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لطفا خودتان را معرفی کنید
بخش  توابع  از  کوویی  روستای  اهل   ، نژاد  صالحی  ماهانی 

قشم  مرکزی شهرستان 
چند ساله عکاسی میکنید و هدفتون از عکاسی کردن چیست؟

اتفاقایی که  این بود که  عکاسی را ازسال ۹۴ شروع کردم. و هدفم 
به  بتوانم  تا  کنم  ثبت  را  بماند  ناملموس  یا  تکرارنشود  دیگه  شاید 

انتقال دهم. نسل آینده 
سوژه مورد عالقه شما در عکاسی چیست؟

سوژه ی خاصی مد نظرم نیست از هرچیزی ببینم عکس میگیرم.
برایم  ،پیر،جوون... هرسوژه ای که  پرنده،چرنده،طبیعت،چهره،کودک 

ثبت میکنم باشد  جالب 
شد  انتخاب  هفته  برتر  عکس  عنوان  به  شما  های  عکس  از  یکی 
راجع به این عکس توضیح دهید. از مکان و زمان و جزییات عکس 

بگویید
خالصی  سد  آن  مکان  کردم.  ثبت   ۹۶ سال  شهریور  رو  عکس  این 

اتفاقات توی عکس فرمالیتست. هست  و 
لباس این خانم لباس سنتی قشم محسوب نمیشود ولی در جایی 
به  زیادشان  وآمد  ورفت  ارتباط  دلیل  به  هستم  ساکن  خودم  که 
،زیاد  گویند  می  مغربی  آن  به  که  لباس  مدل  این  از  کشورامارات 

میشود.. استفاده 
اما پوششی که روی سرش هست مختص این منطقه ست، که آن 
از صنایع دستی  یکی  دوزی   . خوس  گویند  "ِجلِویل خوسی" می 

قشم به حساب میاد.
کوزه  دارد.   نام  "جهله"  گذاشتم  بانو  این  دوش  بر  که  هم  ظرفی 
های سفالی که  در قدیم برای خنک ماندن آب از آن استفاده شد و

با  بانوان این ظرف سفالی روی سر و شانه میذاشتند و  در گذشته 
آن از چاه ها آب به خانه هاشان می آوردند.

جهله یکی از صنایع دستی هرمزگان علی الخصوص میناب است.
ثبت شما به عنوان عکس برتر با موضوع آب انتخاب شده ولی هیچ 

بفرماییند توضیح  نمیکنیم.  این تصویر مشاهده  آبی در 
را در تصویربگنجانیم  نیست همیشه خود موضوع  نظر من الزم  به 
عکس  آن  دیدن  با  بیننده  که  بگیریم  عکسی  بتوانیم  که  ،همین 

موضوع  را حس کند کافیه است.
مثال با دیدن زمین خشک وترک خورده و جهله برشانه ی این زن 

هیچ چیزی جز آب و بی آبی به ذهن نمی آید.
این عکس رو به نمایشگاه و یا مسابقاتی ارایه داده اید؟ 

نمایشگاه  به  را  سدخالصی  از  خشکسالی  موضوع  با  عکسی  یکبار 
ارائه دادم ولی این عکس را نه

در کیف دوربین شما چه چیزهایی پیدا می شود؟ 
D5300 دوربین نیکون

با لنز 1۴0_18
وسیله ی شارژ باطری دوربین

معکوس رینگ 
پارچه ی مخصوص تمییز کردن لنز

یک مداد ودفترچه ی کوچک
انجمن عکاسان قشم کارت 

یک شکالت که هروقت موقع عکاسی سوژه از دستم در می رود و 
عصبی می شوم بخورم )با خنده(

فارس  خلیج  عکاسان  انجمن  جلسات  هفتگی  جلسات  در  حضور 
برای شما مفید بوده است؟

متاسفانه به دلیل طوالنی بودن مسیر برام مقدر نیست که هرهفته 
حضور  توانستم  که  جلساتی  ولی  کنم  شرکت  انجمن  جلسات  در 

داشته باشم  برام بسیار مفید بود واستفاده کردم.
غیر از عکاسی چه فعالیت های دیگه ای هنری انجام می دهید؟ 

هنرتجسمی،هنرمحیطی  نقاشی،  حوزه  در  دیگرم  فعالیتهای 
وصنایع دستی است.

البته بعضی وقتا شعر هم می گویم
اگر سخن ناگفته ای دارید بیان کنید 

فقط تشکر خاص دارم از دو استاد بزرگوارم جناب آقای  بشارتی و 
را  باید یک عکس خوب  یاد دادند چه طور  بهم  استاد وحدانی که 
ثبت کنم. موفقیت امروزم را مدیون این دوبزرگوار هستم که جرات 

عکاسی با دوربین را من دادند.

به زندگی من خوش آمدید 

هدفم از عکاسی انتقال آن به نسل آینده است
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  گزارش  :سعید هوشمند

زایمان زودرس در کمین زنان باردار مبتال به کرونا
زنان مبتال به کووید 19، در معرض خطر بیشتری 
برای زایمان زودرس هستند اما در حال حاضر 
نرخ زایمان زودرسی ناشی از این موضوع خیلی 

باال نبوده است.
محققین اطالعات بیشتری درباره زنان باردار مبتال به 
ویروس کرونا که عامل کووید 1۹ است، پیدا کرده اند.

پزشکی  ژورنال  در  شده  منتشر  مقاله  با  مطابق 
BMJ، زنان باردار و همچنین زنان در مراحل اولیه 
بارداری با تشخیص ابتال به کووید 1۹ بستری شده 
به نظر می رسد که عالمت های  بیمارستان ها،  در 
کمتر  را  عضالنی  دردهای  یا  تب  مانند  بیماری  این 
دارند اما با بیشتر در بخش های مراقب ویژه بستری 

می شوند.
اند که  همچنین در این مطالعه دانشمندان دریافته 
بیشتری  معرض خطر  در  کووید 1۹،  به  مبتال  زنان 
اما در حال حاضر نرخ  برای زایمان زودرس هستند 
زایمان زودرسی ناشی از این موضوع خیلی باال نبوده 

است.
محققین این تحقیق که از کشورهای مختلف اروپایی 
و چین می باشند در این مقاله می گویند: ما دریافته 
ایم که از هر 10 زن باردار یا در مراحل اولیه بارداری، 
در  یا  دارند  حضور  بیمارستان  در  دلیلی  هر  به  که 
بیمارستان بستری هستند، یک نفر مشکوک یا تایید 
کووید 1۹ تشخیص داده شده است اگرچه این نرخ 

متفاوت است.
درباره  مطالعه   ۷۷ از  ای  خالصه  که  تحقیق  این 
تاثیرات کووید 1۹ در زنان باردار و یا زنان در مراحل 
ابتدای سپتامبر تا ۲۶ ژوئن منتشر  از  بارداری  اولیه 
شده است، مجموعه ای از مطالعات و اطالعات روی 

13 هزار 118 مورد )زنان باردار و یا در مراحل اولیه 
باردار در گروه  بارداری( و 83 هزار و ۴8۶ زن غیر 

های سنی باروری مبتال به کووید 1۹، است.

