارشاداب بندرلنگه از مادران بندر 
لنگه ای و بندرکنگی خواست نسبت به تست شنوایی سنجی 

نوزدان خود با رعایت فاصله گذاری اجتماعی اقدام کنند
 این فعال اجتماعی نوشت:

 در جهان کنونی یکی از بزرگترین موانع درمسیرایجاد جامعه 
درمیان  ویژه  به  آن  وگسترش  اعتیاد  معضل  پویا  و  سالم  ای 
و  مخرب  نقش  آنجاییکه  از   ، است  مختلف  اقشار  و  جوانان  
ویرانگر مواد مخدر و روان گردان اعتیادآورذبر همگان آشکار و 
لزوم افزایش آگاهی از آثار زیانبخش و غیرقابل جبران فرآورده 
های افیونی بیش از پیش امری ضروری محسوب گردیده است 

سازمان  مساعدت  با  بندرلنگه  اجتماعی  روان  سالمت  پایگاه 
بهزیستی هرمزگان را با همکاری مشاورین و کارشناسان مجرب 
مشاوره  ها،  معلولیت  اجتماعی،  های  آسیب  های  عرصه  در 
کالسهای آموزش پیش از ازدواج،  آموزش خانواده ، فرزند پروری، 
مهارتهای زندگی ، پیشگیری ازاعتیاد ازسال ۱۳۸۵ فعالیت خود 
راشروع نموده و در سال۱۳۸۶ از سوی سازمان بهزیستی استان 
وشیرخواران  نوزادان  سنجی  شنوایی  دستگاه  یک  هرمزگان 
نفر  هزار  از  بیش  تاکنون  که  است  واگذارشده  موسسه  به این 
نوزاد زیرنظر مجری شنوایی سنجی موسسه غربالگری شنوایی 
اهمیت  به  توجه  به  خواست  مادران  از  وی  اند۰  شده  سنجی 
رعایت  با  خود  نوزدان  سنجی  شنوایی  برای  درمانی  گفتار 

پروتکل بهداشتی به این پایگاه مراجعه نمایند.
قتل فاطمه برحی با فرار از خانه پسرعمو

رومینا اشرفی و ریحانه عامری با او هم سرنوشت بودند
 فاطمه برحی دختر ۱۹ ساله آبادانی به دست شوهرش سر بریده 
شد و با گذشت یک روز این پرونده خونین جزئیات بیشتری از 
پرونده قتل فاطمه برحی به دست آمد. در کمتر از یک ماه قتل 
های ناموسی با رومینا اشرفی در تالش آغاز شد با قتل فاطمه 

برحی و ریحانه عامری به فاجعه تبدیل شد.
 ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه شب ۲۵ خرداد امسال جوان ۲۳ ساله 
با حضور در کالنتری۱۱  با در دست داشتن چاقوی خونین  ای 
ولیعصر آبادان ادعا کرد به دلیل خیانت همسرش او را کشته 
است. جوان آبادانی به ماموران گفت : سر زن ۱۹ساله اش به نام 
فاطمه برحی را ازتنش جدا کرده و در منطقه بهار ۵۶ در کنار 

رودخانه بهمنشیر رها کرده است.
پیدا شدن جسد فاطمه برحی

راهنمایی  با  بالفاصله  پلیس  مأموران  اظهارات  این  پی  در 
عامل جنایت که ادعا می کرد فاطمه برحی را به قتل رسانده 
سرصحنه جرم رفته و مشاهده کردند قاتل سر فاطمه برحی را 

از بدن جدا کرده و تنها سر مقتول به یک موبند است.
علت قتل زن ۱۹ ساله آبادانی

مرد جوان در بازجویی های اولیه ادعا کرد همسرش متولد سال 
۱۳۸۰ و دختر عمویش بوده است.

