
61

صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 04  مرداد  1399
www.avayedarya.ir

ش زاده
س: محمدامین دروی

عک



تن پوش زنان و مردان هرمزگان هنری است که از دیرباز 
و  تغییر  دست خوش  زمان  گذشت  با  منطقه  این  در 
تحول نشده و این هنر هم چنان نشانگر و زبان گویای 

این منطقه است. فرهنگ 
نمادی  و  نشان  به عنوان  جنوبی  استان های  لباس های 
بتوان  جرأت  به  شاید  و  می شوند  شناخته  جنوب  از 
به  پوشش  که  است  مناطقی  از  یکی  هرمزگان  گفت 
تن پوش،  از  و  نمی شود  تن پوش خالصه  از  نوعی خاص 

حجاب و روسری گرفته تا زیورآالت را در بر می گیرد.
و  عرب زبان  جمعیت های  هرمزگان،  اینکه  به  توجه  با 
خاص  آن  محلی  لباس  اما  داده  جای  درونش  را  بلوچ 
و  آداب  و  فرهنگ  زبان  گویای  و  منحصربه فرد  و 
و  تاریخ  خود  دل  در  که  است  منطقه  این  خاص  سنن 

بسیاری دارد. ناگفته  داستان های 
تن پوش زنان و مردان هرمزگان هنری است که از دیرباز 
و  تغییر  دست خوش  زمان  گذشت  با  منطقه  این  در 
تحول نشده و این هنر هم چنان نشانگر و زبان گویای 
منحصربه  زیبایی  البته  و  است  منطقه  این  فرهنگ 
حال  در  لباس  این  هم چنان  که  است  دلیلی  فردش 

استفاده است و هیچ گاه کهنه نخواهد شد.
به  که  ویژه ای  شلوارهای  با  همیشه  بندر  زنان  پوشاک 
شلوارهای  است.  بوده  همراه  مشهورند  بندری  شلوار 
است.  متنوع  بسیار  و  دارد  مختلفی  انواع  بندری 
تزیینات  و  پارچه  رنگ  و  نوع  در  بیشتر  را  تنوع  این 
چارچوب  که  حالی  در  می کنیم  مشاهده  آن  تکمیلی 

اولیه شلوارها در اکثر نقاط یکسان است.
پا  دم  »شلوار  نام  به  هرمزگان  استان  در  بندری  شلوار 
تنگ« خوانده می شود که از مچ پا تا زانو تنگ بوده و 
از زانو تا کمر حالتی لوزی شکل به خود گرفته و کامأل 

گشاد و راحت می باشد.
دارد  کرد  و  ترکمن  زنان  شلوار  مانند  برشی  شلوار  این 
و کمری آن را لیفه ای دوخته و با کش یا پارچه محکم 

می کنند.
مانند  درخشانی  رنگ های  به  را  بندری  شلوارهای 
از  پارچه هایی  با  و  نارنجی  و  آبی  زرد،  قرمز،  سبز، 
و  روزمره  استفاده  برای  چیت  و  پوپلین  تترون،  جنس 
پارچه های کلفت وزری دار مثل اطلس و زربفت و ساتن 

برای مجالس و عروسی ها می دوزند.
به  را  شلوار  دمپای  پوشیدن،  هنگام  در  راحتی  برای 
طرف داخل پا چاک می دهند که با زیپ و یا دکمه های 
بندری  شلوارهای  دمپای  می شود.  بسته  دست ساز 
که  دارد  زیبایی  بسیار  تزئینات  زانو  روی  تا  پا  مچ  از 
بوده  برخوردار  بسیاری  تنوع  از  تن پوش ها  به  نسبت 
خود  جایگاه  بانوان  بین  در  تاکنون  گذشته  از  که 

میان  از  گفت  می توان  جرأت  به  و  نداده  دست  از  را 
خویش  بقای  بندری  شلوارهای  تنها  سنتی  لباس های 
مورد  جدیدی  رنگ  و  طرح  با  روز  هر  و  کرده  حفظ  را 

استفاده زنان سنتی پوش استان قرار می گیرد.
محل  و  نوع  اساس  بر  بندری  شلوارهای  تزئینات 
جغرافیایی دوخت آن اسامی مختلفی دارد که عبارتند 
وعدویی  دستی،  وعدویی  نیم بادله،  تمام،  بادله  از: 
گالبتونی،  سرپارچه ای،  حاشیه ای،  پولکی،  چرخی، 

خوس لنگه ای، وعدویی اطلسی و نخی.
جوان  هنرمندان  از  یکی  به سراغ  خصوص  همین  در 
در  تا  رفتیم  مرکزی  بخش  در  واقع  ایسین  روستای  از 
نظر شما  و  به سمع  این هنر  از  را  باره توضیحاتی  این 

برسانیم.
هرمزگان  سنتی  لباس های  هنرمند  رنجبر  مینا 
هنر  حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خود  معرفی  ضمن 
سن  سال   ۲۲ داشت:  اظهار  هرمزگان  فارس  خبرگزاری 
سال   ۱۰ و  می کنم  زندگی  ایسین  روستای  در  و  دارم 
است که مشغول به این کار هستم و از سن ۱۲ سالگی 

این حرفه را آغاز کردم.
هر  البته  که  هستیم  نفره   ۱۲ تیم  یک  ما   افزود:  وی 

کداممان مشتری های خودش را داریم.
از  بعضی  طراح  گفت:  ادامه  در  هرمزگانی  هنرمند  این 
و  دارم  دوست  واقعأ  را  طراحی  و  هستم  خودم  کارها 
قصد دارم در کنار این شغل، طراحی را هم داشته باشم 
کشور  در  زیبا  پوشش  این  معرف  دارم  دوست  اینکه  و 

و حتی دنیا باشم.
رنجبر ادامه داد: شلوار بندری نمونه ای از شلوار سنتی 
عرضه  بازار  در  مختلفی  طرح های  در  روز  هر  که  است 
را  خود  مخصوص  نقشه  بندری  شلوار  هر  و  می شود 

دارد.
وسیله ها  از  استفاده  با  بندری  شلوار  کرد:  تصریح  وی 
ارائه  مختلفی  طرح های  در  خود  مخصوص  نخ های  و 
می شود که می توان در خصوص وسایل مورد نیاز برای 
تهیه این شلوار به قالب یا سوزن، نخ، گالبتون، پولک، 

َکم یا َکمه اشاره داشت.
قالب

قالب  گفت:  »قالب«  خصوص  در  جوان  خیاط  این 
گالبتون دوزی،  برای  و  دارد  مختلفی  شماره های 
و   ۱۳  ،۱۲ شماره های  از  بیشتر  مونجوق  و  ملیله دوزی 

۱۴ استفاده می شود.
گالبتون

رنجبر به »گالبتون« نیز اشاره کرد و در این باره افزود: 
و  نازک  که  است  شلواردوزی  نخ  اصلی ترین  گالبتون 
زرد  و  آن سفید  غالب  رنگ  اما  است  رنگ  تنوع  دارای 

لباس  یا  و  در شلوار  رنگ  دو  این  از  بیشتر  که  هست 
استفاده می شود. بندری 

نخ گلدوزی
وی در باره »نخ گلدوزی« برای کاربرد در این نوع لباس 
گفت: نخ گلدوزی بسیار نازک و ظریف است و با دقت 
و ظرافت زیادی باید از آن استفاده کرد و در شلوارهای 
آن  از  شلوار  گل های  و  گلبرگ ها  تزئین  جهت  رنگی 

می شود. استفاده 
َکم

این جوان اهل روستای ایسین در ادامه به »َکم« اشاره 
چوب  جنس  از  شکل  دایره ای  وسیله ای  َکم  افزود:  و 
است ک در سایزهای مختلفی وجود دارد و پارچه را با 

ِکش مخصوص بر روی آن می بندند.
انواع شلوار بندری

گفت:  و  کرد  اشاره  بندری  شلوار  انواع  به  رنجبر 
بُشکی  و  گل  وعدو،  و  شک  نیم بادله،  بادله،  جنگلی، 
آن  پرطرفدارترین  که  هستند  بندری  شلوار  انواع  و... 
افراد  استقبال  مورد  قدیم  از  که  است  پامرغی  و  پایه 

بوده است و هم چنان این عالقمندی ادامه دارد.
ابزار مورد نیاز

شلوار  ساخت  برای  اولیه  وسیله های  کرد:  اضافه  وی 
بندری از خوس ساخته می شود که شامل: اَلب یا َدمی، 
زَری، وعدو و َشک هستند که با کاموا بافته می شوند و 
وسیله ها روی پارچه کنار هم و با چرخ خیاطی دوخته 

می شوند.
کاموا،  به  بافت خوس  برای  گفت:  هرمزگانی  این خیاط 
خوس در رنگ دلخواه و شیئی که کاموا یا خوس را به 
نام  به  شیئی  روی  را  خوس  بپیچیم)چرخک(،  آن  دور 

می بافند. بالشتک 
رنجبر افزود: روز به روز مدل های شلوار بندری و لباس 
مدل های  و  است  تغییر  حال  در  بندری)گالبتونی( 
جدیدتر و به روزتری در بازار عرضه می شود و هر روزه 
طرفداران بیشتری را از شهرها و کشورهای مختلف به 

سمت خود جذب می کند.
طرح  به  بستگی  لباس،  یا  شلوار  هر  داد:  ادامه  وی 
انتخابی مشتری دارد که مدت دوخت آن هم یک هفته 
تا  یک ماه است و علت زمان بری آن نیز به این دلیل 

است که این حرفه کامأل کار دست است.
سال   ۱۰ من  اینکه  بیان  با  جنوبی  هنرمند  دختر  این 
کار  واقعأ  و  می کنم  فعالیت  عرصه  این  در  که  است 
بازار  در  شلوار  طرح  یا  نقشه  گفت:  است،  سختی 
انجام  را  طراحی  کار  هم  خودم  البته  و  است  موجود 
می دهم و اکنون هم خانوادگی و در منزل مشغول کار 

هستیم.