در این مقاله نوشته شده است که "بروز عالئم مرتبط 
با کووید 1۹ همچون تب و دردهای عضالنی در زنان 
باردار و یا در مراحل اولیه بارداری اغلب اوقات کمتر 

از زنان در گروه های سنی باروری است."
همچنین در این مقاله آماده است "به نظر می رسد 
زنان باردار و یا در مراحل اولیه بارداری مبتال به کووید 
1۹، بیشتر در معرض خطر نیاز به بستری شدن در 

بخش های مراقبت های ویژه یا نیاز به دستگاه های 
ونتیالتور هستند"

این مقاله هشدار داده است که "زنان مسن تر، زنان 

دارای اضافه وزن و همچنین زنان دارای بیماری های 
زمینه ای همچون دیابت، بیماری های کلیوی یا سایر 
بیماری های مزمن هم در معرض خطر بیشتر ابتال 

به کووید 1۹ با فرم های شدید این بیماری هستند.
که  اند  دریافته  مطالعات  این  در  همچنین  محققین 
زنان مبتال به کووید 1۹ در معرض باالی خطر زایمان 
های  بخش  در  نوزدانشان  شدن  بستری  و  زودرس 

زایمان زودرس  این  نرخ  نوزادان هستند هرچند که 
باال نبوده است. همچنین میزان  و بی اختیار خیلی 
نیز  نوزاد  مرگ  و  مرده(  کودک  )زایمان  زایی  مرده 

خیلی کم بوده است.
مطالعات مورد استفاده در این بررسی در درجه اول 
بر روی زنان بارداری که نیاز به مراجعه به بیمارستان 
داشته اند گزارش شده است و در بسیاری از مطالعات 

نتایج حاصل از 3 ماهه گزارش نشده است.
دکتر "مارین نایت" استاد تمام بهداشت جمعیت مادر 
و کودک در دانشگاه آکسفورد انگلیس می گوید: در 
حالی که در این بررسی نرخ تا حدودی باالی زایمان 
باید به این نکته توجه  زودرس را گزارش می دهد، 
در   1۹ کووید  به  مبتال  زنان  از  تعدادی  که  داشت 
مراحل بارداری هنوز باردار هستند و بنابراین در داده 
های مطالعاتی گنجانده نشده اند که ممکن است در 
نرخ زایمان زودرس ظاهر شوند. با این وجود برخی از 
زنان باردار مبتال به کووید 1۹ هستند که ممکن است 

زایمان زودرس بعدی داشته باشند.
دکتر "ادوارد موریس" رییس کالج سلطنتی تخصص 
زایمان می گوید: در حالی که خطرات کلی  زنان و 
زنان باردار در اثر ویروس کرونا کم است اما یافته های 
یک مطالعه دیگر خطرات خاصی را برای زنان باردار 

برجسته کرده است.
زنان  وی می گوید: در مقاله دیگری آمده است که 
باردار به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در لیست افرادی 
و  هستند  متوسط  خطر  معرض  در  که  دارند  قرار 
راهنمایی  آخرین  دنبال  به  باید  باردار  زنان  بنابراین 
از  و  باشند  اجتماعی  فاصله  مورد  در  ها  دولت  های 

افرادی عالئم ویروس کرونا را دارند، دوری کنند.
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در  دارید  قرار  بارداری  و ششم  بیست  هفته  در  در صورتیکه 
طول روز شما مشغول بررسی و فراهم کردن ملزومات الزم برای 
زمان تولد فرزند خود هستید، کارهای شما در طول روز شامل 
گردش در بیمارستان، سفارش و خرید لوازم مورد نیاز نوزاد و 
مراجعه به پزشک و همین طور سرگرمی های کوچک و سبک 
است. اما در هنگام شب هم شما یک سرگرمی خواهید داشت، 
زیرا شما در این زمان از بارداری خود، هنگام خواب و استراحت، 

خواب های شفاف و دقیقی می بینید.
وضعیت بدن درهفته ۲۶ بارداری

طبیعی است که در نیمه دوم حاملگی در هر هفته ارتفاع رحم یک 
سانتی متر افزایش یابد. در هفته های ۲۴ تا ۲۷ فشار خون شما افت 
کرده بود که در این دوران دوباره جریان خون شما افزایش می یابد. در 
این دوران کمردرد، گرفتگی عضالت پا و فشار به ناحیه لگنی به علت 
بدن  در  نیز  اتفاق خوبی  ولی  می کنید.  احساس  بار سنگین  حمل 
شما می افتد، موهای شما در اثر وجود استروژن و پروژسترون باال در 
بدن، به زیباترین و خوش حالت ترین حالت خود می رسد. حقایقی 

در مورد فرزند شما در هفته بیست و پنجم بارداری:
 بهتر است در حال حاضر در خصوص زایمان خود برنامه ریزی کنید؛ 

محل تولد، مسکن درد و همراهان
تولد، سینه های شما  از  اول پس  تولید شیر، در چند روز  از   قبل 
مایع غلیظ، چسبناک و زرد رنگی که به عنوان "طالی مایع" معروف 

است تولید میکند.
 برای جلوگیری از افتادن روی صورت )مرکز گرانش در طول بارداری 

تغییر می کند( حالت ایستادن خود را تغییر دهید.
تغییرات وزن شما در این هفته:

در هفته ۲۶ بارداری، احتماال حدود ۷ تا ۱۰ کیلو  افزایش وزن خواهید 
داشت. در صورتی که دوقلو باردار باشید حدود ۱۲تا ۱۹ کیلو افزایش 
وزن خواهید داشت. وقتی شکم خود را لمس می کنید متوجه می 
شوید که باالی رحم حدود ۲.۵ اینچ باالی ناف است. در ادامه بارداری 

شکم هر هفته حدود نیم اینچ رشد می کند.
هفته ۲۶ بارداری چند ماهگی بارداری است؟

در هفته ۲۶، شما ۵ ماه و سه هفته باردار هستید. در حال نزدیک 
شدن به ماه ششم بارداری هستید.

در این هفته نی نی شما به اندازه کاهو است
هرچقدر که سیستم عصبی کودک شما رشد بیشتری می یابد حرکت 
با رشد  او در بدن شما هماهنگی بیشتری دارد. اعصاب مرکزی هم 
محیط  با  را  خودش  بدن  دمای  که  می سازد  قادر  را  جنین  بیشتر 
اطرافش تنظیم کند. حقایقی در مورد فرزند شما در هفته ۲۶ بارداری: 
 در هفته ۲۶ کودک شما شروع به تمرین با استفاده از ریه های کوچک 

خود می کند. 
اندازه  درصد   ۷۵ او  چشمان  شود،  متولد  شما  نوزاد  که  هنگامی   

چشمان بزرگساالن است
 کودک شما در حال حاضر وزنی حدود ۷۲۵ گرم  دارد و حدود ۳۵.۶ 

سانتی متر طول دارد
تغییرات جنین

به زودی چشم های نی نی در این هفته با رشد مژه ها شما را مجذوب 
خود می نماید

خوردن مایع آمنیوتیک در هفته ۲۶ بارداری

جنین شما در هفته ۲۶ بارداری به سختی به 
خوردن مایعات آمنیوتیک اصرار می ورزد. این 

عمل برای توسعه ریه سالم مفید است.
تشکیل ناخن ها در هفته۲۶ بارداری

کوچک  های  ناخن  باردرای   ۲۶ هفته  در 
تشکیل شده اند! توجه: ناخن ها شروع به تیز 

شدن می کنند.
قورت  را  آمنیوتیک  مایع  زمان  این  در  جنین 

می دهد و سکسکه می کند. 
توصیه ها درهفته ۲۶ بارداری

لباس خواب شما باید راحت و سبک باشد به 
است در شب خیلی  اینکه شما ممکن  علت 
حرکت کنید و حتی عرق کنید پس لباسی 
و  و سبک  راحت  میکنید حتمن  انتخاب  که 

نخی باشد.
عالئم طبیعی درهفته ۲۶ بارداری

افت فشار خون:
به علت افزایش جریان خون برای تغذیه جنین 

که کامال طبیعی میباشد.
وریدهای گشاده:

بدن  تطابق  برای  خون  حجم  حاملگی  در 
افزایش میابدبدنتان به سختی خون را دربدن 

به گردش در می آورد. برای ساق هایتان سخت است که جزیان خون 
به همراه  مواقع کشیدگی  این  در  برگرداند.  تحتانی  اندام های  به  را 
مسائل هورمونی سبب شکنندگی عروق میشود. موارد زیر برای بهتر 