وی گفت : فاطمه برحی یک سال قبل و ۲ روز پس از مراسم 
عقد با مرد دیگری از خانه فرار کرد، یکسال به دنبالش رفتم تا 
او را در مشهد پیدا کردم، او را بخشیدم و به آبادان بازگرداندم.
فرار  خاطر  به  ام  خانواده  سوی  از  افزود:  برحی  فاطمه  قاتل 
همسرم تحریک شدم و او را در نزدیکی روخانه با چاقو به قتل 

رساندم و سرش را بریدم.
جزئیات قتل فاطمه برحی در آبادان

قتل  پرونده  در  جدیدی  اطالعات  رکنا  خبرنگار  تحقیقات  در 
فاطمه برحی به دست آمد و مشخص شد که پدر شوهر فاطمه 
مواد  ای  حرفه  فروشندگان  از  یکی  است  عمویش  که  برحی 
سالها  نیز  برحی  فاطمه  شوهر  برادر  و  است  آبادان  در  مخدر 

قبل با خواهر فاطمه برحی ازدواج کرده است.
بارها  از همان روزهای نخست زندگی اش  خواهر فاطمه برحی 
هدف ضرب و شتم قرار گرفته و حتی فرزندش را زیر بار کتک 

سقط کرد کرده است.
برحی سالها  فاطمه  بیشتر مشخص شد عمه  بررسی های  در 
بود  ابد محکوم شده  به حبس  اینکه همسرش  به خاطر  قبل 
تصمیم به جدایی می گیرد که گویا پدرشوهر فاطمه برحی که 
عمویش است با برچسب خیانت خواهرش دست به قتل او زده 

و سرش را بریده است که پس از سالها زندان آزاد شده است.
فاطمه برحی که به زور تن به این ازدواج اجباری داده است پس 
از مراسم عقد همراه یکی از دوستانش که دختر جوانی است 
به مشهد فرار کرده و در آنجا زندگی پنهانی داشته است که 
شوهر وی موفق به پیدا کردن محل زندگی همسرش شده و او 

را به آبادان بازگردانده است.
پدر فاطمه برحی که احتمال می داد دخترش سرنوشت مرگباری 
اشرفی یک  رومینا  پدر  مثل  داشت  همچون خواهرش خواهد 
سم تهیه کرده و قصد دادن آن به فاطمه برحی را داشته تا با 
مرگ آسانتری به خواب ابدی برود که مادر فاطمه برحی با اطالع 

از اقدام شوهرش مانع کار او می شود.
در  آبادان  به  بازگرداندن همسرش  از  برحی پس  فاطمه  شوهر 
از بیخ می برد  او را به قتل رسانده وسرش را  اقدامی هولناک 
گزارش،  این  به  بنا  کند.  می  ماموران  تسلیم  را  خود  سپس  و 
جسد فاطمه برحی به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده هولناک ادامه دارد.
همتی استاندار هرمزگان:

بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا در هرمزگان را زنان 
خانه دار تشکیل می دهند 

تردد غیرضروری در بیرون از خانه، عدم رعایت فاصله گذاری و 
مهمانی ها و مجالس عامل ابتالی زنان خانه دار و بازنشستگان 
به کرونا است  فعاالن فضای مجازی بر روی آموزش و فرهنگ 
سازی در میان مردم کار کنند  براساس آمار موجود، بیشترین 
به کرونا در هرمزگان را زنان خانه دار تشکیل  تعداد مبتالیان 
می دهند و همچنین بازنشستگان نیز در میان گروه های دارای 

بیشترین میزان ابتال در هرمزگان قرار دارند. 
این آمار نشان می دهد که راه عالج و مقابله با کرونا، تعطیلی 
ادارات و دیگر مکان ها نیست، چون اقشاری که بیشترین ابتال 
را دارند، افرادی هستند که می توانند در خانه بمانند و راهکار 
بهداشتی  اصول  و  گذاری  فاصله  رعایت  ویروس،  این  با  مقابله 
از ماسک است.  گروه هایی همچون زنان خانه دار  و استفاده 
خانه  در  بیشتر  باید  که  هستند  اقشاری  جزء  بازنشستگان  و 
آمار  متاسفانه  اما  باشند  نداشته  ضروری  غیر  تردد  و  بمانند 
موجود در هرمزگان نشان می دهد که این امر و همچنین فاصله 
نشده  رعایت  استان  در  خوبی  به  فیزیکی  و  اجتماعی  گذاری 
است.  زنان باردار، افراد دارای بیماری زمینه ای و سن باالی ۵۰ 
سال در ادارات و دستگاه های اجرایی استان هرمزگان می توانند 
با تایید مدیر دستگاه به مدت دو هفته به مرخصی بروند و در 

این مدت این افراد نباید در محل کار حاضر شوند.
عامل دیگر نیز برگزاری مهمانی ها و مجالس مختلف می باشد 