هنر دست دختران جنوب
 هنری سنتی که هرگز کهنه نمی شود
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بارداری   ۲1 هفته  در  شما  و  دارد  سن  هفته   19 شما  نی  نی 
قرار دارید. در صورتی که در محل کار در بخش های زیان آور 
هستی و یا با مواد شیمیایی سرکار دارید حتما گواهی بارداری 
از پزشک خود تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهید تا نسبت 

به تغییر محل کار شما قانونا سریع اقدام شود...
وضعیت بدن درهفته ۲1 بارداری

می شوند  متوجه  همه  تقریبا  بارداری  یکم  و  بیست  درهفته 
با  می شود.  محو  کمرتان  که خط  باردار هستید چرا  که شما 
 ۲1 هفته  در  بدن شما  اعضای  احتماال سایر  رحم  بزرگ شدن 
بارداری نیز متورم می شود. بیشتر زنان در این هفته احساس 
بهتری دارند، چرا که فشارهای اوایل بارداری کاهش یافته و در 
این زمان بیشتر می توانید از زندگی دو نفره با همسرتان لذت 
زنان مختلف متفاوت  بارداری در  این حال مشکالت  با  ببرید. 
ماه ها  این  طی  شما  از  برخی  هم  هنوز  است  ممکن  و  است 
مشکالت بارداری را با خود داشته باشید. در هفته ۲1 بارداری 
هنگام بیدار شدن از خواب ممکن است احساس کسلی کنید 
را به حرکات کششی  این حالت چند دقیقه ای  برای رفع  که 
اختصاص دهید. گفته می شود اگر ضربان قلب جنین زیر 1۴۰ 
ضربه در دقیقه باشد جنین پسر است، و اگر سریع تر باشد 

جنین دختر است.
تغییرات وزن شما در هفته ۲1 بارداری:

در هفته ۲1 بارداری، حدود ۵ تا 6 کیلوگرم  افزایش وزن داشته 
اید و اگر دوقلو باردار باشید حدود 9.۵ کیلوگرم افزایش وزن 
داشته اید. وزن اضافی باعث احساس چاقی می شود. به یاد 
داشته باشید افزایش وزن برای سالمتی شما و جنین مناسب 

است.
به جنین  بارداری مربوط  افزایش وزن در دوران  در واقع، تمام 
نیست، بلکه این افزایش وزن از اهمیت حیاتی برخوردار است. 
داشته  بارداری  دوران  در  وزن  افزایش  کیلو   13.۵ حدود  اگر 

باشید می توان اهداف آن را به صورت زیر دسته بندی کرد:
جنین متوسط کامل = 3 کیلوگرم

جفت= ۰.6 کیلوگرم
 رحم = 1 کیلوگرم

 مایع آمنیوتیک = 1 کیلوگرم
 چربی، پروتئین و سایر مواد مغذی مادر= 3 کیلوگرم

 بافت پستان = 1 کیلوگرم
 افزایش حجم مایع = ۲ کیلوگرم
 افزایش حجم خون = ۲ کیلوگرم

ماندن و سالمتی جنین کمک می  زنده  به  افزایش وزن  تمام 
کند و مواد مغذی الزم را تأمین می کند.

هفته ۲1 بارداری چند ماهگی بارداری است؟
شمارش هفته ها و ماه های حاملگی گیج کننده است، در حال 

حاضر شما چهار ماه و سه هفته باردار هستید.
اندازه جنین در هفته ۲1 بارداری

در این هفته نی نی شما به اندازه یک انار بزرگ است
در هفته ۲1 بارداری طول دوره حاملگی شما به نصف رسیده 
است و فرزندتان افزایش وزن قابل توجهی پیدا کرده است. در 
این هفته کودکتان به راحتی درون رحمتان حرکت میکند. با 
توجه به افزایش وزنی که در هفته ۲1 حاملگی دارد حرکاتش 
نظر  به  عجیب  موارد  بعضی  در  که  میشود  احساس  بیشتر 
تولید  مسئولیت  جنین  طحال  و  کبد  این  از  پیش  میرسد. 
مغز  بین  فضای  رشد  با  اما  داشتند،  را  خونی  سلول های 
تا سلول های  برعهده می گیرد  این عضو  را  استخوانی وظیفه 
هفته  در  شما  فرزند  مورد  در  حقایقی  کند.  تولید  را  خونی 

بیست و یکم بارداری:
از سه ماهه دوم، جنین در رحم ادرار می کند، آن را می نوشد، 

سپس دوباره ادرار می کند، سپس دوباره آن را می نوشد
روی بدن جنین به طور گسترده مو رشد میکند

گرم   36۰ و حدود  دارد  وزن  از جفت  بیش  اکنون  فرزند شما   
می باشد.

تغییرات جنین
تناسب دست و پا در هفته بیست و یکم بارداری

دست و پا جنین شما در هفته بیست و یکم بارداری نسبتا 
متناسب است و حرکات او هم اکنون هماهنگ تر است. 

تولید سلولهای خونی در هفته بیست و یکم بارداری 
بارداری کبد و طحال جنین شما سخت کار می  در هفته ۲1 
کنند تا سلول هاي خونی تولید کنند و فضاهای مغز استخوان 

نیز به اندازه کافی بالغ می شوند تا به 
نقش خود را در بدن خوبی کمک کنند.
مصرف مایع آمنیوتیک در هفته بیست 

و یکم بارداری
جنین  بارداری  یکم  و  بیست  هفته  در 
را  آمنیوتیک  مایعات  از  کمی  مقدار 

مصرف می کند.
توصیه ها در هفته۲1 بارداری

مضطرب  هنوز  بارداری   ۲1 هفته  در 
با  را  حالت  این  هستید؟  وسواسی  و 
تا شاید  بگذارید  میان  در  پزشک خود 
افزایش  را  شما   B6 ویتامین  میزان 
به  تواند  می  پزشک  طور  همین  دهد. 
شما توصیه کند با مصرف مواد غذایی 
را  خود  اضطراب  حالت  این  طبیعی 

کاهش دهید.
عالئم طبیعی در هفته ۲1 بارداری

- درد شکم
آورید درد  یاد می  به  زمانی که  از  شما 
مشکل  پس  اید.  کرده  تجربه  را  شکم 
بارداری  دوم  ماهه  سه  در  کجاست؟ 
پره  معنی  به  تواند  می  درد  شکم 

اکالمپسی باشد.
می  اتفاق  زمانی  خطرناک  بیماری  این 
افتد که جفت به درستی کار نمی کند.

 باید به سرعت درمان شوید تا بیماری به جنین در حال رشد 
آسیبی نرساند.

 با عملکرد نامناسب جفت، جنین نمی تواند اکسیژن و مواد 
مغذی الزم را دریافت کند.

بارداری  دوم  ماهه  سه  دوم  نیمه  در  اکالمپسی  پره  احتمال   
افزایش می یابد.

پروتئین  وجود  و  باال  فشار خون  اکالمپسی شامل  پره  عالئم 
نمی  را جلب  توجه شما  به سرعت  این عالئم  است.  ادرار  در 
کند بنابراین باید به عالئم دیگری مانند عالئم زیر توجه کنید:

افزایش ناگهانی ورم در دست و پا
 ورم صورت

حالت تهوع و استفراغ
درد ناگهانی زیر قفسه سینه

سردرد
مشکل بینایی

چشمک زدن غیر ارادی
احساس کثیف بودن بدن

به عالئم باال بی توجهی نکنید زیرا درمان به موقع باعث می 
شود بارداری راحت و خوبی داشته باشید.

- درد در قسمت پایین شکم یا دو طرف شکم
نیز نباید نادیده گرفته شود. معموال درد بدون درمان آرام می 
شود و فقط در هنگام کشیدگی یا اعمال فشار بر ماهیچه ها 
و رباط ها بروز می کند. اما درد شدید و دائمی نشانه یکی از 

مشکالت زیر است:
زایمان زودرس

سقط جنین
حاملگی خارج از رحم

جداشدگی جفت از دیواره رحم که افتادگی جفت نامیده می 
شود.

خونریزی فیبروم
هشدارها در هفته ۲1 بارداری

تورم بیش از حد در این هفته از بارداری:
ممکن است نشانه ای از مسمومیت حاملگی باشد اگر همراه 
با تورم بیش از حد خود عالئم همراه زیر را داشتید سریعا به 

پزشک خود مراجعه کنید
سردرد های شدید مخصوصا در ناحیه پیشانی

 تاری دید
 دفع پروتئین در ادرار

۲- عالئم زایمان زود رس
در  و  بشناسید  را  بارداری   ۲1 هفته  در  زودرس  زایمان  عالئم 

صورت بروز سریعا به پزشک خود مراجعه کنید:
داشتن بیش از 6 انقباض در یک ساعت

 پاره شدن پرده آب )عالئم پارگی کیسه آب جنین(
 افزایش بیش از حد ترشحات واژینال

 خونریزی
 درد های کمری یا شکمی که شبیه دردهای قاعدگی است

 فشار لگنی
تغذیه در هفته ۲1 بارداری

بستنی  مصرف  در  اما  هستند،  خوبی  منبع  ماست  و  -شیر 
انتخاب کنید که شکر  و پنیر احتیاط کنید. بستنی هایی را 
است  شده  استفاده  آن  در  کمتری  شکالت  و  دارند  کمتری 

)خوردن بستنی در بارداری(. 
-از آنجا که کودک شما در حال تولید سلول های قرمز خونی 
بارداری مصرف ۲7 میلی گرم آهن در روز  است، در هفته ۲1 
نجات  خونی  کم  به  ابتال  از  را  شما  و  است  واجب  شما  برای 

می دهد. 
-چربی یکی از مهمترین مواد برای رشد مغز سیستم عصبی 
است. حال زمان مناسبی برای اجتناب از خوردن رژیم غذایی 
زیتون  روغن  است.  خوبی  منبع  آواکادو  نیست.  چربی  بدون 

داخل ساالد و پنیر نیز مواد خوبی هستند. 
از فوالت  منبع خوبی  زیادی آب(  اضافه مقدار  )به  میوه  -آب 
است. زمانی که تشنه از خواب بیدار می شوید، یک لیوان آب 
به همراه مقداری آب میوه می تواند انرژی شما را افزایش داده 
و به شما احساس بهتری بدهد. از آب میوه های 1۰۰% طبیعی و 

بدون شکر مصرف کنید.
ورزش در هفته ۲1 بارداری

در هنگام ورزش کردن احتماالً آب زیادی از بدن شما به صورت 
و  آب  از  حتمًا  آن،  جبران  برای  رفت.  خواهد  دست  از  تعریق 
نوشیدنی های انرژی زای ورزشی به مقدار کافی مصرف کنید 
ادرار شما  از دست رفته بدن شما را جبران کند. رنگ  تا آب 
بهترین تست برای میزان آب از دست رفته از بدن تان است، به 
این ترتیب که اگر رنگ آن روشن و شفاف باشد، نشان دهنده 
آن است که آب کافی در بدن موجود است. ولی اگر رنگ ادرار 
تیره و کدر باشد، نشان دهنده آن است که مایعات بدن تان کم 

شده و به آب و نوشیدنی های مفید نیاز دارید. 
نکاتی برای پدرها در هفته ۲1 بارداری:

تغییراتی در منزل  ممکن است دراین زمان شما و همسرتان 
ایجاد کنید و محیط را برای فردی جدید آماده کنید:

دنیا  به  از  پس  زیرا  بگذرانید  هم  با  زیادی  زمان  است  ممکن 
آمدن فرزند نمی توانید.

سعی کنید حرکات جنین در رحم همسر را حس کنید. این 
تجربه احساس خوبی به شما خواهد دارد.

آشپزی  خود  فرزند  و  همسر  برای  کنید.  آشپزی  جنین  برای 
کنید.