شدن وضعیتتان کمک خواهد نمود:
 ورزش مناسب انجام دهید

 زمانی که مینشینید پای خود را باال بیاورید
 به مدت زیاد سرپا نیاستید

 جوراب های حمایت کننده بپوشید
 افزایش وزن زیاد نداشته باشید

 چند بار در روز حرکت کنید
 مصرف ویتامین سی

 پاهایتان را حدود سی دقیقه در روز باالی سرتان قرار دهید.
عالئم هفته ۲۶ بارداری در یک نگاه:

در اینجا عالئم هفته بیست و ششم بارداری ذکر شده است:
ورم اندام بدن

بی خوابی
سیاتیک
یبوست

خستگی
افزایش درد براکستون هیکس

تکرر ادرار
سردرد

استرس
افزایش نشانه های کششی بر روی بدن

خارش پوست
افزایش کمی در فشار خون

هشدارها درهفته ۲۶ بارداری
- اگر در این هفته شی سنگین بلند نیدکمردرد، گرفتگی عضالت پا 

و فشار به ناحیه لگنی مشاهد میشود.
-  در صورت مشاهده خونریزی در هفته ۲۶ بارداری سریعا به دکتر 
موعد  از  بیش  شدن  کنده  عالمت  است  ممکن  چون  کنید  مراجه 

جفت باشد.
تغذیه درهفته ۲۶ بارداری

- جنین شما برای جذب آهن به ذخیره آهن بدن شما متکی است. 
از غذاهای پر آهن مانند اسفناج و عدس بیشتر استفاده  در نتیجه 
کنید. خصوصاً اگر گیاه خوار هستید، حتماً پزشک شما پیشنهاد می 

کند که مکمل های غذائی پر آهن مصرف کنید. 
-مواد غذایی حاوی آهن را بشناسید. 

-ظروف مکمل ها و ویتامین ها را در جاهایی قرار دهید که دائماً جلوی 
چشمتان باشند تا مصرف آن ها را فراموش نکنید.

ورزش درهفته ۲۶ بارداری
می  را حمل  جنین  و  رحم  وزن  تمام  شما  ران های  خارجی  قسمت 
کنند. پس به این فکر باشید که به آن ها نیز استراحت دهید. حرکات 
کششی مناسب برای آرام کردن این نواحی انجام دهید. برای یادگیری 
کنید.  مراجعه  مربوطه  متخصصین  یا  خود  پزشک  به  حرکات،  این 
بدن  دو طرف  هر  برای  یکسان  به صورت  را  کنید که حرکات  دقت 

انجام دهید.
نکاتی برای پدرها در هفته ۲۶ بارداری:

به  است  شده  ایجاد  بدنش  در  که  تغییراتی  با  احتماال  همسرتان 
سختی کنار می آید. توجه، عشق و مراقبت شما به او کمک می کند 
با این تغییرات کنار بیاید. به او نشان دهید چقدر کاری که می کند 

برایتان باارزش است.

بارداری هفته به هفته

هفته بیست و ششم بارداری 

سالمت
زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوآنزا 
درصد تاثیر واکسن چه میزان است؟

در شرایطی که پاندمی کرونا همچنان ادامه دارد، 
برای  مناسب  زمان  در  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق 
مردم به ویژه کسانی که در گروه های خطر هستند، 
اپیدمی  شدن  همراه  از  تا  دارد  زیادی  اهمیت 

آنفلوآنزا با کرونا تا حدودی جلوگیری شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: به زودی 

چگونگی توزیع واکسن آنفلوآنزا اعالم خواهد شد.
دکتر فاطمه نوروزیان در رابطه با گروه هایی که در اولویت 
تزریق هستند، تصریح کرد: کارکنان بهداشت و درمان، 
سالمندان، کودکان شش ماه تا پنج سال، زنان باردار و 
افراد دارای بیماری های زمینه ای شامل مشکالت قلبی 
و عروقی، بیماری های کلیوی و دیالیزی، کبدی، ریوی، 

سرطان ها و نقص ایمنی، در اولویت تزریق هستند.

زمان  درخصوص  وی 
واکسن  این  توزیع 
قطعا  کرد:  اظهار 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
هم  هرمزگان  استان 
واکسن  تامین  جهت 
نموده  اقدام  آنفلوآنزا 
را  سهمیه ای  و  است 
نظر  در  استان  برای 
هنوز  اما  گرفته اند، 
در  واکسن  این  توزیع 
است  زود  داروخانه ها 
این  تزریق  چراکه 
زمان  این  در  واکسن 
در  تاخیر  به  باتوجه  و 
این  اپیدمی  شروع 

موجب  استان ها،  سایر  به  نسبت  هرمزگان  در  بیماری 
باقی  آنفلوآنزا،  اپیدمی  پایان  تا  فرد  در  ایمنی  می شود 

نماند و به بیماری مبتال شود.
نوروزیان در خصوص بهترین زمان تزریق واکسن، بیان 
کرد: در اواخر شهریورماه یا اوایل مهرماه تا پایان مهرماه، 
بهترین زمان برای تزریق این واکسن است و اگر دیرتر 
هم تزریق شود ممکن است تا قبل از مصونیت، فرد به 

بیماری مبتال شود.
واکسن  این  اثر  ماندگاری  زمان  مدت  با  رابطه  در  وی 
گفت: اثر واکسن آنفلوآنزا تا یکسال پس از تزریق ادامه 
خواهد داشت و باتوجه به اینکه در ویروس آنفلوآنزا هر 
ساله تغییرات ژنتیکی اتفاق میفتد، باید واکسن ساالنه 

تزریق شود.
مرغ  تخم  به  که  کسانی   : کرد  تاکید  پایان  در  وی 
مرکز  در  و  پزشک  نظر  با  باید  حتما  دارند  حساسیت 

درمانی تزریق انجام دهند./ تسنیم



دریافت واکسن آنفلوانزا برای مادران باردار رایگان شد

با علت دریافت کارت ملی  ارتباط  دارو، در  و  سخنگوی سازمان غذا 
برای تهیه واکسن آنفلوانزا، توضیحاتی ارائه داد.

کیانوش جهانپور موضوع دریافت کارت ملی برای تهیه واکسن آنفلوانزا 
را تأیید کرد و گفت: با توجه به قیمت پایین واکسن آنفلوانزا در کشور، 

امکان قاچاق آن به کشورهای همسایه عراق و پاکستان وجود دارد.
وی افزود: واکسن آنفلوانزا با ارز دولتی وارد می شود، از همین رو قیمت 

مصوب دارد و اینگونه نیست که با نرخ آزاد عرضه شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره به آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا 
مادران  برای  آنفلوانزا  واکسن  گفت:  داروخانه ها،  در  شهریور  اواخر  از 
باردار رایگان خواهد بود که توزیع آن از طریق شبکه بهداشت صورت 

می گیرد.
گفتنی است که مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با 
اشاره به جزییات نحوه توزیع و عرضه واکسن آنفلوآنزا در سال جاری 
گفت: هر فرد با مراجعه به داروخانه و با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی 
با بیان اینکه هنوز قیمت  می تواند واکسن آنفلوآنزا را تهیه کند. وی 
تمام شده آن برای مردم مشخص نیست، درباره نحوه عرضه واکسن 
آنفلوآنزا به مردم، گفت: توزیع و عرضه واکسن آنفلوآنزا مانند هر سال 
نیست و در عین حال اینطور هم نخواهد بود که مردم برای تهیه آن 

نیاز به نام نویسی داشته باشند.
سال تحصیلی جدید بصورت حضوری در همه مدارس 

هرمزگان آغاز می شود

براساس تصمیم جدید وزارت آموزش و پرورش همه مدارس هرمزگان 
صورت  به  شهریورماه   ۱۵ شنبه  فردا  از  تحصیلی  مقاطع  همه  در 

حضوری بازگشایی می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در مدارس با جمعیت زیاد، 
در  بندی  گروه  صورت  به  و  ظرفیت  درصد   ۵۰ با  درس  کالس های 