که موجب ابتالی این افراد به ویروس کرونا شده است. 
راستای  در  ویژه  به  بسیاری  دغدغه  که  مجازی  فضای  فعاالن 
تعطیلی ها دارند، باید بر روی آموزش و فرهنگ سازی در میان 
مردم نیز کار کنند، که شاهد چنین وضعیت عدم رعایت فاصله 

گذاری و همچنین مهمانی ها و مراسمات نباشیم.
ورزش زورخانه ای زنان ممنوع است 

با  اعالم کرد که  تهران  استان  پهلوانی  و  رئیس هیات زورخانه 
توجه به فرهنگ، سنت و دستورالعمل های سازمان های مربوطه، 
زنان نمی توانند در گود زورخانه ای فعالیت ورزشی داشته باشند.
هفته آخر خرداد ۲ تن از زنان ورزشکار با رعایت حجاب اسالمی 
قدس،  شهرستان  ولیعصر)عج(  زورخانه  تعطیلی  ساعت  در 
ضمن  شد  باعث  موضوع  این  که  کردند  کشی  کباده  به  اقدام 
عواقب نامطلوب در برخی فضاهای مجازی به برکناری مدیران 
این مجموعه منجر شود.   عباس صباغی چهارشنبه ۲۸ خرداد 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به ماهیت این ورزش 
و تابعیت از فدراسیون مربوطه، هیچ فعالیتی در چارت آن برای 
فعالیت زنان اندیشیده نشده است.   وی با بیان این که از ابتدای 
خلقت این ورزش، پهلوانی در حوزه مردان فعالیت داشته است 
اضافه کرد: با توجه به تاریخ ۴ هزار ساله ورزش و رعایت آداب 
و سنت ها، اینگونه نبوده که زنان وارد گود زورخانه ای شوند و 
ورزش کنند. به گفته رئیس هیات پهلوانی استان تهران باتوجه 
در  تصمیمی  هرگونه  زنان،  فعالیت  ممنوعیت  و  سازوکار  نبود 

این خصوص در حیطه وزارت ورزش و فدراسیون مربوطه است.
صباغی با اشاره به اینکه مطرح شدن این موارد هماهنگ شده 
ورزش  این  ماهیت  و  روح  که  است  جریان  در  افرادی  توسط  و 
ورود  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  کنند،  تضعیف  را  باستانی 
روی  از  توانند  می  و  نداشته  منعی  هیچ  سالن  به  ها  خانواده 

سکوهای گود هنرنمایی ورزشکاران را نظاره گر باشند.
وی در خصوص اینکه تخلف باشگاه مربوطه آشکار است، گفت: 
در ابالغیه ای به تمام باشگاه تاکید شده تا از چنین اقداماتی 
جلوگیری کنند.   رئیس هیات ورزش زورخانه ای استان تهران با 
بیان این که مدیران این مجموعهها برکنار نشده اند، گفت که با 
تذکر کتبی از آنان خواسته شده که دیگر این موضوع را تکرار 

نشوند.  
کرونا  شیوع  به  توجه  با  این که  خصوص  در  همچنین  صباغی 
ای  زورخانه  ورزش  لیگ  برگزاری  خصوص  در  تصمیمی  هیچ 
ستاد  نظر  با  لیگ  مسابقات  برگزاری  گفت:  است  نشده  صادر 

ملی کرونا و فدراسیون مربوطه صورت می گیرد.
وی همچنین با بیان این که ۸۰ درصد باشگاه های زورخانه توسط 
بخش دولتی اداره می شوند گفت: هم اینک ۹۰ زورخانه فعال در 
مابقی  و  آنان دولتی  فعالیت دارند که ۸۰ درصد  استان  سطح 

توسط بخش خصوصی اداره می شوند.

اخبار بانوان
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رومینا  و  برحی  فاطمه   ، عامری  ریحانه  مشابه  های  قتل   
بسیاز  دهم  مجلس  نماینده  مافی  پروانه  نگاه  از  اشرفی 
مسئوالن  و  سیاستگذاران  های  کوتاهی  حاصل  و  ناپسندیده 
به  بخشیدن  سرعت  با  باید  که  است  حمایتی  و  فرهنگی 
قتل؛ سه جنایت  بانوان در سه  امنیت  تأمین  تصویب الیحه 
اشرفی  رومینا  داد.  ماه گذشته رخ  ، در یک  ، سه زن کشی 
خانوادگی  های  جنایت  قربانی  اولین  تالشی  ساله   ۱۳ دختر 
خرداد ماه ۹۹ بود . دختری که پدرش سر او را به داس از بدن 
جدا کرد آن هم به جرم اینکه عاشق پسری شده بود و می 
خواست با او ازدواج کند و براساس این دلدادگی از خانه فرار 
کرده بود. او را بعد ازاینکه گرفتند و دادگاه به خانواده سپرد. 
پدر او را در خواب با داس کشت. همچنان خبر این جنایت 
دو  ۲۴ ساعت  از  کمتر  در  بود  اخبار جنایی کشور  در صدر 