بارداری هفته به هفته

هفته بیست و یکم بارداری 



افتتاح اولین کارگاه آموزش خیاطی ویژه مادران 
کودکان کار 

خانواده)آوای  و  کودک  آموزشی   – حمایتی  مرکز  همت  به 
رهایی ترنم( تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس 
پ  هرمزگان  بهزیستی  کل  مدیر  رنجبر  غالمحسین  حضور  با 
افتتاح  اولین کارگاه آموزش خیاطی ویژه مادران کودکان کار 

شد .
کارگاه  این  افتتاح  حاشیه  در  هرمزگان  بهزیستی  کل  مدیر   
آموزشی  کارگاه  این  اندازی  راه  از  هدف  کرد:  اظهار  آموزشی 
رسیدن  جهت  کار  کودکان  ی  ها  خانواده  سازی  توانمند  را 
از کار کودکان کار در  به منظور جلوگیری  به استقالل نسبی 

خیابان عنوان کرد . 
این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد : برنامه ها و طرح های 

توانمند سازی خانواده های کودکان کار مستمر باشد . 
مدیر کل بهزیستی هرمزگان افزود : توانمند سازی خانواده ها 
ی کودکان کار در اولویت برنامه های بهزیستی قرار دارد که با 
توسعه و افزایش ظرفیت کارگاه می توان برای اشتغال و در آمد 

زایی خانواده ها برنامه ریزی کرد . 
اذعان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  رنجبر  غالمحسین 
می  محسوب  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار  جز  کودکان   : داشت 
شوند به همین منظور توانمند سازی خانواده های کودکان کار 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید با تدوین برنامه ریزی 
های منسجم و مدون در جهت پیشگیری و کاهش آسیب هایی 
که این کودکان را تهدید می کند ونیز با هم افزایی و تعامل 
زمینه  این  در  موثری  های  قدم  همکار  دستگاههای  با  بیشتر 

برداشت.
 گفتنی است این کارگاه در حال حاضر ظرفیت اشتغال تعداد 
9 نفراز مادران کودکان کار را در دو شیفت صبح و عصر دارا 

می باشد . 
بالغ  اعتباری  با  خیاطی  کارگاه  این  است  ذکر  شایان 
بر520/000/000 ریال راه اندازی گردیده است . خاطر نشان 
_حمایتی  آموزشی  مرکز  یک  تنها  حاضر  حال  در  گردد  می 

کودک و خانواده در سطح استان در حال فعالیت می باشد .  

درخشش ۲ کودک هرمزگانی در مهرواره 
بهار در خانه

با اعالم انجمن عکاسان نوجوان کانون پرورش فکری دو کودک 
۷ و ۱۱ ساله هرمزگانی در جمع برترین عکاسان مهرواره بهار 

در خانه قرار گرفتند.
هم زمان با شیوع ویروس کرونا، فراخوان مهرواره نوروزی »بهار 
 25 روز  کوتاه،  فیلم  و  عکس  نقاشی،  قالب های  در  خانه«  در 

اسفند سال گذشته منتشر شد.
برای کودکان و  آزاد و  این مهرواره  آثاِر  اندازه خلق  تکنیک و 

نوجوانان ۴ تا ۱۸ سال اعالم شده بود.

که  دریافت شد  اثر  عکاسی، ۶۳0  بخش  در  اساس،  همین  بر 
به صورت  تا ۱۸ سال  و ۱2  تا ۱۱ سال  در دو گروه سنی ۷ 
جداگانه، در دو مرحله بررسی شدند و آثار برتر 50 عکاس به 

نمایشگاه راه پیدا کرد.
شده  برگزار  مهرواره  قالب  در  فراخوان  این  این که  به  توجه  با 
ارسال  با  برتر  آثار  از  اما  ندارد،  برگزیده  و  رتبه بندی  و  است 

هدیه ی فرهنگی تجلیل می شود.
از استان هرمزگان روژان مشفقی عضو ۷ ساله مرکز شماره ۳ 
در  بستک  مرکز  ساله   ۱۱ عضو  زاده  احمد  علی  و  بندرعباس 

جمع برترین عکاسان مهرواره بهار در خانه قرار گرفتند.
گالری  بخش  در  نمایشگاه،  به  یافته  راه  و  برتر  آثار  همچنین 
به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مجازی  پایگاه 

نشانی kpf.ir منتشر خواهد شد.
با حکم مدیرعامل و رییس هیأت مدیره کانون؛

پروین پشت کوهی به عنوان مدیرکل کانون 
هرمزگان منصوب شد

صدور  با  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل 
استان  کانون  مدیرکل  عنوان  به  را  پشت کوهی  پروین  حکمی 

هرمزگان منصوب کرد.
استان  کانون  جدید  مدیرکل  انتصاب  حکم  در  نظری  فاضل 
هرمزگان بر هدف محوری کانون به عنوان یکی از نقش آفرینان 
ممتاز و متمایز عرصه تعلیم و تربیت و تعالی آینده سازان ایران 
اسالمی، شکوفایی استعدادها و پرورش ذوق و خالقیت کودکان 

و نوجوانان تاکید کرده است.
مدیرعامل کانون همچنین در این حکم تحقق اهداف را عالوه 
از  بهره مندی  و  امیدبخش  پر نشاط،  به وجود محیطی  نیاز  بر 
کانون،  ارجمند  خانواده  واالی  انگیزه  و  تجربه  دانش،  ظرفیت 
بر  و  دانسته  فعالیت ها  کیفی سازی  و  برنامه ها  تعمیق  مستلزم 
و  تقویت  پرورش خالقیت،  نوین  روش های  و  ابزارها  به  توجه 
هدف مند  آموزش  به  پرداختن  و  مدارس  با  همکاری  توسعه 
مهارت ها و مقوله های فرادانشی متناسب با سبک زندگی ایرانی 

اسالمی و اقتضاهای فرهنگی بومی توصیه کرده است.
اظهار  همچنین  حکم  این  در  کانون  مدیره  هیأت  رییس 
و همکاران  مدیرکل جدید  به همت  که  است  کرده  امیدواری 
استان هرمزگان و از رهگذر مالحظه راهبردهای عملیاتی کانون 
و هماهنگی با استاندار و سایر مسئوالن دستگاه های مرتبط، آن 
استان و تعامل موثر با همکاران ستادی در مسیر تحقق اهداف 

کانون گام های موثری برداشته شود.
پشت کوهی دارای مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی 
زبان  کانون  کاری خود مدیریت  و در سابقه 2۶ ساله ی  است 
فعالیت های  و  استانی  جشنواره های  دبیری  هرمزگان،  استان 

پژوهشی را ثبت کرده است.
کارشناس  مرکز،  مسئول  مربی،  عنوان  به  سال ها  همچنین  او 
و  فعالیت  کانون  فرهنگی  مسئول  کارشناس  فرهنگی، 
موفقیت های متعددی در حوزه های فرهنگی کسب کرده است.

ناهید  را  هرمزگان  استان  کانون  مدیرکلی  این  از  پیش 
به   ۱۳99 مرداد  اول  از  که  داشت  عهده  بر  سلیمانی احمدی 

جمع پیش کسوتان پیوست.
در  همچنین  فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل  نظری  فاضل 
ناهید سلیمانی احمدی  ارزشمند  از تالش های  نامه ای جداگانه 
تشکر  هرمزگان  استان  کانون  مدیرکلی  مسوولیت  دوران  طی 

کرده است.
نگاهی به رویداد فرهنگی جدید کانون پرورش 

فکری؛
چرا کانون »مهرواره« ها را ایجاد کرده است؟

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  که  است  عنوانی  مهرواره 
و  کودک  حوزه  رقابتی  غیر  رویدادهای  برخی  برای  نوجوانان 
نوجوان برگزیده است تا از این راه بستر فرهنگی مناسبی جهت 

بروز توانمندی ها، استعدادها و خالقیت های آنان فراهم کند.
مهرواره ها یکی دو سالی است که در کانون ایجاد و در مواردی 
جایگزین برخی جشنواره ها شده است تا در آن هر شرکت کننده 
بنابر مهارت کسب کرده و توانایی هایش به خلق اثر بپردازد و 

توانایی او با خودش سنجیده شود.
استعداد  معتقدند  تربیتی  مسایل  کارشناسان  از  بسیاری  اما 
باشد  ارثی  که  آن  از  بیش  نوجوانان  و  کودکان  توانایی های  و 
اکتسابی است و شرایط محیطی، خانوادگی و اجتماعی زمینه 
ظهور و بروز این ویژگی ها را در دوره های مختلف زمانی فراهم 
می آورد. از همین رو رقابت های فردی، پیروزی و شکست های 
رقابتی و قهرمان سازی ها می تواند آثار تخریبی جدی بر روحیه، 

انگیزه و شرایط پرورش مهارت های بچه ها وارد کند.
در این میان آثاری که در مهرواره های کانون برگزیده می شود 
باید دارای سطح تعریف شده استانداردهای هنری باشند و این 
عنوان،  یا کسب  نقدی  دریافت جوایز  به جای  نیز  برگزیدگان 
وارد دوره های پرورش و رشد هنری و فرهنگی با حضور استادان 
صاحب نام  شوند و امکان نقد آثارشان و هدایت آن ها به سوی 
رشد و کمال و در نهایت تولد یک اثر فرهنگی ادبی یا هنری 

فراهم شود.
رقابت های  سرود،  مثل  رشته ها  برخی  در  مهرواره ها  همچنین 

گروهی در کنار کار تیمی را تشویق می کنند.
بر همین اساس کانون از سال ۱۳9۷ در سطح ملی به برگزاری 
مهرواره هایی مانند شعر آفرینش، داستان آفرینش، عکس نوشت، 
برای  و...  نیایش  اربعین،  بچه های  خانه، عکس  در  بهار  سرود، 
مختلف  استان های  در  حال  همین  کرد.در  اقدام  بار  نخستین 
متعددی  مهرواره های  ایده،  همین  از  بهره گیری  با  نیز  کشور 
و  کودکان  استعدادهای  تا  شد  برگزار  مختلف  رشته های  در 

نوجوانان در فضایی مناسب شناسایی و شکوفا شود.
این در حالی است که جشنواره های رقابتی و تخصصی کانون 
در حوزه بزرگ سال نیز در کنار این مهرواره ها با رویکرد تقویت 
و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری همچنان برگزار می شود.

توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت:
تجلیل از 3 زوج دانشجو که زندگی خود را با 

برگزاری مراسم ساده آغاز کردند

که  دانشجو  زوج   ۳ از  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
زندگی خود را با برگزاری مراسم ساده آغاز کردند تجلیل کرد. 
حسین فرشیدی  ضمن تبریک حلول ماه ذی الحجه و سالگرد 
ازدواج حضرت امام علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: 
در  دانشجو  جوان  های  زوج  زیبای  بسیار  شاهد حرکت  امروز 
شرایط  در  آنها  مشترک  زندگی  آغاز  و  آسان  ازدواج  برگزاری 

اپیدمی بیماری کووید ۱9بودیم.