روز های زوج و فرد هفته تشکیل می شود.
در کالس درس  آموزان  دانش  زمان حضور  افزود:  زاده  دادی  موسی 
بیش از ۳۵ دقیقه نخواهد بود. وی گفت: کالس های درس ۹۰ و ۷۵ 

دقیقه ای به ۳۵ دقیقه کاهش یافته است.
تفریح  زنگ  بودن  شناور  به  اشاره  ضمن  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مدارس افزود: شورای مدارس مخیر هستند که ساعت ورود و خروج 
دانش آموزان را بر مبنای کالس های ۳۵ دقیقه ای و زنگ تفریح ۱۰ 

دقیقه ای بصورت شناور تنظیم کنند.
دادی زاده گفت: مدیران مدارس جلسه اول کالس را به آموزش اصول 
بهداشتی اختصاص دهند. وی با اشاره به اینکه نوبت های حضور دانش 
که  والدینی  افزود:  است،  شده  پیامک  والدین  به  مدارس  در  آموزان 
پیامک برای آن ها ارسال نشده است با مدیران مدارس تماس بگیرند و 

نوبت فرزندان دانش آموز خود را مشخص کنند.
۳ماه نبود آب شیرین در روستای سلخ قشم

هرمزگانی  زنان  که  دوره ای ست  به  متعلق  عکس  کنید  تصور  شاید 
)دست کم ۵ دهه قبل( آب را برای مصارف روزانه از برکه ها می آوردند

اما نه، عکس در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۹ ثبت شده، زن اهل روستای سلخ 
برای  قول خودش  به  که  آب  دبه   ی  با  خانه  به  رفتن  مسیر  در  قشم 

آشامیدن از برکه ی پشت روستا پر شده است.
بنا به گفته ی اهالی روستای سلخ این روستا ۳ ماه است که آب شیرین 

آشامیدنی ندارد.
هنرستان دخترانه هنرهای زیبای قشم شروع به 

کار کرد

هنرستان  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دخترانه هنرهای زیبا منطقه آزاد قشم آغاز به کار کرد و برای سال 

تحصیلی جدید هنرجو می پذیرد.
فرهنگ  اداره کل  نظر  زیر  این هنرستان که  علیرضا کمساری گفت: 
و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم از میان عالقه مندان به تحصیل در 
رشته های هنری، در سه رشته نقاشی، نمایش و موسیقی)پایه ۱۰( به 
صورت محدود ثبت نام می کند. وی افزود: حضور استادان و مدرسان 
مجرب در این هنرستان  می تواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در 
جزیره منجر شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد سازمان منطقه آزاد قشم 
به  واالی هنر  تصریح کرد: فرهنگ غنی مردم جزیره قشم و جایگاه 
ویژه موسیقی و نمایش در این فرهنگ، زمینه توسعه این رشته ها را 
حتی در مقاطع باالتر نیز فراهم کرده است.جزیره قشم با مساحت یک 
هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به 
۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی 
با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد. پیوند اقتصاد ملی به 
اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه های 
خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و 
قشم  آزاد  منطقه  ایجاد  هدف های  جمله  از  ارزی  آمدهای  در  کسب 
با ۱۵۰  است.شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و الرک 
هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به 
میانگین ۱۱ کیلومتر در آب های خلیج  طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض 

فارس گسترده شده است.
افتخار آفرینی دیگری از دانش آموزان بستکی:

کسب رتبه های برتر مسابقات استانی سپاس مدافع 
سالمت توسط دانش آموزان بستکی

این مسابقات با محورهای عکس نوشته، نقاشی و متن ادبی کوتاه با 
سطح  آموزان  دانش  مشارکت  با  سالمت«  مدافع  »سپاس  مضمون 
استان هرمزگان در پژوهش سرای والیت ناحیه دو بندرعباس برگزار 

شد.
فرد  فرح  و  ریز  تنگ  عفیفه  اندرز،  فروزان  مسابقات  از  دوره  این  در 
فاطمه  اول،  رتبه  نوشته  عکس  محور  در  الزهرا  فاطمه  هنرستان  از 
شریفی از هنرستان سمیه در محور عکس نوشته رتبه دوم و فاطمه 
عبدالهی از دبستان عدالت گودگز در محور نقاشی رتبه اول را به خود 

اختصاص دادند.
اختتامیه مسابقات تیراندازی بانوان به مناسبت گرامی 

داشت هفته دولت در بندرعباس برگزارشد 

مسابقات  اختتامیه  آئین  در  هرمزگان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تیراندازی بانوان استان بمناسبت گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: 
از زحمات همه کسانی که برای هر چه بهتر برگزار شدن این مسابقه 
بانوان  نزدیک  ای  آینده  در  امیدوارم  و  کنم  می  تشکر  کردند  تالش 
ورزشکار بتوانند در عرصه های ملی و بین المللی برای کشور عزیزمان 

افتخار آفرینی کنند. 
محمودرضا امیاری ادامه داد: دختران تیرانداز استان می توانند با تالش 
خود افتخارآفرینان ایران باشند و برای بانوان تیراندازی استان آرزوی 

موفقیت میکنم. 
باید  مسابقات  برگزاری  و  استعدادیابی   ، آموزش  داشت:  بیان  وی   
توسعه  و  قرارگیرد  استان  تیراندازی  هیات  های  برنامه  اولویت  در 
موجب  دقیق  ریزی  برنامه  و  مدیریت  با  هیات   ورزشی  فعالیت های 
استان  در  رشته  این  ورزشکاران  پیاپی  موفقیت های  کسب  و  پویایی 

و کشور می شود. 
برگزاری  حاشیه  در  هرمزگان  تیراندازی  هیات  ریاست  اسالمی  جواد 
این مسابقه اظهارداشت: به مناسبت گرامی داشت هفته دولت و یاد 
شهیدان رجایی و باهنر ، مسابقه تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی ویژه 
برگزار  بندرعباس  تختی  ورزشی  مجموعه  تیراندازی  سالن  در  بانوان 
شد.  وی ادامه داد: این مسابقه در دو رده سنی نوجوانان و بزرگساالن 
بنیادشهید،  فرمانداری،نایبند،  تیمهای  از  بانوان  از  نفر   ۳۰ تعداد  به 
و  ناشنوایان  و  خاص  شکاری،بیماران  نهم  پایگاه  میناب،  شهرستان 
کرد  خاطرنشان  میان  این  در  اسالمی  استان حضورداشتند.    هیات 
 ، بنیادشهید  تیم  از  عباسلو  ؛ستایش  نوجوانان  رده  تفنگ در  : رشته 
تا  اول  رتبه های  فاطمه عسکری در   ، استان  از هیات  پور  کوثرعالی 

سوم قرارگرفتند. 
زاده  قاسمی  بزرگساالن:مریم  رده  تفنگ  رشته  در  داشت:  بیان  وی   
الدینی  قطب  نفردوم،مطهره  سمنبرگذری  اول،  نفر  استان  هیات  از 

نفرسوم را کسب نمودند. 
تپانچه  رشته  در  آوران  مدال  گفت:  استان  تیراندازی  هیات  ریاست   
نایبند،نازنین عبدالهی  تیم  از  اول  نفر  آذین شاهی  نوجوانان:  رده  در 
نفر دوم از پایگاه نهم شکاری، فاطمه بهرامی نفر سوم از هیات استان 
رده  تپانچه  رشته  اظهارکرد:  میان  این  در  اسالمی  نمودند.   راکسب 
فاطمه   ، اول  نفر  استان  هیات  تیم  از  عبدالهی  سمیه  بزرگساالن: 
تیم  از  سیدکاظم  سادات  دوم،سمانه  نفر  بنیادشهید  تیم  از  جدکاره 

هیات استان عنوان سوم این دوره از رقابتها را از آن خود کردند. 
الزم بذکراست، داوران این دوره از رقابتها سرکار خانمها خاکساری،عالی 
پور ،خشویی ، خدری و حاجی علیزاده به قضاوت این دوره از رقابتها 
پرداختند. گفتنی است ، درپایان به برندگان این دوره از رقابتها احکام 
هیات  داور  ازبانوان  داور  جهانی  روز  مناسبت  به  اهداشدو  جوایزی  و 