قتل مشابه در دو استان مختلف کشور رخ داد.
فاطمه برحی – دختر ۱۹ ساله آبادانی که یکسال قبل به عقد پسر 
عموی خود در آمده بود ولی نمی خواست به این ازدواج ادامه دهد 
و درخواست جدایی خود را به خانواده اعالم کرده بود اول مورد خشم 
پدر واقع شده و با سم مسموم شد که مادر نجاتش داد و در ادامه، 

همسر او را لب شط برد و با چاقو سر از بدنش جدا کرد.
خبر فاطمه برحی هنوز در اخبار جای خود را نیافتاده بود که ریحانه 
عامری را پدرش با تبر کشت. پدر با رفتارهای دخترش مخالف بود 

و همین شد که او را به قتل رساند
در  خشونت  جوالن  از  خبر  یکماه  از  کمتر  در  سیاه،  جنایت  سه 
جامعه می دهد. خشونت هایی  که هر دلیلی دارند  و نشانه هر چه 

هستند،  زندگی زنان را نشانه گرفته اند.
مقابله  و  بانوان   امنیت  تأمین  و  کرامت  صیانت،  الیحه  اگر  شاید 
شدن  اجرایی  و  تصویب  گرفتار  مجلس  در  زنان  علیه  خشونت  با 

خشونت  گیری  اوج  از  زودتر  و  نبود 
رسید،  می  نتیجه  به  جامعه  در 
قتل  بود که چنین  امیدوار  می شد 
هایی تا این میزان  راحت شکل نمی 
پدرانی  خصوص  به  قاتالن  و  گرفت 
تصور  کشند  می  را  فرزندانشان  که 
نمی کردند که به راحتی می توانند، 
بعد از جنایت از مجازات سنگین دور 

بمانند.
پروانه مافی – نماینده مجلس دهم 
و عضو سابق فراکسیون زنان مجلس 
اجتماعی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
قتل  سه  این  به  واکنش  در  رکنا 
دختر  سه  شدن  کشته  و  خانوادگی 

از سوی خانواده چنین گفت : با تالش زنان مجلس دهم و نشست 
هایی که با رئیس قوه قضائیه برگزار شد، الیحه تامین امنیت زنان 
و کرامت ) الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت(، که مدت ها 
در این قوه قضائیه مانده بود با دستور رئیس قوه قضائیه از این قوه 
خارج شد ، اصالحات الزم صورت گرفت و به دولت تحویل داده شد.

رئیس جمهوری  اشرفی،  رومینا  قتل  وقوع  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دستور دادند که هر چه سریعتر الیحه تامین امنیت زنان و کرامت 
با  اینکه  به  توجه  :با  داد  ادامه  بشود  مجلس  به  ارسال  آماده  زنان 
خارج  لوایح  کمیسیون  نوبت  از  الیحه  این  جمهوری  رئیس  دستور 
شده و در اولویت قرار گرفته است تاکید بنده این است که این الیحه 
هر چه سریعتر به مجلس بیاید ،مصوب شده و قانونمند شود. زیرا 
برای بسیاری از این مسائل و خشونت هایی که در حال حاضر مطرح 
است در این الیحه برنامه ریزی شده است و در برابر این نوع خشونت 
و الیحه خوبی  تعیین شده   با خشونت  مناسب  های  برخورد  ؛  ها 
برای حمایت از زنان در برابر خشونت است که قادر است ، بسیاری 
از این خشونت ها را مهار کند و  افراد متوجه می شوند که با انجام 
رفتارهای خشونت آمیز حتما مجازات خواهند شد و به حتم، نتیجه 
میزان  این  قطعا  نهایت  در  که  دید  خواهند  را  خود  نادرست  رفتار 

از خشونت کاهش خواهد یافت و حتی به صفر نزدیک می شود.
تصویب قانون و آموزش غیر مستقیم به مردم

پروانه مافی با بیان اینکه تعیین قانون ، نوعی آموزش غیر مستقیم 
برای مردم است  تا بدانند اگردر مسیر غلط حرکت کنند در نهایت 
درگیر این قوانین و مجازات ها خواهند شد ادامه داد: بر این اساس 
برابر  در  زنان  امنیت  تامین  الیحه  تر  هر چه سریع  که  است  بهتر 
خشونت به مجلس بیاید ،تکلیف آن روشن شده، جزو قوانین کشور 

قرار گرفته و در مسیر اجرا قرار بگیرد.