اخبار حوزه بانوان

4

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
13

99
د  

ردا
  م

04
به 

شن
    

    
 61

ره 
ما

 ش
    

    
ن 

زگا
رم

ن ه
زنا

ی 
دا

ص



13
99

د  
ردا

  م
04

به 
شن

    
    

    
61

ره 
ما

 ش
    

ن  
زگا

رم
ن ه

زنا
ی 

دا
ص

5

ان
زگ

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف لیال بهمن زاده سومین شهید مدافع 
سالمت هرمزگان شد

با شهادت یک کارشناس پرستاری بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا در استان هرمزگان شمار شهدای 

مدافع سالمت استان به ۳ نفر افزایش یافت.
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اطالعیه  بنابر 
هرمزگان یک کارشناس پرستاری دیگر از جمع 
ویروس  به  ابتال  اثر  بر  استان  مدافعان سالمت 
شهادت  به  و  داد  دست  از  را  خود  جان  کرونا 

رسید. 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  نوروزیان   فاطمه 
لیال  شهید  داشت:  اظهار  هرمزگان  پزشکی 
بهمن زاده از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در 
استان مشغول به یاری رسانی به بیماران مبتال 
مدت ها  از  متاسفانه  افزود:  وی  بود.   کرونا  به 
قبل ایشان به کرونا مبتال و در بخش آی سی یو 

بیمارستان شهید محمدی بستری شدند. 
با  درمان،  کادر  تالش  علیرغم  گفت:  نوروزیان 
و  وی  بستری  از  طوالنی  زمان  مدت  گذشت 
وخامت وضعیت جسمانی متاسفانه این مدافع 
سالمت استان نیز جان خود را از دست داد و 

به شهادت رسید. 
زنده یاد لیال بهمن زاده متولد اول مهرماه ۵۱ 
فوت ۴۸ سال  هنگام  و  بود  بندرعباس  اهل  و 
داشت. وی دارای ۲۱سال سه ماه سابقه کار در 

بیمارستان های شریعتی و شهید محمدی بود.
مانده  یادگار  به  پسر  و  دختر  فرزند  دو  وی  از 
است. پیش از این آرزو باهو و سعادت سجادیان 
گرفته  لقب  استان  سالمت  مدافع  شهیدان 

بودند. 
آوای دریا شهادت این بانوی جهادگر را خدمت 
خانواده محترمشان ، کادر پرستاری و خانواده 
بزرگ سالمت استان تسلیت عرض می نماید . 
اتخاذ تدابیر ویژه جهت اعطای تسهیالت 

قانونی به بانوان و سالمندان زندانی

 رییس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن 
از  زندانیان  حقوق  و  کرامت  حفظ  بر  تأکید 
برای  ای  ویژه  تدابیر  خواست  زندان  مسئولین 
بانوان و سالمندان  به  قانونی  اعطای تسهیالت 

زندانی اندیشیده شود.
طی جلسه ای با حضور رئیس کل دادگستری 
بخشی  شتاب  خصوص  در  هرمزگان  استان 
امور  ساماندهی  دستورالعمل  مفاد  اجرای  به 
زندانیان وکاهش جمعیت کیفری بحث و تبادل 
دادگستری  کل  رییس  صالحی  علی  شد.  نظر 
استان هرمزگان در جریان این نشست با تأکید 
سوی  از  ابالغی  های  سیاست  اجرای  لزوم  بر 
یادآور شد: کاهش   ، قضاییه  قوه  معزز  ریاست 
جمعیت کیفری در راستای استفاده مناسب و 

هدفمند از ظرفیت بازدارندگی حبس به عنوان 
مجازاتی برای اصالح مجرمین و همچنین ارتقاء 
امنیت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صالحی با تأکید بر این که مجازات حبس صرفاً 
باید در جرائم خاص و خشن مورد تأکید قرار 
جرایم  که  افرادی  دارد  ضرورت  افزود:  گیرد 
سبک غیرعمد مرتکب شده اند و سابقه کیفری 
ندارند با استفاده از تأسیسات حقوقی و صدور 

آرای جایگزین حبس، راهی زندان نشوند.
های  ظرفیت  از  استفاده  با   : کرد  تصریح  وی 
قوه  معزز  ریاست  العمل  دستور  مفاد  و  قانونی 
و  بازداشتی  زندانیان  تکلیف  تعیین  قضاییه، 
تحت قرار به صورت ویژه دنبال خواهد شد و 
انتظار می رود، قضات با صدور قرارهای تأمین 
افراد به  از ورود  با جرم تا حد امکان  متناسب 
زندان و ماندگاری آنان در بازداشت جلوگیری 
نمایند. مقام عالی قضایی استان، فعال تر شدن 
این  اجرای  جهت  در  را  ها  زندان  مددکاری 
خواستار  و  برشمرد  اهمیت  حائز  دستورالعمل 
برنامه ریزی دقیق  با  ورود میدانی، عملیاتی و 

برای تحقق این امر شد.
صالحی در ادامه ضمن تأکید بر حفظ کرامت 
خواست  زندان  مسئولین  از  زندانیان  حقوق  و 
تدابیر ویژه ای برای اعطای تسهیالت به بانوان 
رییس  شود.  اندیشیده  زندانی  سالمندان  و 
همچنین  هرمزگان  استان  دادگستری  کل 
امکان  برای  ها  زیرساخت  توسعه  ضرورت  بر 
مالقات الکترونیک زندانیان تأکید کرد و خاطر 
نشان ساخت: انجام دادرسی های الکترونیک و 
طریق  از  قضات  مستمر  های  بازدید  همچنین 
ویدئو کنفرانس و ابزار های نوین ارتباطی می 
اجرای  به  حضوری  بازدیدهای  کنار  در  تواند 
ها  بخشنامه  و  ها  العمل  ، دستور  قوانین  بهتر 

کمک نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

هرمزگان خبر داد:
کسبه فعال صنایع دستی، آسیب دیده از 
آتش سوزی معبد هندوها در مکان جدید 

مستقر و شروع به فعالیت می کنند

ایرج حیدری در نشست ویژه پیگیری مشکالت 
کسبه فعال صنایع دستی، آسیب دیده از آتش 
پیگیری  با  کرد:  عنوان  هندوها  معبد  سوزی 
و  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان  همکاری  با 
مکان  فرهنگی  میراث  و  بندرعباس  شهردار 
این  فعالیت  به  شروع  و  استقرار  برای  جدید 

صنف احداث و راه اندازی می شود.
وی خاطرنشان کرد: آماده سازی مکان جدید 
استقرار کسبه آسیب دیده از آتش سوزی معبد 
هندوها طی دو ماه آینده آماده و در اختیار آنها 

قرار می گیرد.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
میراث  کل  اداره  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به 
را  مکان جدید  سازی  آماده  روند  ویژه  صورت 
پیگیری و دنبال نماید تا در زمان مکرر آماده 
تسهیالت  تصریح کرد:  اندازی شود. وی  راه  و 
صنایع  فعال  کسبه  اختیار  در  مناسب  بانکی 

شرایط  تا  گیرد  می  قرار  دیده  آسیب  دستی 
مهیا  پیش  از  بیش  آنها  مجدد  فعالیت  برای 
فعاالن  بیمه  کرد:  خاطرنشان  حیدری  گردد. 
بسزایی  اهمیت  از  دستی  صنایع  زمینه  در 
برخوردار است تا در شرایط وقوع حوادث غیر 
مترقبه خسارت های وارده جبران شود. شایان 
ذکر است در آتش سوزی معبد هندوها بیش از 
۳۰ نفر از کسبه فعال در زمینه صنایع دستی 
کار و کسب خود را از دست دادن که با تدابیر 
مجدد  فعالیت  برای  شرایط  امروز  شده  اتخاذ 

آنها مهیا می شود.
پیام اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و 

حرفه ای استان هرمزگان
به مناسبت آغاز هفته ملی مهارت و 

روز ششم مرداد ،روز ملی کارآفرینی و 
آموزش های فنی و حرفه ای

در سالی که با رهنمود های مقام معظم رهبری 
شده  نامگذاری  تولید  جهش  سال  عنوان  به 
است، بی شک فراهم سازی زمینه های مهارت 
آموزی متناسب با نیاز بازار کار ، ترویج فرهنگ 
به  استعدادها  دهی  سوق  و  کارآفرینی  و  کار 
ایجاد  و  کاربردی  و  عملی  آموزشهای  سمت 
افزایی ، یکی از راهبردی ترین  نهضت مهارت 
ابزارها در مسیر توسعه و ایجاد اشتغال مولد و 

ارزش آفرینی است.
متخصص  انسانی  نیروهای  از  گیری  بهره 
صنعت،  مختلف  بخش های  در  کارآفرین  و 
رقابت های  عامل  هنر،  و  خدمات  کشاورزی، 
نوآوری  است.  وری  بهره  افزایش  و  اقتصادی 
فرصت های  ایجاد  تولید،  فعال سازی چرخه  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  و  پایدار  شغلی 
برنامه های  سازی  اجرایی  گرو  در  همگی   ،
آموزش های مهارتی و مشارکت بخش خصوصی 
آموزش  و  ماهر  کار  نیروی  تربیت  قطعا  است. 
 ، دانشگاهی  آموختگان  دانش  و  آموزان  دانش 
کارجویان ، آسیب دیدگان اجتماعی و ارتقای 
مهارت های حرفه ای شاغلین نقش بسزایی در 
تحقق شعار "ایران مهد مهارت " خواهد داشت.

لذا ضمن گرامیداشت هفته ملی مهارت و کار 
مدیران   ، همکاران  همه  به  را  ایام   ، آفرینی 
آزاد و مربیان ساعی و تالشگر،  آموزشگاههای 
یاوران  و  شرکا   ، آموزي  مهارت  عرصه  فعاالن 
مهارتی تبریک عرض می نمایم و امید دارم با 
افزایش  شاهد  جانبه  همه  مشارکت  و  همدلی 
کیفیت  با  ارایه  و  مهارتی  آزموشهای  سهم 
آموزش وخدمات برای متحول سازی اقتصادی 

پویا و مبتنی بر رقابت در استان باشیم.
عکس هفته 

یکی از پرستاران بخش ویژه نگهداری کودکان 
مبتال به بیماری کرونا ، احسان کودکی که از 
هیچ  و  شده  منتقل  بیمارستان  به  بهزیستی 
همراهی ندارد را در آغوش گرفته و مادرانه از 

او مراقبت میکند
خبرگزاری مهر/عکس :محمدرضاعباسی

هفته ملی مهارت در هرمزگان دست پر 
آغاز شد

از طرح های تجلیلی تا ثبت نام برای مسابقات
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
هرمزگان  از اجرای برنامه های متنوع در هفته 
ملی مهارت، کار آفرینی و آموزش های فنی و 

حرفه ای در هرمزگان خبر داد.
اسما کریمی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
ملی  هفته  گرامیداشت  هرمزگان ضمن  استان 
مهارت، کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه 
های  آموزش  با  آشنایی  منظور  به  گفت:   ، ای 
مهارتی ، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی 
اجرا  مهارت  هفته  در  متنوعی  برنامه های   ،

خواهد شد.
هفته  بزرگداشت  ستاد  تشکیل  وی 
شرکای  و  مقامات  با  نشست  مهارت،برگزاری 
هفته  روزهای  گذاری  نام  با  متناسب  مهارتی 
مهارت، تعامل با  نمایندگان مجلس ، برگزاری 
نشست با اعضای کانون های صنفی آموزشگاه 
های آزاد، استفاده حداکثری از ظرفیت فضای 
برگزاری   ، اجتماعی  های  شبکه  و  مجازی 
مسابقه  برگزاری   ، مجازی  نمایشگاه  و  مسابقه 
نقاشی ویژه فرزندان همکاران بصورت مجازی را 
از برنامه های بزرگداشت این هفته در هرمزگان 

عنوان کرد.
حرفه ای  و  فنی  اداره کل  آموزش   مدیرکل 
هرمزگان ادامه داد: افتتاح مرکز جوار کارگاهی، 
واگذاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای به بخش 
کوتاه  مجازی  های  برگزاریدوره  خصوصی، 
مراسم  برگزاری  ها،  رسانه  با  هماهنگی  مدت، 
تجلیل از حامیان، پیشکسوتان ، روسای نمونه 
آزاد  آموزشگاهای  موسسین  و  آموزشی  مراکز 
برتر، مربیان نمونه دولتی و خصوصی و مهارت 
تبلیغات  انجام  و  برتر  کارآفرین  آموختگان 
مهارت  هفته  برنامه های  دیگر  از  محیطی  

هستند.
اهداف  و  سیاستها  جمله  از   : افزود  کریمی 
وزن  ،ارتقای  موارد  هفته  های  برنامه  اجرای 
سال"جهش  در  جامعه  در  مهارت  اجتماعی 
در  مهارت  ملی  تربیون  سازی  فعال   ، تولید" 
مشارکت  جلب  افزایی،  مهارت  نهضت  مسیر 
توجه  آموزی،  مهارت  ملی  جریان  ایجاد  برای 
و  محتوا  تولید  در  نوین  آورهای  فن  به  بیشتر 
رسانه  جنبش  ایجاد  الکترونیک،  خدمات  ارایه 
ای مهارت، امید بخشی و ترویج خود باوری به 
توجه  خصوصی،  بخش  مشارکت  جلب  جامعه 
حمایت  محروم،  مناطق  در  آموزی  مهارت  به 
منابع  توانمندسازی  بر  تمرکز  با  ملی  تولید  از 
کار  آموختگان  مهارت  از  حمایت  و  انسانی 
مهارت  کارهای  و  کسب  اندازی  راه  در  آفرین 

بنیان میباشد .
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
نوزدهمین  ثبت نام  از  همچنین  هرمزگان 
سراسر  با  همزمان  مهارت  ملی  مسابقات  دوره 
این استان خبر داد و گفت: ثبت نام  کشور در 
به منظور  تیرماه سال جاری  از ۲۲  متقاضیان 
رعایت الزامات بهداشتی ناشی از شیوع بیماری 
نشانی  طریق  از  و  آنالین  صورت  به  کرونا 
www.portaltvto.com/olampiad/

signup/stepانجاممیشود.