تیراندازی استان تقدیر و تشکر بعمل آمد. 
مدیرکل  امیاری  حضورمحمودرضا  با  مسابقات  این  اختتامیه  مراسم 
ورزش و جوانان، خادمی معاون ورزش، خانم مرادی سرپرست معاونت 
و  استان  تیراندازی  هیات  ریاست  اسالمی  کل،  اداره  بانوان  ورزش 

جمعی از اعضا هیات برگزارشد.                                         

اخبار حوزه بانوان
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افتتاح ۲۵ تخت درمانی در بیمارستان خلیج فارس 

خلیج  بیمارستان  در  درمانی  تخت جدید   ۲۵ دولت  هفته  با  همزمان 
توسعه  معاونت  شیبانی  سرکارخانم  حضور  با  اجتماعی  تامین  فارس 
مدیریت و منابع استانداری ، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
استان هرمزگان و  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  ابراهیمی مدیرکل  ، دکتر 
خانم دکتر امیری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان به بهره برداری 

رسید.
مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان در آیین افتتاح ۲۵ تخت درمانی 
حال  در  فارس  خلیج  بیمارستان  گفت:  فارس  خلیج  بیمارستان  در 
توسعه وافزایش تخت های بستری می باشد که ۲۵ تخت جدید بخش 
جراحی به بیمارستان اضافه شده است که تخت های فعال بیمارستان 

از ۲۴۰ تخت به ۲۶۵ تخت رسیده است.
دکترمریم امیری گفت: نگاه توسعه ای و تخصصی به بیمارستان موجب 
شده است که در سال گذشته بخش ام آر ای به بهره برداری برسد که 
نقش مهمی در حوزه سالمت استان داشته است و جامعه تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی از آن بهره مند شده اند. امیری افزود: درسال 
گذشته ۲۹۰ هزار نفر به بیمارستان مراجعه کرده اند که ۲۵ هزار نفر 
بستری  و ۱۱ هزار عمل جراحی صورت گرفته است  و این بیمارستان 
با  وی  است.  داشته  زایمان  هزار   ۸ زنان  مرکزی  بیمارستان  عنوان  به 
شاره به اینکه این بیمارستان با شیوع بیماری کرونا توانست همراهی 
خوبی با بیمارستان های دانشگاهی داشته باشد، اظهار کرد: در بخش 
با شیوع  بود، که  سی تی اسکن در سال گذشته ۳هزار و ۵۰۰ مورد 
کرونا فقط در ۴ ماه اول شیوع این بیماری  ۳هزار مورد سی تی اسکن 

انجام شده است.
بر  بالغ  این پروژه  اعتبار  تامین اجتماعی هرمزگان گفت:  مدیر درمان 
۲۲ میلیارد ریال است که در بخش نوسازی و تجهیزات پزشکی صورت 
گرفته است. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: 
بیمارستان خلیج فارس در بخش پذیرش مادران باردار پرخطر در شیوع 

بیماری کرونا رضایت بخش بوده است.
نازنین شیبانی گفت: امید است زیرساخت های درمانی تامین اجتماعی 
به سراسر هرمزگان برسد که همه بتوانند از این بخش درمانی نیز بهره 

مند شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان:

زیرساخت های بهداشت و درمان استان با پیگیری های 
استاندار در حال توسعه است 

توسعه  گفت:  هرمزگان   استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
زیرساخت ها و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان 
در هرمزگان مورد تاکید استاندار است و تمامی ظرفیتها را جهت بهبود 

و ارتقای وضعیت درمان استان بسیج کرده است.
نازنین شیبانی تذرجی در آیین بهره برداری از ۲۵ تخت درمانی جدید 
در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس ضمن عرض تسلیت به مناسبت 
ابتدای  از  اظهارداشت:  دولت  هفته  گرامیداشت  نیز  و  محرم  ماه  ایام 
حضور دکتر همتی در استان هرمزگان اقدامات و پیگیری های زیادی از 
سوی استاندار جهت ارتقا درمان و بهداشت انجام شده و اقدامات مهمی 

در این راستا در حال انجام است.
وی ادامه داد : در این راستا تمامی امکانات و تامین منابع و اعتبارات 
برای تکمیل  پروژه  بیمارستان ۵۳۱  تختخوابی  بندرعباس تا پایان 

امسال بکارگرفته شده است . شیبانی، عملکرد بیمارستان خلیج فارس 
در بخش مادران باردار پر خطر در شیوع بیماری کرونا را رضایت بخش 
دانست و افزود: امید است زیرساخت های درمانی تامین اجتماعی به 
از این بخش درمانی نیز بهره  سراسر هرمزگان برسد که همه بتوانند 
مند شوند. معاون استاندار  در پایان  به خدمات ارزنده تالشگران حوزه 
بهداشت و درمان استان هرمزگان در زمان شیوع بیماری کرونا  اشاره و 

از زحمات آنها قدردانی کرد.
افتتاح پارلمان زنان در کیش

مجموعه »پارلمان زنان کیش« با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد،  
مدیرعامل، معاونان و برخی از مدیران منطقه آزاد کیش افتتاح شد.

در آئین افتتاح این مجموعه که شامگاه سه شنبه برگزار شد، مرتضی 
بانک، با تاکید بر اهمیت جایگاه زنان کیش، گفت: باید این اقدام مهم 

و ارزشمند اجتماعی به عنوان یک الگو در سطح کشور گسترش یابد.
در ادامه این مراسم رئیس اداره امور زنان کیش با بیان این که پارلمان 
اساس  بر  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور  طبق  زنان 
جمعیت زنان این منطقه تشکیل شده است، گفت: با بررسی و مطالعات 
جمعیت زنان و به تناسب سهمیه، به ازای هر ۱۰۰ نفر از اعضای هر 

قشر سهمیه عضویت در پارلمان اختصاص یافته است.
زنان  شامل  مختلف  صنوف  را  پارلمان  این  اعضای  خسروی  عالمه 
خانه دار، فعاالن اجتماعی، آموزش و پرورش، دانشجویان و دیگر اقشار 
مختلف جامعه بر شمرد و اظهار داشت: پارلمان زنان کیش در قالب ۵ 
کمیته" فرهنگی- اجتماعی، گردشگری، اقتصادی، آموزش و پژوهش 
و توانمند سازی حقوقی و سالمت و خانواده" فعالیت خود را آغاز کرده 
که  هایی  تخصص  اساس  بر  ها  کمیسیون  افزود:  ادامه  در  وی  است. 
اعضای مجمع عمومی دارند در پارلمان عضو هستند و این مجمع دارای 
یک هیئت رئیسه ۷ نفره، متشکل از رئیس، نائب رئیس، دبیر، سخنگو 

و سه نفر عضو هیئت رئیسه است.
رئیس اداره امور زنان کیش در خصوص شیوه نامه پارلمان زنان که در 
قالب نقشه راه و فعالیت سازمان منطقه آزاد کیش تدوین شده است 
تصریح کرد: این شیوه نامه پس از ارسال به تمام اقشار مختلف جامعه و 
نمایندگان و با جمع بندی نظرات و پیشنهادهای ارائه شده در نهایت به 

تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان رسیده است.
گفتنی است، پارلمان زنان کیش در قالب یک مجمع مشورتی، مطالبات 
زنان جامعه را بررسی و بومی سازی و به نهادهای زیربط ارائه می کند.

با حکم رئیس هیات گلف هرمزگان؛
مهری تبریزی مسوول هیات گلف دانشگاه آزاد 

بندرعباس منصوب شد

مهری تبریزی یگانه به عنوان مسئول هیات  گلف دانشگاه آزاد اسالمی 
بندرعباس منصوب شد.