آموزش از طریق فضای مجازی اثر وسیعی دارد
کشور  های  رسانه  دادن  قرار  خطاب  مورد  با  دهم  مجلس  نماینده 
گفت : رسانه های شنیداری ، مکتوب ، حتی در فضای مجازی باید 
به آموزش مردم بپردازند و در حقیقت غیر مستقیم ، فضای مجازی 
بپردازند و حقوق دو  زنان و کودکان   ، به آموزش مردان  باید  کشور 
جنس را بر هم بازگو کنند و آموزش حقوق و قوانین داشته باشند. 
اثر وسیعی  از طریق فضای مجازی  مشخص شده است که آموزش 
دارد و می تواند درصد باالیی از مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد. 
این بخش از کار فرهنگی بسیار مهم است و باید نهادهای فرهنگی 
می  کمرنگ  آن  به  داریم  هم  زیاد  خوشبختانه  یا  متاسفانه  که  ما 
پردازند.۱۶ ، ۱۷ نهاد فرهنگی مسئول داریم که چون تعداد زیادی 

دارند هیچکدام هم مسئولیت مشکالتی که در حوزه فرهنگ هست 
نهادها  این  صورت  هر  به  ولی  گیرند  نمی  گردن  و  پذیرند  نمی  را 
بتوانند آموزش های مستقیم و غیر مستقیم را  باید  وجود دارند و 
به مردم بدهند تا هر فرد جامعه، حقوق خود را بشناسند. پرداختن 
چه  کودک  و  مرد  و  زن  از  جامعه  افراد  متقابل  حقوق  آموزش  به 
و  ای  مدرسه  کالسیک  شکل  به  مثال  مستقیم  چه  و  غیرمستقیم 
دانشگاهی می تواند موثر باشد.  از طریق آموزش می توانیم  جامعه 
بخش  البته  برسانیم.  آگاهی  روشن  مرزهای  به  و  کنیم  تربیت  را 

آموزش ، برنامه های بلند مدت است.
روح جامعه زخمی از وقوع قتل های خانوادگی

هر  که  است  ناپسند  و  بسیار زشت  اینکه  بر  تاکید  با  مافی  پروانه 
ماه ،وقوع چنین قتل هایی را شاهد باشیم افزود: نهادهای فرهنگی 
، آموزش عالی و آموزش و پرورش باید برای کاهش این نوع اتفاقات 
حرکت کنند و آموزش های درستی را شکل بدهند. ادامه روند این  
برای  آن  مخابره  و  جنایات  نوع  این  هم  سر  پشت  تکرار  و  اتفاقات 
مردم ، روح جامعه را جریحه دار می کند و زخمی که از این ناحیه 
چه به مردان و چه به زنان و چه به خانواده وارد می شود ، ماندنی 
نوع موضوعات  این  اجازه دهیم  نباید   . نیست  التیام بخش  و  است 

تکرار شود.
لزوم تعیین مجازات های سریع برای مجرمان این پرونده ها

در  تسریع  اینکه  از  گفتن  با  دهم  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو 
است  اهمیت  و حائز  مهم  بسیار  ها  پرونده  این  با مجرمان  برخورد 
ادامه داد: تعیین مجازات برای مجرمان این پرونده ها به طور مثال 
نوعی  به  را  این دختر ۱۳ ساله  و آن پسری که  اشرفی  رومینا  پدر 
فریب داده و با فاصله سنی زیاد موجب فرار او از خانه و وقوع این 
قتل شد باید بر اساس قانون ولی با سرعت صورت بگیرد و به ذهن 