اخبار حوزه بانوان



انتخاب  با  باید  که  بوده  زندگی  اتفاق  مهم ترین  ازدواج 
زوج مناسب انجام شود، حال در شرایط فعلی جامعه که 
مشکالت روز به روز بیشتر و سختی ها بر جوانان افزون 

می شود چگونه باید ازدواج کرد؟
مراحل  طی  در  مهم  و  اساسی  تکالیف  از  یکی  ازدواج 
مانع  آن  موقع  به  تحقق  عدم  که  است  انسان  وجودی 
حرکت صحیح و طبیعی انسان ها است، که متاسفانه در 
سال های اخیر تمایل به ازدواج در جوانان کم شده است.

باال رفتن سن ازدواج و عدم تمایل به آن در بین جوانان، 
دالیل مختلفی دارد که باید مورد بررسی و تحلیل قرار 
و  ازدواج  بین  که  روانی  و  روحی  و  مادی  موانع  تا  گیرد 

جوانان وجود دارد را، کمتر کرد.
چه ازدواجی را می توان موفق نامید؟

اگر  گفت:  سلطانی  مالک  االسالم  حجت  رابطه  این  در 
بجای  کنیم،  تعریف  را  موفق  و  سالم  ازدواج  بخواهیم 
تعریف جامع و کامل، باید آثار و شاخصه های آن را ارزیابی 
را  ازدواج  بود،  مطلوب  شده  حاصل  نتیجه  اگر  و  کنیم 

سالم و موفق بنامیم.
وی ادامه داد: ازدواج یا رابطه موفق باعث می شود طرفین 
انسان های  اجتماع،  و  خانواده  محیط  در  و  کنند  رشد 
واالیی باشند، همچنین باعث می شود تا طرفین رابطه، 
احساس کنند که در امن ترین نقطه ی جهان ایستاده اند.

طرفین  ازدواج،  این  در  افزود:  مذهبی  کارشناس  این 
درباره  و  هستند  آرامش  در  روحی  و  جسمی  لحاظ  از 
و  دعوا  بدون  صحبِت  یکدیگر  با  گوناگون  موضوعات 
فریاد دارند و از یکدیگر مشورت نیز می گیرند همچنین 
نقص های یکدیگر را پوشش می دهند و چه بسا یکدیگر 

را در کامل کردن خود، کمک می کنند.
معیارهای یک ازدواج سالم چیست؟

آموزه های  در  هم  کرد:  اظهار  سلطانی  االسالم  حجت 
دینی و هم در مبانی روانشناسی، مالک انتخاب درست و 
داشتن ازدواج موفق، اهمیت به تناسب و کفّویت طرفین 
تحصیل،  و  اقتصاد  فرهنگ،  نظر،  و  عقیده  لحاظ  از 

می باشد.
سلطانی ادامه داد: سالمت روحی و روانی، داشتن هدف و 
معیار درست، درک متقابل و شناخت تفاوت ها و احترام 
به آنها، شکیبایی و صبر در زندگی، وفاداری و مسئولیت 
یکدیگر  ظاهر  پسندیدن  یکدیگر،  به  نسبت  پذیری 
دیگر  از  والدین،  به  حد  از  بیش  وابستگی  نداشتن  و 

معیارهای ازدواج سالم است.

شکل گیری باور غلط "ازدواج سفید" بین جوانان و 
پیامدهای آن

حجت االسالم سلطانی در این خصوص گفت: از مهمترین 
موانع ازدواج به هنگام در جوانان، رواج باورهای غلط در 
روابط آزاد بوده که نمونه بارز آن ازدواج سفید است، این 
ازدواج پیوندی است که به صورت نامعلوم و بدون تعهد، 
بین دو فرد برقرار می شود و فاقد مشروعیت حقوقی و 

اجتماعی است.
اظهار  سفید  ازدواج  به  تمایل  علت  خصوص  در  وی 
رفتن  باال  ازدواج،  باالرفتن سن  اقتصادی،  کرد: مشکالت 
آمارهای طالق، محک زدن رابطه، عدم اعتقاد به مسئله 
ازدواج  نبودن  پذیرا  و  مسئولیت پذیری  عدم  ازدواج، 

رسمی، از عوامل این تمایل است.
کرد:  تاکید  ازدواج،  نوع  این  پیامد  با  رابطه  در  سلطانی 
احتمال بر هم خوردن ازدواج های سفید بسیار باالتر از 
ازدواج های رسمی است چرا که این زوج ها تعهد حقوقی 
و اخالقی، وفاداری و نیز مسئولیت پذیری در برابر همسر 
خود ندارند و بیشتر نگاه خوشگذرانی به این رابطه وجود 

دارد.
این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه این نوع ازدواج از 
لحاظ شرعی نیز باطل است، ادامه داد: عالوه بر سست 
بودن رابطه، همچنین این ازدواجش، زندگی زناشویی فرد 
را دچار مشکالت سالمت احساسی کرده و او را از جامعه، 

مذهب و خانواده دور خواهد کرد.
خانواده ها می توانند به ازدواج دیر هنگام دامن زنند!

غلط  باور   2 گفت:  االسالم سلطانی  رابطه حجت  این  در 
هنگام  دیر  ازدواج  باعث  می تواند  خانواده ها،  ذهن  در 
فرزاندانشان شود، یک مورد اینکه والدین معتقد هستند 

که فرزندشان هنوز بچه بوده و ازدواج برایش زود است.
چون  می کنند  فکر  که  این  بعدی  نکته  داد:  ادامه  وی 
این  ادامه تحصیل بدهد، ازدواج در  فرزندشان میخواهد 
زمان مانع آن می شود و لطمه به درسش وارد می کند. در 
این موارد، حتی اگر خود فرزندان به ازدواج راضی باشند، 

نمی توانند به والدین خود ابراز کنند.
این کارشناس مذهبی در خصوص پیامد باور اول، گفت: 
در این صورت معموال فرزندان به ارتباط های پنهانی روی 
می آورند که آسیب های زیادی را وارد می کند یا نیاز خود 
افسردگی،  به وجود آمدن  باعث  را سرکوب می کنند که 

استرس های عصبی و ناراحتی های جسمی می شود.
سلطانی ضمن تاکید بر اینکه چه بسا با ازدواج و آرامش 
ادامه تحصیل هموارتر می شود،  راه  از آن،  روانی حاصل 

پیرامون پیامد باور دوم تصریح کرد: بعد از مدتی ذهنیت 
به وجود  و پسر  میان دختر  در  ازدواج  به  نسبت  منفی 
فراروی  مشکالت  و  ازدواج  از  ترس  بروز  باعث  و  می آید 

آن می شود.
سنت های دست و پاگیر در ازدواج جوانان

این کارشناس مذهبی در این خصوص اظهار کرد: یکی از 
موانع ازدواج زودهنگام در جوانان، برخی سنت ها و آداب 
بعضا  که  می باشد  منطقه  هر  فرهنگ  در  غلط  رسوم  و 
در  تعویق  پیامدی جز  آنها،  دقیق  اجرای  بر  حساسیت 

ازدواج ندارد.
شامل  فرهنگ ها،  در  غلط  سنت  هشت  داد:  ادامه  وی 
داشتن مهریه سنگین، جهیزیه سنگین، به رخ کشیدن 
بین فامیل، تجمالت زیاد در مراسمات  ثروت و جهیزیه 
و شروع زندگی، اسراف در مراسمات و جهیزیه، خرید از 
مکان های معروف به گرانی، هتل ها و سالن های پر خرج، 

لباس عروس و جواهرات گرانقیمت، است.
مشکالت اقتصادی، بزرگترین عامل عدم تمایل به ازدواج

دیگر  یکی  گفت:  رابطه  این  در  سلطانی  االسالم  حجت 
عدم  حس  آمدن  وجود  به  هنگام،  به  ازدواج  موانع  از 
تمایل به ازدواج است که فرد نمی خواهد تشکیل زندگی 
مشترک دهد و قطعا پیامدهای جسمی و روحی برای او 

خواهد داشت و عمدتا امید به زندگی کمتر خواهد شد.
وی ادامه داد: عدم تمایل به ازدواج علت های بسیاری دارد 
خود،  نرسیدن  کمال  به  ازدواج،  از  ترس  به  می توان  که 
خانواده،  به  شدید  وابستگی  نفس،  به  اعتماد  نداشتن 

گذشته ناموفق، نداشتن پشتیبان و غیره اشاره کرد.
مشکل  عمده ترین  کرد:  تاکید  مذهبی  کارشناس  این 
و  مالی  این دوره، مشکالت  ازدواج در  به  تمایل  در عدم 
آن  حل  و  شده  جوانان  گیر  گریبان  که  است  اقتصادی 
همچنین  و  خانواده ها  و  مسئولین  حمایت های  نیازمند 
پایین آوردن سطح توقعات در طرفین و خانواده هایشان 

است.
گسترش  اول  درجه  در  بیفتد،  تأخیر  به  ازدواج  وقتی 
به  کند  بروز  خأل ها،  وقتی  می دهد.  رخ  عاطفی  خأل های 
ناامیدی،  اضطراب،  دنبال آن مشکالتی چون افسردگی، 

خشونت و پرخاشگری را به دنبال خواهد داشت.
کردن  فراهم  با  می آید  الزم  نظر  به  شرایطی  چنین  در 
با  دیگر  سوی  از  و  اقتصادی  و  اجتماعی  زیرساخت های 
فرهنگ سازی و تشویق جوانان به ازدواج، از تمایل آنان به 
عدم ازدواج یا داشتن روابطی مانند ازدواج سفید کاسته 

شود. 