آزاد  دانشگاه  بدنی  تربیت  مسئول  با  نشستی  طی  شبانکاره  بیژن 
بندرعباس اظهار داشت: با توجه به این که مینی گلف ورزشی شاد و 
مفرح می باشد و باعث افزایش تمرکز و خونسردی و باال رفتن قدرت 
تصمیم گیری در دانشجویان می شود بر آن شدیم تا مینی گلف را به 
میان دانشجویان بیاوریم . وی افزود: در این بین دانشگاه آزاد بر آن شد 
تا برای شادابی و باال بردن تمرکز و قدرت تصمیم گیری دانشجویان 

زمین تخصصی مینی گلف را در دانشگاه آزاد احداث نماید.
رئیس هیات گلف استان گفت: با توجه به درایت و کارآمدی خانم مهری 

تبریزی ایشان به عنوان مسئول گلف دانشگاه آزاد بندرعباس منصوب 
شدند و حکم ایشان با حضور نائب رئیس هیات گلف فرشته مسلم زاده 
ساخت  با  داشت:  اظهار  استان  گلف  هیات  رئیس  شد.  ایشان  تقدیم  
میزبان  توانست  خواهیم  آینده  در  ما  آزاد  دانشگاه  المللی  بین  سایت 
مسابقات بین المللی در هرمزگان باشیم. در آخر شبانکاره از  کامرانی 
رئیس دانشگاه آزاد بابت نگاه مثبت به این ورزش شاد و مفرح و توسعه 

آن در دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس تشکر و قدردانی کرد.
هرمزگان در صدر استان های کشور به لحاظ انتصاب 

مدیران زن

معاون استاندار هرمزگان گفت: هرمزگان دارای ۷۳ هزار کارمند است 
که ۳۵ درصد آن را بانوان تشکیل می دهند.

اقدامات  از  یکی  که  این  بیان  با  برنامه خبری  یک  در  شیبانی  نازنین 
خوب ماه های اخیر، فعال سازی دفاتر پیشخوان دولت به منظور توسعه 
و  مردم  به  پاسخگویی  درگاه های  افزایش  و  مردم  به  خدمت رسانی 
مشخص بودن تکلیف مردم در برابر خدمتی که از اداره ای می خواهند 
پاسخ  دریافت  برای  بودند  مجبور  مردم  گاها  کرد:  اظهار  است،  بوده 
در  خودشان  و  مراجعه  اداره  آن  به  نوبت  چندین  اداره ای  از  استعالم 
معرض آسیب قرار می گرفتند و از سوی دیگر تکرر مراجعات به ادارات 

سبب مشکالتی برای کارمندان و ابتالی کارمندان ادارات نیز می شد.
وی با بیان این که فعال شدن دفاتر پیشخوان در زمینه دریافت و ارائه 
خدمات الکترونیک به مردم، گام موثری در صیانت از سالمت مردم و 
کاهش مراجعات به ادارات نیز بوده است، عنوان کرد: از تمامی ادارات 
خواسته ایم که خدمات الکترونیکی را نیز گسترش و با ارائه امکان ورود 
توسعه  الکترونیک  بسترهای  بر  را  مردم  امورات  اختصاصی،  پورتال  به 
دهند و لذا از زمان شیوع بیماری کرونا در اغلب ادارات خدمت رسان، 

این بستر مهیا شده است.
 ۸۷ داد:  ادامه  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آنها  عملکرد  که  کرده اند  ایجاد  نیز  را  خدمت  میز  استان  در  دستگاه 
به طور مستمر پایش و بررسی می شود و تیم بازرسی ویژه ای نیز هر 
رضایت  و  نظرسنجی  زمینه  این  در  ارباب رجوعان  از  ادارات،  در  هفته 

سنجی می کنند.
۱۶ دستگاه میزخدمت کامال الکترونیک را ایجاد کرده اند

شیبانی در ادامه با بیان این که ۱۶ دستگاه اجرایی استان با استقرار 
کامل میزخدمت الکترونیک عمال مراجعات مردمی به ادارات شان را تا 
۹۰ درصد کاهش داده اند که رضایت مندی مردم اثر بسیار باالیی داشته 

و مشکالت مردم در این ادارات به حداقل رسیده است.
با  نیز  پیشخوان  دفاتر  استعالمات  پاسخ  مورد  در  وی همچنین گفت: 
امضای استاندار، دستوری به ادارات ابالغ شده که وظیفه دارند، پاسخ 
استعالمات دفاتر پیشخوان دولت را در امور مردم ظرف ۲۴ ساعت اعالم 
کنند.معاون استاندار هرمزگان عنوان داشت: سامانه مکاتبات مردمی نیز 
در استان راه اندازی شده است که توسعه و تکامل آن می تواند به کاهش 
هرچه بیشتر نیاز مردم به حضور در ادارات منجر شود و امورات مردم با 

سرعت بیشتری در ادارات انجام و به نتیجه برسد.
هرمزگان ۷۳ هزار کارمند دارد

این که هرمزگان دارای ۷۳ هزار کارمند در  بیان  با  ادامه  شیبانی در 
دستگاه های اجرایی است، گفت: ۴۸ هزار از این کارمندان مرد و ۲۵ 
امید  نیز زن هستند که در دولت تدبیر و  نفر معادل ۳۴ درصد  هزار 
جذب  دستگاه ها  در  قراردادی  و  پیمانی  رسمی،  بصورت  نفر   ۱۵۴۴
شده اند و ۱۲۶۷ نفر نیز از نیروهای قردادی به رسمی و پیمانی تبدیل 

وضعیت شدند که امنیت شغلی آنان را در پی داشت.
در استان های برتر کشور در زمینه انتصابات بانوان هستیم

از  نیمی  عنوان  به  بانوان  از ظرفیت  استفاده  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
جمعیت جامعه در عرصه های مدیریتی متناسب، بیان داشت: با حمایت 
این  در  خوبی  بسیار  انتصابات  شاهد  هرمزگان،  استاندار  همتی  دکتر 
زمینه بوده ایم و اکنون در استان ۳۵۱ مدیر حرفه ای، پایه و میانی از 
در  برتر کشور  استان های  میان  در  را  که هرمزگان  داریم   زنان  میان 

زمینه انتصابات بانوان قرار داده است.

اخبار حوزه بانوان



روابط  ایران،  اسالمی  جمهوری  دولت  هفته  با  همزمان 
عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور، گزارشی اجمالی از 
وزارت  خانواده  و  زنان  امور  اساسی  اقدامات  و  ها  برنامه 
کشور با هدف  استفاده رسانه اي و  تبیین اقدامات مهم 
شرح  به  عمومی  افکار  براي   حوزه  این  در  گرفته  انجام 

ذیل منتشر کرد؛
امور زنان و خانواده

همكاري در تدوین برنامه های مرتبط با اسناد باالدستی زنان 
عدالت  اجرایی سازی آن" شاخص های  بر  نظارت  و  و خانواده 
جنسیتی" " شاخص های خانواده "،"برنامه توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار"و"سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده".
افزایش تصدي زنان كارآمد در سطوح مدیریتی در استانداري ها، 
فرمانداري ها و بخشداري ها و سایر دستگاه هاي اجرایي استاني 
بخشدار، ۶۵  كل، ۵۵  مدیر  مدیر كل،۷۰  انتصاب:۱۰۰معاون  با 
زن  استاندار  معاون   ۱۶ انتصاب  و  فرماندار   ۳ فرماندار،  معاون 
برای نخستین بار و ارتقای آنان از مدیریت میانی به مدیریت 

عالی و ارشد.
ارتقاي دانش و توان مدیریتي حدود ۱۹۰۰ زن مدیر و مسئول در 
۳۱ استان كشور در قالب اجراي طرح ملی"حمایت از توان افزایي 
زنان مدیر و مسئول استانها" با ارائه ۲۲.۰۰۰ نفر ساعت آموزش 
حضوري و ۴۶.۰۰۰ نفر ساعت آموزش غیر حضوري و نیز تولید 