جامعه ای که درگیر این پرونده ها می شوند این اطالع رسانی انجام 
گیرد که در برابر این رفتارها، مجازات ، تعیین و اجرا شده است . اگر 
قرار باشد بررسی این پرونده ها طوالنی مدت ادامه بیابد، این تاخیر 
در مجازات می تواند اثر منفی بر جامعه بگذارد. برای اینکه تعیین 
تاثیر بر جامعه داشته باشد و کاهش این نوع جرایم را  مجازات ها 
شکل دهد باید سرعت در رسیدگی باشد ، خارج از نوبت مورد بررسی 
و تعیین مجازات صورت گیرد زیرا موضوع یک فرد ، دو فرد نیست 
این  وقوع  شنیدن  با  که  است  میلیونی  ها  ده  جامعه  یک  ،مبحث 
ایجاد  روانی  و  روحی  فشارهای  و  آشفتگی می شوند  جنایات دچار 

می شود که قادر خواهد بود اشکال بعدی را رقم بزند.
عملکرد ناموفق خانه های امن در حفاظت از زنان

اشاره  با  مافی  پروانه 
که  امنی  های  خانه  به 
جرایم  کاهش  برای 
نسبت  آمیز  خشونت 
گرفته  شکل  زنان  به 
موفقیت  ولی  است 
چندانی در مسیر هدف 
گفت  اند  نداشته  خود 
که  امنی  های  خانه   :
بهزیستی ایجاد می کند  
ولی  خیلی خوب است  
ها   خانه  این  مدیریت 
روند  بر  که  قوانینی  و 
حاکم  باید  آنان  کاری 
می  عمل  ای  سلیقه  عمدتا  و  نیست  محکمی  قوانین  هنوز  باشد 
دانند  نمی   ، ندارد  وجود  محکمی  قانون  اینکه  جهت  به  یا  کنند 
قوانین  به خاطر همین کمی  دارد  امکان  طبیعا  و  بکنند  باید  چه 
باشد.  نداشته  درستی  چارچوب  که  بگیرند  را  تصمیمی   ، حمایتی 
شوند.  بسیج  باید  جرایم  این  کاهش  برای  مختلف  های  دستگاه 
بهزیستی باید باالخره قوانینی که بر این خانه ها حاکم است را بر 

اساس کمبود ها ، اصالح کند.
امید به تصویب سریع الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 

در برابر خشونت
 ، نهادها  همه  از  مهمتر  اینکه  از  گفتن  با  دهم  مجلس  نماینده 
یاری  و  کمک  ها  خشونت  نوع  این  کاهش  در  تواند  می  مجلس 
رسان جامعه باشد گفت: مجلس با تصویب قانون تامین امنیت زنان 
تعیین چارچوب های مجازات ها، کاری خواهد  برابر خشونت و  در 
کرد که دادگاه ها در برابر این جرایم، مجازات های مناسب تعیین 
صیانت،  الیحهه  ارسال  شاهد  زودتر  چه  هر  امیدواریم  لذا   . کنند 
باشیم.  مجلس  به  برابر خشونت  در  بانوان  امنیت  تأمین  و  کرامت 
نیز همزمان  فرهنگی  فرهنگی در حوزه مختلف  کارهای  باید  البته 
صورت بگیرد و در بخش اجتماعی هم بهزیستی ،کار مناسب خود 

را صورت دهد.
درخواست از نمایندگان مجلس یازدهم

پروانه مافی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفت: از 
نمایندگان مجلس یازدهم درخواست دارم در بخش نظارتی کار خود 
به این دستگاه های اجرایی نظارت مستقیم داشته باشند و از این 
دستگاه ها بخواهند که در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ، ضعف 

ها و کمبودها را به سرعت جبران کنند.

واکنش نماینده مجلس دهم به وقوع قتل مشابه سه زن در یک ماه !

قتل ریحانه عامری ، فاطمه برحی و رومینا اشرفی از نگاه مافی نماینده مجلس دهم 

  گزارش  :رکنا
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یک نماینده مجلس مطرح کرد
مانع تراشی بانک ها در مسیر پرداخت وام ازدواج

یک نماینده مجلس مطرح کرد
مانع تراشی بانک ها در مسیر پرداخت وام ازدواج / سهام 
عدالت به عنوان ضامن دریافت تسهیالت ازدواج پذیرش 

شود
نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان در مجلس گفت: 
باید از ابزارهای مانند سفته و سهام عدالت به عنوان ضامن 