قدم به قدم تا ازدواج سالم
 موانع پیش روی جوانان در ازدواِج به هنگام چیست؟
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 1۰۰۰ روز  هر   ،96 سال  در  بهداشت  وزارت  رسمی  آمار  طبق 
جنین در کشور توسط والدین کشته می شود که تنها حدود 

1۰ مورد آن قانونی است!
در فرانسه از 1۸1۰ تا 19۵۵ "سقط جنین" به هر دلیلی جرم 
محسوب می شد؛ در سال 19۴۲ حکومت ویشی در این کشور 
دولت  حق  در  "جنایت  را  جنین  سقط  و  گذاشت  فراتر  را  پا 

فرانسه" اعالم کرد.
را  پیوژ"  "دزیره  نام  با  زنی  فرانسه  در   19۴3 اکتبر  در  حتی 
نیز به جرم دست داشتن در 3 سقط جنین، اعدام کردند؛ در 
آوریل 19۷1 هفته نامه "نوول اُبسرواتور" بیانیه ای را با امضای 
3۴3 زن فرانسوی منتشر کرد که در آن اعتراف کرده بودند در 
زندگی شان دست به سقط جنین زده اند؛ بیشتر امضا کنندگان 

شخصیت های نامدار ادبی، هنری و فرهنگی بودند.
تمدن هایی که به جای "خدا محوری"، به غلط "انسان مداری" 
کل  عقل  را  بشر  و  داده  قرار  خود  سیاست های  سرلوحه  را 
می دانند، همواره در حال افراط و تفریط هستند؛ این در حالی 
است دین اسالم از ابتدا، عمل ناپسند سقط جنین را به شدت 

مذمت کرده است.
متاسفانه شاهدیم که این روزها آمار سقط جنین در کشورمان 
افزایش پیدا کرده است؛  پدران و مادرانی که در همان روزها 
با  جنین  سقط  به  اقدام  جنین،  شکل گیری  اولیه  ماه های  و 
استفاده از روش های مختلف می کنند؛ قانون سقط درمانی در 
کشورمان سال ۸۴  تصویب شده است؛ در سال ۸۵ پزشکی 
این  از  کشور  کل  در  مورد  هزار   3 حدود  کرد  اعالم  قانونی 
را  آمار  این   9۴ سال  کرده اند؛   دریافت  سقط  مجوز  سازمان 
حدود 1۰ هزار مورد اعالم می کند اما آمار تمام سقط ها یعنی 
سقط های قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر است و هر سال نیز 

در حال افزایش است.
در  هزار سقط  جنین   ۸۰ کرد،  اعالم  بهداشت  وزارت  سال ۷۴ 
سال داریم  یعنی حدود ۲۲۰ جنین در هر روز سقط می شوند! 
در این فاصله زمانی آمار دیگری نداریم تا سال 9۲، که وزارت 
اعالم  سال  در  جنین  هزار   ۲۵۰ را  جنین  آمار سقط  بهداشت 
می کند یعنی هر روز حدود ۷۰۰ انسان زنده توسط پدر و مادر 

خود از طریق "سقط" کشته می شوند!
اما در جدیدترین آمار در سال 96، دکتر محمدباقر الریجانی، 
معاون آموزشی وزیر بهداشت اعالم کرده که ساالنه »بین 3۰۰ تا 

۵۰۰ هزار« سقط جنین غیرقانونی در کشورمان انجام می شود 
یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت،  هر روز 1۰۰۰ جنین در 
کشورمان توسط والدین کشته می شوند که تنها حدود 1۰ مورد 

آن قانونی است!
درصد   ۲۰ در  مرگ،  باعث  مادران  درصد   ۵ در  سقط  نوع  این 
برداشته  باعث  موارد  از  برخی  در  و  معلولیت  باعث  مادران 
بسیار  و عوارض  پیامدهای  البته  و  کامل رحم می شود  شدن 
متعدد روحی و روانی که گریبان گیر مادر و حتی پدر می شود؛ 
"احساس گناه" عارضه ای است که یک مادر را فرسوده و بیمار 

می کند.
در این آمار، یک واقعیت هولناک پنهان است! با یک حساب 
با  تعداد روزهای سال ضرب کنیم،  را در  اگر 99۰  سرانگشتی 
عدد خیره کننده ای روبه رو می شویم! ما ساالنه 361 هزار و 3۵۰ 

نفر سقط غیرقانونی در کشور داریم!
می زنیم؛  مقایسه  یک  به  دست  عدد،  این  بهتر  درک  برای 
در  رانندگی  تصادف  هزار   ۸۰۰ حدود  ساالنه  آمارها،  براساس 
کشورمان رخ می دهد که منجر به کشته شدن روزانه ۴3 نفر 
می شود؛ ایران با داشتن 1۸ هزار فوتی در حوادث جاده ای در 

سال به لحاظ آماری یکی از باالترین تلفات جاده ای در جهان 
را داراست؛ این در حالی است که بر اساس آمار وزارت بهداشت 
در کشور ساالنه ۲۰ برابر بیشتر از فوتی های ناشی از سوانح 
رانندگی، سقط جنین داریم!  در واقع ما با یک فاجعه انسانی 

روبه رو هستیم.
داروهای  قاچاق  بازار  رابطه، گسترش  این  در  دیگر  مهم  نکته 

سقط جنین است؛ این داروها به آسانی در دسترس هستند.
سرعت  رکورد  باالترین  گذشته،  سال   3۰ طی  ایران  متأسفانه 
کاهش نرخ موالید در دنیا را از آن خود کرده و جمعیت کشور 
با سرعت فزاینده ای در حال سالمند شدن است؛ ما  حتی برای 
تأمین نیروی انسانی و مولد طی دهه های آینده با چالش جدی 

مواجه خواهیم بود!
با این حال اقدام عملی خاصی برای اصالح رویه های جمعیتی 
از جمله آیین نامه اجرایی "سقط جنین" صورت نگرفته است 
"طرح جمعیت و  از تدوین  با وجود گذشت بیش از ۷ سال  و 
ازدواج  "قانون تسهیل  از تصویب  و 1۵ سال  تعالی خانواده" 

جوانان" هنوز هیچ کدام به سرانجام اجرایی نرسیده اند!

آمار رسمی وزارت بهداشت:
روزانه۱۰۰۰"جنینزنده"درکشورسقطمیشوند

معرفیکتابهفته:خانمرئیس

زنان  از  یکی  آموروسو  سوفیا 
گذاشتن  اشتراک  با  که  است  موفق 
با  خویش  وتجربیات  مسیرزندگی 
رئیس،قصد  خانم  درکتاب  دیگران 
رخ  به  را  زنان  توانمندی های  دارد 
درعین  زنان  کندکه  وثابت  بکشد 
میتوانندبسیار  داشتن،  ظرافت 

توانمند،مدیرومستقل باشند.
توجهی   کم  وبه  بود  طالق  فرزند  او 
همین  به  بود.  مبتال  فعالی  پیش 
گذاشت  کنار  را  رفتن  مدرسه  دلیل 

و در خانه به مطالعه پرداخت.
کسب  اولین  ۲۲سالگی  درسن  او 
یک  عنوان  به  را  خود  رسمی  کار  و 
اینترنتی  فروشگاه  در  فروشنده 
طراحی  کرد،او  eBay،شروع 
وتولید  عکس  محصوالت،تهیه 
نام  به  فروشگاهی  در  را  محتوا 
انجام  تنهایی  به  خود  گال،  نستی 

میداد.

بعد از شش سال فروشگاه اینترنتی 
اوبه صد میلیون دالر فروش در سال 
را  فناوری«  ولقب »سیندرالی  رسید 
دریافت  تایمز«  نیویورک  روزنامه  از 

کرد.
بنابراین:

اگر باور داشته باشید کاری که انجام 
دارد، حتمًا  نتیجه ای مثبت  میدهد 
این  اگر  خواهدشد؛حتی  همین طور 
نتیجه را خیلی زود به دست نیاورید. 
ثابت  انجام میدهید  اگر درکاری که 
قدم بمانید،درهر کار وهر عملی،چه 
شریک  دوست،چه  با  شدن  رویارو 
مطمئن  دیگر  یاهرچیز  زندگی 
عاید  مثبت  نتیجه ای  که  باشید 

شما خواهد شد.
به  را  شما  زندگی  در  که  چیزی  هر 

عقب سوق میدهد،رهاسازید.
بکوشید برای خود فرصت های تازه 
خلق کنید. این را باور داشته باشید 

که هیچ خط پایانی در زندگی وجود 
ندارد.

است  جریان  در  پیوسته  زندگی 
دنبال  به  نیزخودش  واقبال  وشانش 
شما نخواهد آمد. این شما هستید 
که شانس را به زندگی خود می آورید. 
که  بکوشید  خویش  توان  تمام  با 
راکه  ورؤیایی  فوق العاده  زندگی 
همیشه آرزویش را داشتید در ذهن 

خود مجسم کنید.
را  کاری  همان  نیست  قرار  شما 
انجام  رئیس  خانم  یک  بکنیدکه 
می دهد زیرا دنباله روی از یک چیز 

مانع رشد شما می شود و
جایی  به  را  انسان  کورکورانه  تقلید 
که  را  نیرویی  بهتراست  نمی رساند. 
متمرکز  دیگر  نفر  یک  زندگی  بر 

می کنید به کار شخصی خود
برای  خودتان  از  دهید.  اختصاص 

خود بت بسازید.



مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر هرمزگان خبرداد:

برگزاری نخستین جشنواره قصه گویی کودکان روستایی 
وعشایر

عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
کودکان  قصه گویی  جشنواره  نخستین  برگزاری  از  هرمزگان، 

روستایی و عشایر خبرداد.
محمد علی دشوارگر افزود :  جشنواره  قصه گوی صبا با هدف 
کودکان  اقتصادی  دانش  ارتقای  و  قصه  گویی  فرهنگ  ترویج 

روستایی و عشایر، از ۲۳ تیرماه آغاز  شد.
وی با بیان اینکه رده سنی شرکت کنندگان کودکان  ۵ تا ۱۲ 
سال روستایی و عشایر است، عنوان کرد : عالقه مندان شرکت 
در این جشنواره، می توانند یکی از قصه های بومی محل زندگی، 
یا قصه خیالی خود را با محوریت شخصیت یک »قلک جادویی« 
رو به دوربین تلفن همراه، تعریف کرده و ویدئوی ضبط شده را 

به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
دشوارگر با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار تا تاریخ۲0 مردادماه 
است ، بیان داشت : شرکت کنندگان ویدئوهای ضبط شده خود 
را از طریق واتس آپ به شماره 0۹۱۲۷۹۸۴۴0۲ یا ایمیل به 
آدرس ghesegoo.saba@gmail.com ارسال کنند.

وی  تصریح کرد :  برندگان جشنواره ۲۵ تا ۳0 مردادماه معرفی 
خواهند شد.

بیش از ۲۱ هزار هرمزگانی تسهیالت ازدواج 
دریافت کردند

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان گفت: در سال گذشته 
از تسهیالت ازدواج  بیش از ۲۱ هزار نفر از جوانان هرمزگانی 

استفاده کردند.
سوی  از  ازدواج  هفته  مناسبت  به  افزود:  امیاری  رضا  محمود 
با  جوانان  پویش"ازدواج  شد  مقرر  جوانان  و  ورزش  وزارت 
از  استفاده  و  بهداشتی  پروتکل  رعایت  با  خیران"  همراهی 
خدمات  انجام  و  برنامه ها  اجرای  در  مجازی  فضای  ظرفیت 

رایگان مشاوره در سطح استان ها صورت گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در 
بالغ بر ۱۱ هزار و ۵00 واقعه  سال ۹۸ استان هرمزگان شاهد 
از  استفاده  به  نیز موفق  نفر  از ۲۱ هزار  بود که  بیش  ازدواج 
تسهیالت ازدواج شدند. وی بیان کرد: میزان تسهیالت پرداختی 
در سال ۹۸ بالغ بر شش هزار و ۳۷0 میلیون ریال و میانگین 
سن ازدواج در آقایان ۲۶ سال و در خانم ها ۲۲ سال بوده است.