متون آموزشي در زمینه ارتقاء توان مدیریت زنان.
شناسایی و حمایت از زنان تولید كننده و كارآفرین و تسهیلگری 
و  تولیدی  های  بنگاه  از  واحد   ۲۰.۴۶۱ مشكالت  رفع  جهت 

اقتصادی زنان در سراسر كشور.
با  اجتماعی"  روابط  در  كودكان  و  زنان  امنیت  سند  تدوین" 
ماده  قانونی  تكلیف  راستای  در  اجرایي  مشاركت دستگاه  هاي 

۲۲۷ برنامه پنجم توسعه
واگذاری مسئولیت رصد، هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه 
و  زنان  امور  دفاتر  به  كودكان  در خصوص  استان  اجرایي  هاي 
بین وزارت كشور و مرجع ملی  توافق  خانواده استان ها طبق 

حقوق كودک وزارت دادگستري
برگزاری دو دوره جشنواره فرهنگی - ورزشی بانوان شاغل ستاد، 

استانداری ها و سازمان های تابعه وزارت كشور
برگزاري نشست های تخصصی هم اندیشي زنان فعال در عرصه 

های سیاسي و اقتصادی با حضور فعالین این عرصه ها
با اخذ مصوبه و دستور وزیر محترم كشور، برای نخستین بار در 

استانداری های سراسر كشور
در  استانداری ها  خانواده  و  زنان  امور  دفاتر  كل  مدیران  عضویت 

ستاد بحران
در  استانداری ها  خانواده  و  زنان  امور  دفاتر  كل  مدیران  عضویت 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان   
در  استانداری ها  خانواده  و  زنان  امور  دفاتر  كل  مدیران  عضویت 

شورای آموزش و پرورش
حضور موثر مدیران ارشد زن در شورای اداری استان ها

دستاوردها و نتایج مطلوب و درخشانی در طول سه سال سپری 
دستاوردها،  این  كه  است  شده  حاصل  دوازدهم  دولت  از  شده 
گویای ایفای نقش متفاوت و درخشان دفاتر امور زنان و خانواده 
استانداری های سراسر كشور در عرصه های استانی و ملی بوده 
و  مدیریتی  های  عرصه  در  زنان  كیفیت حضور  بیانگرتغییر  و 

اجرایی كشور است .
چرخه ی حضور زنان در كمیته های مرجع استانی زمینه ساز 
حضور موثرترشان در سایر اركان تصمیم سازی و تصمیم گیری 
و  زنان  حوزه  دستاورد  ترین  مهم  را  آن  توان  می  و  است  بوده 

خانواده در دولت دوازدهم تلقی نمود.
در گزارش زیر به صورت مختصر به تبیین این تغییر كیفیت 
نقش آفرینی در مراجع تصمیم سازی استان ها اشاره می كنیم.

در  استانداری ها  خانواده  و  زنان  امور  دفاتر  كل  مدیران  عضویت 
ستاد بحران

كشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض بحران های 
متعددی قرار دارد كه به صورت متناوب و در دوره های زمانی 
مختلف متاسفانه در اقصی نقاط مختلف كشور رخ داده و آسیب 

های جانی و مالی فراوانی را نصیب هموطنان نموده است.
زنان   ، شیرخوار  فرزند  دارای  زنان   ، باردار  زنان  سالمند،  زنان 
معلول جسمی یا حركتی ، زنان دارای فرزند معلول جسمی یا 
حركتی ، زنان دارای بیماری خاص و... انواع گروه های مختلف 
و متعدد درگیر در بحران را شامل می شوندكه هر یک نیازهای 

خاص خود را داشته و اقدامات مختص به خود را می طلبد.
مسایل  لحاظ  به  بحران  در  زنان  شرایط خاص  دیگر  از سویی 
بهداشتی حائز اهمیت بوده كه اگر مورد توجه قرار نگیرد آسیب 

های روانی و جسمی جدی را در پی خواهد داشت.
مختلف  طبیعی  حوادث  از  موجود  میدانی  های  بررسی  طبق 
اولویت دادن به  این نتیجه حاصل می شود كه زنان به دلیل 
احساس ناشی از مادر بودن ، میزان تاب آوری باالتری نسبت 
خانواده  كردن  محور جمع  اساس  بر همین  و  دارند  مردان  به 
روانی  مسائل  به  توجه  شرایط  این  در  هستند.  بحران  در  ها 
و عاطفی زنان و حمایت از آنان بسیار حائز اهمیت است. لذا 
با توجه به شرایط موصوف، حضور مدیران زنان به دلیل درک 
صحیح نیازهای جسمی و روانی در ستادهای مدیریت بحران، 
خانواده  و  زنان  دفتر  پیشنهاد  به  توجه  با  است.  امری ضروری 
وزارت كشور و دستور مقام عالی وزارت و مصوبه شورای معاونین 
و  زنان  امور  دفاتر  كل  ،مدیران  گردید  مقرر  متبوع  وزارتخانه 
خانواده استانداری های سراسر كشور در ستاد مدیریت بحران 
گروه های  با شرایط  مقتضی  تصمیمات  تا  داشته  ها عضویت 

مختلف زنان اتخاذ شود.
در  استانداری ها  خانواده  و  زنان  امور  دفاتر  كل  مدیران  عضویت 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان
شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها متولی اخذ تصمیم های 
مهم و تخصیص اعتبارات استان ها بوده و شاخص های توسعه 
درهر استان در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد . این شورا 
در استان ها با حضور مدعوین تخصصی، مصوبات كارگروه های 
الزم  اعتبار  تصویب،  صورت  در  و  بررسی  را  اداری  شورای  ذیل 
توزیع  تصویب  و  بررسی  ها تخصیص می دهد.  آن طرح  به  را 
اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استان، 
چارچوب  در  بزرگ،  های  طرح  اجرای  بر  نظارت  و  ساماندهی 
برنامه ها و اسناد آمایش سرزمین؛ از جمله وظایف تفویض شده 

به این شوراست.
كه  ها  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  رویكرد شورای  به  توجه  با 
هماهنگی، نظارت و مدیریت توسعه همه جانبه و پایدار استان 
می باشد، توزیع متوازن امكانات و اعتبارات برای تمامی حوزه 
ها از جمله حوزه زنان و خانواده،  متناسب با نیازها ی واقعی 
آنها؛ بسیاز حائز اهمیت است. از این رو حضور مدیران كل دفاتر 
شورای  در  كشور  سراسر  های  استانداری  خانواده  و  زنان  امور 
برنامه ریزی و توسعه استان ها الزم و ضروری بوده كه با توجه به 
پیشنهاد دفتر زنان و خانواده وزارت كشور و با موافقت و دستور 
مقام عالی وزارت ، مدیران كل دفاتر متناظر استانی در جلسات 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها حضور دارند.
در  استانداری ها  خانواده  و  زنان  امور  دفاتر  كل  مدیران  عضویت 

شورای آموزش و پرورش
با توجه به اینكه شورای آموزش و پرورش در استان ها با هدف 
مشاركت و نظارت مردم و بهره گیری از كلیه منابع و امكانات و 
تسهیالت موجود جهت ترویج و گسترش فعالیت های پرورشی 
دانش  اخالقی  مكارم  و  دینی  اعتقادات  استحكام  و  آموزشی  و 
چهارده  تحصیل حدود  از سویی  و  است  تشكیل شده  آموزان 
میلیون دانش آموز و همچنین ۷ میلیون    دانش آموز دختر 
در سطح كشور و برنامه ریزی برای هر چه بهتر آموختن این 
عزیزان و خانواده هایشان و تسریع و تكمیل چرخه تولید علم 
این  های  خالقیت  و  ها  توانمندی  از  گیری  بهره  و  نوآوری  به 
قشر در حال تحصیل ، نیازمند برنامه  ریزی فرابخشی و توجه 
به ظرافت ها و زوایای متعدد امر تعلیم و تربیت دارد. از این رو 
حضور مدیران كل امور زنان و خانواده استانداری ها به عنوان 
متولی رسمی امر خانواده در تركیب شورای آموزش و پرورش 
و برنامه  ریزی هوشمندانه برای پرورش صحیح دختران براساس 
برنامه  قانون  ماده ۱۰۱  شاخص های عدالت جنسیتی موضوع 
ششم توسعه؛ و عضویت مدیران كل دفاتر امور زنان و خانواده 
پرورش هر  و  آموزش  در شورای  های سراسر كشور  استانداری 