دریافت تسهیالت ازدواج استفاده شود.
احمد جباری نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان 
در مجلس شورای اسالمی ، در خصوص  الزام معرفی ضامن 
کارمند رسمی دولت برای دریافت تسهیالت ازدواج، گفت: 
زوج های  توسط  ازدواج  وام  دریافت  اصلی  موانع  از  یکی 
جوان سختگیری در زمینه معرفی کارمند رسمی دولت به 

عنوان ضامن است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، ادامع داد: باید 
یارانه پرداختی به متقاضیان دریافت وام ازدواج به عنوان 
مورد  بانک ها  توسط  و  معرفی  تسهیالت  دریافت  ضامن 

پذیرش قرار بگیرد.
جباری با تاکید بر اینکه باید از ابزارهای مانند سفته و سهام 

عدالت به عنوان ضامن دریافت تسهیالت ازدواج استفاده 
عنوان  به  دولت  رسمی  کارمند  معرفی  کرد:  عنوان  شود، 
ضامن دریافت وام ازدواج به معضلی برای زوج های جوانان 

تبدیل شده است.
مجلس  در  پارسیان  و  لنگه  بندر  بستک،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه شرایط دریافت تسهیالت خرد 
بسیار سخت شده و در برخی از موارد متقاضیان از تصمیم 
خود منصرف می شوند، گفت: علی رغم اعمال سخت گیری 
برای  خاص  افراد  شرایط  خرد  وام های  پرداخت  مسیر  در 

دریافت وام های کالن مهیا است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی 
از مطالبات مجلس یازدهم پایان دادن به تبعیض های ناروا 
در پرداخت تسهیالت بانکی است، خاطرنشان کرد: بحث 
با  بانکی است،  نظام  یازدهم اصالح ساختار  اصلی مجلس 
دریافت  زمینه  در  موجود  مشکالت  ساختار  این  اصالح 

وام های خرد از بین می رود.

چگونه به فرزندم بیاموزم از 
خود دفاع كند

چگونه به فرزندم بیاموزم از خود دفاع کند
بازي  زمان  در  سالگي  دو  حدود  کودکان 
میگیرند  گاز  میدهند،  هول  را  یکدیگر 
رفتار  از  شدت  به  آنها  میزنند.  کتک  یا  و 
زیرا  میشوند  خشمگین  خود  همساالن 
کتک  اند.  نیاموخته  را  برابر  رابطه  هنوز 
زدن در سن 3 سالگي یا بعد از آن طبیعي 

نیست و نیاز به بررسي دارد.
آیا والدین باید دخالت کنند؟

محدوده سني  این  در  کودکان  وظیفه  این 
نیاز  آنها  کنند.  مراقبت  خود  از  که  نیست 
باشد  آنها  کنار  بزرگسالي  شخص  دارند 
دادن  یا هول  زدن  به  اقدام  کودکي  اگر  تا 
دیگري کرد، فرد بزرگسال بدون داد زدن 

یا دعوا کردن او را متوقف کنند. 
اگر زد تو هم بزن

ما  کودك  به  فراواني  آسیب  جمله،  این 
را  خواهد زد. تمام آموخته هاي فرزندتان 
پیش  سوال  این  و  رفت  خواهد  سوال  زیر 
مي آید پس اگر کسي کار بدي کرد من هم 

میتوانم آنرا تکرار کنم؟
به عالو او را در خطر آسیب فیزیکي بعضا 

کودکان  به  میدهید.و   قرار  ناپذیر  جبران 
آموزش  را  ورزي  کینه  و  مجازات  خشم، 

خواهد داد
پس چه رفتاري داشته باشیم؟

فیزیکي  برخورد  به  کار  زماني  بداند  باید 
رسید، بهتر است دست خود را باال بیاورد 
فرزند  به  رفتار  آموزش  با  نزن.  بگوید  و 
رابطه  در  که  آموزید  مي  او  به  شما  خود، 
با دیگران میتواند حد و مرز مشخصي قرار 
مقابل  اگر طرف  کند.  دفاع  از خود  و  دهد 
باید  شما  فرزند  داد،  ادامه  خود  کار  به 
محیط را ترك کند. با این کار به فرزندتان 
راه  زندگي سر  در  انسانهایي  که  میاموزید 
اختالالت  دچار  که  گرفت  خواهند  قرار  ما 
واکنش  ترین  عاقالنه  و  هستند،  رفتاري 
نشویم.  درگیر  افراد  این  با  که  است  این 
بودن  ترسو  نشانه  نه  محیط  کردن  ترك 
او  بیعرضگي  بر  دلیل  نه  و  است،  شخص 
فرق  شخص  میدهد  نشان  تنها  میباشد، 