ارائه  کرد:  اظهار  هرمزگان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
خدمات مشاوره رایگان در حوزه مهارت های زندگی )قبل، حین 
فرهنگ سازی  ازدواج،  مشاوره  مراکز  توسط   ) ازدواج  از  بعد  و 
ازدواج بدون مراسم در شرایط کنونی جامعه با تقدیر از زوجین 
آغاز  را  مشترکم  زندگی  ساده  و  آسان  پویش"من  با  جوان 

می کنم"، طراحی و انتشار کلیپ، پوستر، برشور، بسته فرهنگی 
مجازی در قالب پویش ازدواج جوانان با همراهی خیرین، حضور 
خلیج فارس،  مرکز  صداوسیما  برنامه های  در  موفق  زوجین 
صداوسیما  برنامه های  در  جوانان  ازدواج  حوزه  خیرین  حضور 
مرکز خلیج فارس، حضور مشاورین و اساتید مجرب حوزه ازدواج 
قالب سبد  برنامه زنده، تهیه سه طرح در  تعالی خانواده در  و 
حمایتی جهیزیه جوانان با تخفیف ۵0 درصد، برگزاری جشن 
گلریزان به منظور جمع آوری کمک های نقدی خیرین بر جوانان 
و زوجین نیازمند  از جمله برنامه های این اداره کل است که در 

سطح استان برگزار خواهد شد. 
دوماهه  در  ازدواج  تسهیالت  متقاضیان  کرد:  تصریح  امیاری 
نخست سال ۹۹ بالغ بر شش هزار و ۸۶۶ نفر بوده است که از 
این میزان تاکنون بالغ بر ۸۹0 نفر موفق به اخذ این تسهیالت 

شده اند.
از یکم مردادماه با آغاز اول ماه ذی حجه و سالروز ازدواج حضرت 
علی)ع( و حضرت فاطمه )س( تا هفتم مرداد به مدت یک هفته  

به عنوان هفته ازدواج نام گذاری شده است.
احمد مرادی در تذکر کتبی؛

لزوم جبران خسارت ناشی از آتش سوزی غرفه های 
معبد هندوها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، روح اهلل متفکر آزاد، 
علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
تذکرات  اسالمی  شورای  مجلس  مردادماه(  اول  )چهارشنبه، 
زیر  شرح  به  را  کشور  اجرایی  مسئوالن  به  نمایندگان  کتبی 

قرائت کرد:
میراث  وزیر  به  بندرعباس  نماینده  مرادی  احمد  دکتر  تذکر 
سوزی  آتش  از  ناشی  خسارت  جبران  لزوم  درباره  فرهنگی 
غرفه های صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار در محل معبد 

هندوها واقع در شهر بندرعباس.
اهدای ۱۱۰ جهیزیه به نوعروسان رودانی

با  هم زمان  گفت:  رودان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
فاطمه  و  علی)ع(  حضرت  آسمانی  پیوند  سالروز  رسیدن  فرا 
زهرا)س(، ۱۱0 سری جهیزیه به نوعروسان این شهرستان اهدا 

شد.
خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امروز  عصر  صالحی  صفدر 
سالروز  رسیدن  فرا  با  هم زمان  داشت:  اظهار  رودان  در  فارس 
پیوند آسمانی حضرت علی)ع( و فاطمه زهرا)س(، ۱۱0 سری 

جهیزیه به نوعروسان این شهرستان اهدا شد.
وی با بیان اینکه تمام اقالم این جهیزیه از کاالهای ایرانی است، 
گفت: این اقالم شامل یخچال، ماشین لباسشویی، فرش، گاز، 
پتو و لوازم آشپزخانه است. رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
میلیون   ۱۶ جهیزیه ها  این  از  سری  هر  ارزش  افزود:  رودان 

نیکوکاری  و مؤسسه  امداد  با همکاری کمیته  است که  تومان 
خادم الشهداء تأمین شده است.

صالحی با اشاره به فرا رسیدن هفته ازدواج مهم ترین هدف این 
برنامه را ترویج ازدواج آسان در بین اقشار مختلف جامعه عنوان 
کرد. وی تصریح کرد: این ۱۱0 سری جهیزیه بین نوعروسان 
در سراسر شهرستان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  مددجوی 
رودان که در تهیه جهیزیه خود دچار مشکل بوده اند توزیع شد 

تا زندگی مشترک خود را زیر سایه اهل بیت)ع( آغاز کنند.
مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان:

توسعه ورزش بانوان از اولویت های مهم ورزش 
هرمزگان است

مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان، گفت: توسعه ورزش بانوان از 
اولویت های مهم ورزش هرمزگان است و توجه به ورزش بانوان 

سبب رشد و پویایی جامعه می شود .
محمودرضاامیاری جلسه تخصصی کارگروه ورزش بانوان استان 
برنامه  از  یکی  هرمزگان  در  بانوان  ورزش  داشت:توسعه  اظهار 
های  برنامه  و  نظرات  و  ها  ایده  ارائه  با  که  است  مهمی  های 

ورزش بانوان رشد و توسعه می یابد .  
واستعدادهای  ظرفیتها  از  بایست  می  اینکه  بیان  با  وی 
ورزشکاران ، مربیان،داوران،اساتید ونخبگان ورزشی استان در 
جهت پیشرفت و توسعه ورزش بانوان بهره گیریم اظهارکرد: با 
همفکری و برنامه ریزی های اعضای کارگروه می توان  ورزش 
را در حوزه های همگانی و قهرمانی، بازی های بومی و محلی 
و روستایی ،و استعدادیابی و آموزش را درسطح استان توسعه 

وگسترش دهیم .
این  نمود:باتشکیل  تصریح  استان  وجوانان  ورزش  متولی 
حاصل  که  کرد  خواهیم  حرکت  مسیری  قطعادر  کارگروه  
ورزش  نخبگان  و  قهرمانان  مربیان،  تفکراساتید،پیشکسوتان، 
به عنوان برنامه ریز ورزش سرلوحه کار قرار خواهد گرفت وبا 
توانست  خواهیم  بانوان  ورزش  حوزه  در  تاثیرگذار  تصمیمات 

رشد و توسعه در این حوزه را شکوفاتر نماییم .
در سطح  بانوان  ورزش  به  ای  ویژه  نگاه  اینکه  بیان  با  امیاری 
شهرستان ها و روستاها داریم یادآور شد: با  تعامل و همکاری  
بانوان  ورزش   سطح  در  موجود  های  ،نیازمندی  اعضاء  همه 
استان  ارزیابی وآسیب شناسی  شود تا این نیازها در فرصت 

الزم شناسایی و رفع شود .
هرمزگان  بانوان  ورزش  سطح  ارتقاء  داشت:برای  بیان  وی 
نهادهای  و  ادارات  پتانسیلهای  و  ها  ظرفیت  از  باید 
ادارات  دولتی،دانشگاههاومراکز علمی، آموزش وپرورش ودیگر 

استفاده نماییم .
به  باتوجه  کرد:  هرمزگان خاطرنشان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
حضور بانوان ورزشکار هرمزگانی در تیم های ملی این استان 
با  امیدواریم   و  دارد  وجود  خوبی  های  ظرفیت  و  استعدادها 
آینده  در  فعال   های  رشته  در  اصولی  و  ریزی صحیح  برنامه 
شاهدحضور بیشتر بانوان قهرمان هرمزگانی در رده های ملی و 

بین المللی و تیمهای ملی باشیم .
الزم به ذکر است؛ اولین جلسه تخصصی کارگروه ورزش بانوان 
استان هرمزگان به ریاست محمود رضا امیاری مدیرکل ورزش 
وجوانان استان، معاونین اداره کل وسایر اعضاء در محل سالن 
وسایر  برگزار شد  هرمزگان  وجوانان  ورزش  کل  اداره  جلسات 
اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه استعدادیابی،آموزش 

و توسعه ورزش بانوان در سطح استان بیان نمودند.

اخبار حوزه بانوان
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به  که  است  آسان  تهیه  طرز  با 
و  زیبا  ظاهر  و  خوشمزه  شدت 
هوس انگیزی دارد که بدون شک 
خود  مجذوب  را  میهمانانتان 

خواهد کرد.
این  درباره  جالب  بسیار  واقعیت  یک 
غذا اینست که به نوآوری، خالقیت و 
اشتیاق نیاز دارد تا غذایی خوش مزه 
و بسیار سالم درست کنید مطمئنا با 
مسئولیت زیاد، بار استرس و تعهدات 
به خانه می رسید، هیچ  روزانه وقتی 
چیزهای  کردن  درست  برای  انرژی 

جدید ندارید.
با این حال، باید یاد بگیرید که با آن 

مبارزه کنید، و چه راهی بهتر از اینکه مرغ کانلونی درست 
کنید؟

ترین  العاده  خارق  و  انگیزترین  شگفت  از  یکی  چنین  هم 
چیزها در مورد دستور غذا این است که وقتی مرغ کانلونی 
درست می کنید، آن را می توانید با چیزهایی که بیشتر از 
همه دوست دارید پر کنید. این باعث می شود که آن غذا 

برایتان اشتها آور تر باشد 
یک مثال برای نشان دادن این ایده این است که پر کردن 
مرغ معموال با سبزیجات، انواع دیگر گوشت، ماهی، یا حتی 
هر چیزی که در یخچال دارید و نمی دانید با آن چه کار 

کنید صورت می گیرد .
 توصیه امروز ما این است که این غذا را حتما درست کنید. 

انواع کانلونی
یکی از بهترین طرز تهیه های کانلونی با مرغ است

چند نکته وجود دارد:درست کردن آن دشوار نیست، مراحل 
پیچیده ای را شامل نمی شود، از جمع کردن مواد الزم تا 

نشستن روی میز، تنها به ۳۰ دقیقه نیاز خواهید داشت.
هیچ بهانه ای برای امتحان کردنش وجود ندارد به هر کاری 
که می توانید با سینه های مرغ انجام دهید فکر کنید و 
به جای اینکه آن ها را سرخ کنید، به شیوه ای دیگر کباب 
، آن ها را تکه تکه و به غذایی خوش مزه، منحصر  کنید 

به فرد تبدیل کنید.
مواد الزم 

۱۰ عدد کانلونی )نوعی پاستا(
۳ عدد پیاز بزرگ

۶  قاشق سوپ خوری روغن زیتون ) ۹۰ میلی لیتر (
۲ عدد سینه مرغ بزرگ

۵  قاشق سوپ خوری پنیر سفید رنده شده) ۱۰۰ گرم (

۱ قاشق سوپ خوری نمک ) ۱۵ گرم (
۲ عدد گوجه قرمز خرد شده

۲  قاشق سوپ خوری جوز هندی ) ۳۰ گرم (
سس بشامل ) ۱۲۵ گرم (

۱ قاشق سوپ خوری فلفل ) ۱۵ گرم (
طرز تهیه مرغ کانلونی:

و  دهید  قرار  گاز  اجاق  روی  را  آب  از  کوچکی  ی  قابلمه 
بجوشانید.

زمانی که شروع به جوشیدن می کند، کانلونی ها را به آن 
اضافه کنید و بعد از پختن آن نیم پز کنید.

در یک قابلمه کوچک دیگر، سس بشامل را درست کنید و 
آن را نزدیک نگه دارید. به زودی از آن استفاده خواهید کرد.

قابلمه را با روغن زیتون بپوشانید.  پیاز، نمک و جوز هندی 
را به آن اضافه کنید. پیازها را وقتی که شروع به نرم شدن 

می کنند ، بردارید.
فیله های مرغ را در ماهی تابه بریزید و کمی سرخ کنید. 