خوب و بد، و درست وغلط را مي داند.
نسیم جعفری- روانشناس کودك

با سرآشپز = سوفله پنیر

سوفله پنیر یک خوراک یا پیش غذای خوش آب 
و رنگ فرانسوی است که با پنیر و شیر و تخم 
مرغ تهیه می شود و دلیل خوشمزگی آن را به 

کره زیاد نسبت می دهند.
یا  به فرانسوی: )Soufflé( نوعی دسر  سوفله  
پیش غذای سبک و پرهواست که در اوایل قرن 
نوزدهم بوجود آمده  است. محبوبیت سوفله در 
ماری  فرانسوی  سرآشپز  به  نوزدهم  قرن  اوایل 
مواد  افزودن  با  سوفله  میگردد.  باز  کارم  آنتون 
به سفیده تخم مرغ سفت شده و پخت در فر 
سوفله،  شیرین  دسر  نوع  در  می شود.  درست 
معطر  مواد  و  آرد  شکر،  مرغ،  تخم  سفیده  به 
عنوان  به  می شود.  پخت  سپس  شده  افزوده 
از گوشت، ماهی، صدف،سبزیجات، پنیر و  غذا 
مواد گوناگان دیگر پخته شده و بصورت پوره در 
می آید و ممکن است در آن زرده تخم مرغ نیز 
بکار رود سپس به مواد سفیده تخم مرغ سفت 
شده اضافه شده در قالب پخته می شود. پس از 

پخت پفت می کند. 
سوفله پنیر 

موادالزم 
کره ۳ قاشق غذاخوری )۴۲ گرم(

آرد  ۳ قاشق غذاخوری و مقداری برای پاشیدن
خامه یک دوم پیمانه

پنیر ۱۱۰ گرم
شیر به مقدار الزم

قاشق  چهارم  یک  شده  آسیاب  هندی  جوز 
غذاخوری

قاشق  چهارم  یک  تازه  شده  آسیاب  فلفل 
غذاخوری

نمک درشت دانه ۱ قاشق غذاخوری
تخم مرغ ۴ عدد بزرگ

طرز تهیه 
را روی دمای ۱۹۰ درجه سانتی گراد گرم  فر 

کنید.
چهار قالب )با ظرفیت ۲۴۰ میلی لیتر, ۱ پیمانه( 
مناسب فر برای پختن سوفله ها آماده کنید. کف 
آرد  مقداری  بمالید.  کره  را  آنها  های  دیواره  و 
عالوه بر میزانی که برای تهیه سوفله نیاز داریم 
تا  دهید  تکان  را  ظرفها  و  ریخته  قالب  داخل 
را  ظرف  برسد, سپس  آن  تمام سطوح  به  آرد 
برگردانده و کامل بتکانید تا هیچ آرد اضافه ای 

داخل آنها باقی نماند.
 کره را داخل قابلمه روی شعله متوسط آب می 
کنیم. آرد را روی آن می پاشیم و ۱ دقیقه و نیم 
هم می زنیم. شیر، پنیر خرد یا رنده شده، جوز 
هندی و نمک و فلفل را اضافه می کنیم. مواد را 
حدود ۳ دقیقه هم می زنیم تا غلیظ شود. آن را 

از روی شعله برمی داریم.
 سفیده و زرده تخم مرغ را از هم جدا می کنیم.

  زرده تخم مرغ را با همزن هم می زنیم و به 
مخلوط کره و آرد که از روی شعله برداشته ایم 

اضافه می کنیم.
که  زنیم  تا جایی هم می  را  مرغ  تخم  سفیده 
با سفیده  آرامی  به  را  پف کند، مخلوط سوفله 

مخلوط می کنیم.
مواد را به طور مساوی داخل ظروف سوفله می 
می  خالی  متر  سانتی  از سر ظرف ۲.۵  ریزیم. 

گذاریم تا جا برای پف کردن داشته باشد.

ظروف سوفله را در سینی فر قرار داده و ۱۲ تا 
۱۵ دقیقه می پزیم تا پف کرده و طالیی شود. 

سوفله پنیری را گرم نوش جان کنید.