خاموش  را  گاز  اجاق  باید  شد،  پخته  حدی  تا  مرغ  وقتی 
کنید.

را  چیز  همه  و  کرده  اضافه  مرغ  به  را  پنیر  و  پیاز  مخلوط 
به خوبی مخلوط کنید. در نهایت گوجه فرنگی خرد شده 

را اضافه کنید.
کنید.  پر  اید  کرده  درست  که  ترکیبی  با  را  کانلونی  حاال، 
و در نهایت سس بشامل را بر روی آن بریز و به مدت ۱۰ 

دقیقه در فر قرار دهید تا روی آن طالیی شود. 
فقط  دستورالعمل  این  باشید:  داشته  خاطر  به  نهایت،  در 
آن  به  دیگر  مواد  کمی  توانید  می  نیست.  این  به  محدود 

اضافه کنید و این غذا را بیشتر خوش مزه کنید.

با سرآشپز:چیکن کانلونی

وام ازدواج با شرط عجیب یک بانک برای 
ضامن!

یکی از بانک ها رسمی کشور برای اعطای وام ازدواج به زوجی 
جوان، شرطی عجیب مبنی بر آوردن "ضامنی با درصد پایین 

مرگ" گذاشته است.
وام ازدواج با شرط عجیب 

بعد از گزارش های پیاپی مبنی بر اینکه بانک ها کمی بیشتر 
مراعات زوج های جوان را کنند، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه 

سختگیری ها گویا عامدانه هم بیشتر شد.
امروز که در تقارن با روز ازدواج سالروز پیوند حضرت علی )ع( 
و حضرت زهرا )س( است به مشکل یکی از زوج های جوان در 

شرف ازدواج پرداخته ایم.
چندی پیش زوجی جوان با باشگاه خبرنگاران جوان تماس 
گرفته و از روند اعطای وام ازدواج به آن ها گالیه های متعددی 

را مطرح کردند.
وعده های پوچ را بیندازید دور!

خانم جوان در ادامه به شرط عجیب یکی بانک ها برای اعطای 
وام ازدواج اشاره کرده و بیان می کند: یکی از بانک ها رسمی 
ازدواج  وام  اعطای  برای  معذورم  آن  نام  بردن  از  که  کشور 
از زوجین، طلب ضامن رسمی با سابقه کاری زیر ۱۲ سال 
نکته جالب  تومان می کنند که  باالی ۳ میلیون  با حقوق  و 
اینجاست که در ادامه بیان شروط نکته قابل تاملی را مطرح 
می کنند. متصدی بانک با گفتن این جمله" ترجیحا ضامن 

نزدیک به فوت و پیر نباشد" منجر به تعجب ما شد.
حال سوال اینجاست که اگر سابقه کاری باالیی داشته باشد 

می تواند درخواست بازنشستگی کند، یا اگر بمیرد چه؟

ارگان های  که  شرایطی  چنان  با  اینجاست.  مهم  مسئله  اما 
چگونه  می کنند،  رسمی  استخدام  را  افرادی  کمتر  دولتی 
سال   ۱۲ زیر  کاری  سابقه  با  رسمی  ضامن  جوان  زوج های 

پیدا کنند؟
آخرین شرایط وام ازدواج در اطالعیه بانک مرکزی/ دروغگو 

چه کسی است؟
دولت،  بازنشسته  پیمانی،  رسمی،  کارمند  نفر  یک  ضمانت 
نهاد ها و موسسات عمومی )نظیر  انتظامی،  نیروی نظامی و 
شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هالل احمر(، کارگر یا کارمند 
شرکت های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش 
حقوقی و حکم کارگزینی و … امکان پذیر است. به اطالعیه 
مواجه  عادی  شرایط  یک  با  می کنیم  مراجعه  مرکزی  بانک 
زوج های  به  و کمک  ازدواج  تسهیل  آن  که هدف  می شویم 
جوان است. اما به بانک ها مراجعه می کنیم می گویند: دست 
ما نیست، بانک مرکزی به ما ابالغیه نداده است! این وسط 

چه کسی مقصر است؟
شغل کاذب /۵ میلیون بدهید تا ضامن شوم!

ضامن  نمیتوانم  می گوید:  و  گیرد  می  تماس  دیگری  خانم 
از  اما به سایت های مختلف که سر میزنم بعضی  پیدا کنم، 
کارمندان رسمی حدود ۵ میلیون طلب می کنند تا ضامن من 
شوند. عالوه بر همه این ها آن طرف از من سفته می گیرد. چرا 

پیگیری نمی کنید؟
را  مختلفی  روش  یک  خود  برای  هربانک  اینجاست  جالب 
بانک مرکزی دست روی دست  در پیش گرفته و همچنان 
گذاشته و تماشا می کند. اما ما همچنان ما منتظریم یک جا 

این آقایان مسئول فکری به حال زوج های جوان کنند.

با گذشت حدود ۶ ماه از شیوع کرونا در کشور، 
همچنان فرهنگ پذیرش بیماری در بسیاری 
به  نیوفتاده و مبتال شدن  افراد جامعه جا  از 
ویروس را مساوی با بی آبرویی می دانند، این 
افراد در صورت ابتال، آن را کتمان و جان خود 

و دیگران را به خطر می اندازند
در روزهای کرونایی، مردم رفتارهای گوناگونی 
نشان  خود  از  ویروس  این  با  مواجهه  در 
به  اصرار  رفتارها،  این  از  یکی  که  می دهند 
عدم ابتال به کرونا علیرغم بروز عالئم در آنها، 

می باشد.
در این رابطه متخصص بیماری های عفونی و 
گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، 
در گفت وگو با تسنیم گفت: متاسفانه در حال 
حاضر جبهه گیری شدیدی در مقابل کرونا، 
بین برخی مردم وجود دارد که به شدت مایل 
اظهار  شدن،  دار  عالمت  صورت  در  هستند 

کنند که به کرونا مبتال نیستند.
پریوش داوودیان ادامه داد: این افراد یا کامال 
اصرار دارند که بدلیل باد کولر، سرماخوردگی 
در  یا  کرده  بروز  آنها  در  عالئم  آنفوالنزا،  یا 
کسی  به  بیماری،  این  به  ابتال  باور  صورت 

نمی گویند که کرونا دارند.
و  عفونی  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رئیس 
گرمسیری هرمزگان، اظهار کرد: این نوع رفتار 
هم  و  است  اشتباه  بسیار  کرونا  با  مواجه  در 
برای خود فرد و هم برای سایر افراد و اجتماع 

می تواند مشکل ساز باشد. 
وی اضافه کرد: هنگامی که فرد مبتال، به این 
باور غلط رسیده باشد، خود را قرنطینه خانگی 
نمی کند و با خیالی راحت در اجتماع حضور 
پیدا می کند و موجب انتقال ویروس کرونا به 

افراد دیگر و حتی خانواده اش می شود. 
گرمسیری  و  عفونی  بیماری های  متخصص 
تاکید  هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مشاهده  بیمارستان  در  متعددی  موارد  کرد: 

اما  داشته اند  ابتدا عالئم خفیف  که  می کنیم 
بدلیل کتمان ابتال به کرونا، به پزشک مراجعه 
نکرده و در ادامه دچار عالئم حاد بیماری یا 

حتی مرگ، شده اند.
افراد  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
عالمت  بدون  یا  خفیف  عالئم  با  را  بیماری 
به  توجه  با  داد:  ادامه  می گذارند،  سر  پشت 
اینکه مشخص نمی باشد کدام افراد در وضعیت 
وخیم بیماری قرار می گیرند، باید تمام افراد 
رعایت  را  بهداشتی  اصول  کرونا  به  مشکوک 

کنند.
عفونی  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رئیس 
افراد  اکثر  در  افزود:  هرمزگان،  گرمسیری  و 
عالئم کرونا شبیه به آنفوالنزا و سرماخوردگی 
می باشد اما این شباهت نباید باعث شود ابتال 

به کرونا در این افراد نادیده گرفته شود.
داوودیان تصریح کرد: هر کدام از عالئم سرفه، 
گلودرد، تب، عطسه و آبریزش بینی، سردرد 
حالی،  بی  و  خستگی  سابقه،  بی  و  طوالنی 
تنگی نفس، اسهال و استفراغ، تهوع، از دست 
قفسه  درد  و  چشایی  و  بویایی  حس  دادن 

سینه، میتواند نشانه ای از ابتال به کرونا باشد.
وی تاکید کرد: در این شرایط هر کس عالئم 
حتماً  داشت،  هم  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی 
باید احتمال ابتال به کرونا را در نظر بگیرد و 
مراقبت های الزم را انجام دهد و مواظب باشد 
همچنین  و  نشود  شدید تر  عالئم  و  بیماری 
برای  را  خانگی  قرنطینه  و  بهداشتی  اصول 
افراد  سایر  به  ویروس  انتقال  از  جلوگیری 

رعایت کند.
فرض  حتی  اگر  کرد:  خاطرنشان  داوودیان 
هم  سرماخوردگی  و  آنفوالنزا  به  ابتال  بر  را 
برای جلوگیری  زیرا  نمی کند  فرقی  بگذاریم، 
از شیوع این بیماری ها نیز استفاده از ماسک، 
مناسب  فاصله  رعایت  و  دست ها  ضدعفونی 

ضروری است.

چرا برخی ابتالی خود به 
کووید- ۱۹ را کتمان می کنند؟

  گزارش  : تسنیم

اخبار کوتاه
برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی 

بصورت آنالین در شهرستان بستک
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع 
دستی شهرستان بستک از برگزاری دوره های 
شهرستان  سطح  در  دستی  صنایع  آموزش 
بستک خبر داد . ماشا اهلل خنجی خاطر نشان 
به تعطیلی دوره ها وکارگاههای  با توجه  کرد: 
شهرستان  سطح  در  دستی  صنایع  آموزش 
راه  از  آموزش  کرونا  ویروس  شیوع  دروان  در 
های  رشته  گیری  فرا  به  عالقمندان  برای  دور 
مختلف صنایع دستی با استفاده از بستر فضای 
خانه  اشتغال  تولید  آموزش  مرکز  در  مجازی 
های صنایع دستی سطح شهرستان آغاز شده 
است . وی افزود:  در حال حاضر رشته هایی در 
نظر گرفته شده که امکان آموزش واجرای آن 
برای هنرجویان وجود  از طریق فضای مجازی 

دارد . 
نماینده اصفهان 6 روز پس از زایمان در 

مجلس حاضر شد
هفته گذشته خبر تولد فرزند سوم زهرا شیخی 
رسانه ها  در  اصفهان  شهرستان  مردم  نماینده 
اقدامی مسووالنه  خبرساز شده بود که وی در 
در  فرزندش  تولد  از  پس  هفته  یک  ناباورانه  و 
گذشته(  هفته  ۴شنبه  علنی  )جلسه  مجلس 
حاضر شد. زهرا شیخی با انتشار توئیتی از تولد 
فرزندش خبر داد. او نوشت: "خداوند را شاکرم 
که در اوج مسئولیت و توفیق خدمت مضاعف به 
مردم سرزمینم، برای سومین بار لذت مادری را 
به من چشاند. با تولد این مولود مبارک با انگیزه 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  پیش  از  بیش  ای 
نعمت مادری و  از  بانوان محروم  از  به حمایت 
کمک به تمامی مادران پردغدغه ی سرزمینم، 

تالش خواهم نمود.