استان امری ضروری است.
حضور موثر مدیران ارشد زن در شورای اداری استان ها

شورای اداری مهم ترین ركن اداری هر استان می باشد كه حضور 
تمامی مدیران در این شورا الزامیست و سیاست ها و راهبردهای 
كالن  و خط مشی اقدامات استان ها در شورای مذكور، تبیین 
و تعیین می شود. در حال حاضر ۱۴ تن از زنان مدیر در سطح 
فعالیت  استان كشور  استاندار در ۱۴  منابع  و  توسعه مدیریت 
دارند كه عهدار وظیفه دبیری شورای اداری استان ها می باشند .

جایگاه  در  آنان  انتصاب  و  زنان  اداری  جایگاه  ارتقای  دنبال  به 
آفرینی مدیران زن در  نقش  و  استاندار، كیفیت حضور  معاون 
سطح استان ها نیز ارتقا یافته و با ایفای نقش دبیری شورای 
عنوان جانشین،  به  استانداران   غیاب  در  ویژه  به  استان  اداری 

ریاست جلسه را عهدار هستند .
در پایان قابل ذكر است

این دستاوردهای بزرگ كه نمادی از نقش آفرینی زنان و حضور 
موثر آن ها در اداره جامعه و كشور بوده ، یک اتفاق ارزشمند و 
بی سابقه محسوب می شود و نوید بخش روزهای پر فروغ تر 

حضور زنان در عرصه های مختلف مدیریتی كشور می باشد.

اهم اقدامات هفت سال اخير امور زنان و خانواده 
وزارت كشور همزمان با هفته دولت؛
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مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی 
شهرستان بندرعباس خبر داد:

برگزاری دومین دوره مسابقات مجازی کونگ فو بانوان
 ) استاژ فنی و فرم ( به مناسبت هفته دولت 

اظهار  بندرعباس  شهرستان  رزمی  هنرهای  و  فو  کونگ  هیئت  رئیس 
داشت: با شیوع ویروس منحوس کرونا و تعطیلی باشگاهها این هیات 
فعالیت های خود را همچنان ادامه داده و در بخش آقایان و بانوان تا 
این لحظه چندین مسابقات مجازی را برگزار که رضایتمندی اساتید ، 
هنرجویان ، خانواده های هنرجویان و عالقه مندان به رشته کونگ فو 
اصلی  افزود: هدف  ادامه  در  عاشوری  مسلم  است.  داشته  همراه  به  را 
و  شاگردانشان  و  اساتید  روحیه  حفظ   ، مجازی  مسابقات  برگزاری  از 
بانوان  مجازی  مسابقات  دوره  دومین  که  است  آنها  جسمانی  آمادگی 
در بخش استاژ فنی و فرم به مناسبت هفته دولت با حضور ۱۴ هنرجو 
در رده های سنی نونهاالن ، نوجوانان و جوانان را برگزار و نتایج آن به 

شرح ذیل می باشد.
رده سنی نونهاالن

مهیا سادات مدنی از باشگاه هفت تیر مقام اول 
نازنین زهرا گردکانی از باشگاه هفت تیر مقام اول

یلدا ارژنگ از باشگاه هفت تیر  مقام اول
بیتا سلیم از باشگاه هفت تیر  مقام اول

نازنین زهرا حسین زاده از باشگاه بازنشستگان کشوری مقام اول
ستایش رحمانی از باشگاه بازنشستگان کشوری مقام دوم

رده سنی نوجوانان 
ایرسا سلیم از باشگاه هفت تیر مقام اول

فاطمه گردکانی از باشگاه هفت تیر مقام اول
سحر مسافری از باشگاه هفت تیر مقام اول

مهرناز شهرکی از باشگاه هفت تیر مقام دوم
رده سنی جوانان

فاطمه سرتکی از باشگاه هفت تیر مقام اول
زهرا احمدی از باشگاه بازنشستگان کشوری مقام اول

فاطمه گردکانی از باشگاه هفت تیر مقام اول
نگار رحمانی از باشگاه بازنشستگان کشوری مقام دوم را کسب نمودند.

مسلم عاشوری در پایان از همکاری اعضای محترم هیئت رئیسه ، دبیر 
هیئت ، سایر عوامل هیئت و خصوصا سرکار خانم استاد سهیال صبوری 
برگزاری  در  بندرعباس  شهرستان  بانوان  مسابقات  برگزاری  مسئول 

مسابقات مذکور تشکر و قدردانی نمود.
مرگ در زندان، عاقبت پدری که ۳ دخترش را به گلوله بست

پدر قاتلی که جلوی دوربین ۳ دخترش را در کرمانشاه به گلوله بسته 
بود در زندان فوت کرد.

تاریخ حوادث  از دلخراش ترین پرونده های جنایی  پاییز سال ۹۰ یکی 
ایران با قتل سه دختر نوجوان توسط پدرشان در اطراف یکی از روستای 

تختگاه کرمانشاه رقم خورد.
حال  در  حادثه  وقوع  هنگام  دختران  از  یکی  که  بود  حالی  در  این 
فیلمبرداری از صحنه تفریحی بود که پدر برای اجرای نقشه شوم خود 

برای دخترانش تدارک دیده بود.
کلیپ ۳۸ ثانیه ای که ماهتاب با گوشی تلفن همراهش گرفت بود، بعد 
از حادثه در فضای مجازی دست به دست چرخید و عمق فاجعه این 

جنایت را در بیشتر کرد. در این کلیپ دیده می شد که مردی جوان کنار 
یک نیسان آبی نشسته است و اسلحه ای در دست دارد. اوضاع عادی 
کوچکترش  دختر  از  داشت  نام  فرهاد  که  مرد جوان  می رسد.  نظر  به 
می خواهد سنگی را در فاصله ای دور بگذارد تا به آن شلیک کند. دختر 
دیگرش هم همان حوالی مشغول گشت زدن است و دختر بزرگتر دارد 

از صحنه بازی خواهرانش فیلم می گیرد.
دخترک به درخواست پدر، سنگی پیدا می کند و کمی دورتر آن را روی 
زمین می گذارد. اما درست در همان لحظه که دارد برمی گردد، یکدفعه 
اینکه سمت سنگ روانه شود، نصیب  شلیک های مرگبار پدر به جای 
دلخراش  جیغ  صدای  و  می شود  زمین  نقش  دخترک  می شود.  مهسا 
ماهتاب و الدن در کلیپ پر می شود. پدر از جا بلند می شود و دنبال 
الدن پشت نیسان آبی می رود و او را هم از پای در می آورد و بعد هم 
گلوله های مرگ نثار ماهتاب می شود. متهم بعد از اقدام جنون آمیز خود 
پا به فرار گذاشت، اما مدتی بعد دستگیر شد و به قتل فرزندان خود 
اعتراف کرد. او قبل از قتل به اتهام قاچاق به حبس محکوم شده بود، اما 
چند روز مانده به عروسی دخترش، ماهتاب؛ از زندان مرخصی گرفت تا 
در جشن دخترش شرکت کند. برادر متهم در این باره گفت: »روحیه 
برادرم به هم ریخته بود و فکر می کرد وقتی بعد از مرخصی به زندان 
بازگردد، آینده بچه هایش در نبود او خراب می شود. همسر برادرم هم 
او را ترک کرده بود و این موضوع ناراحتی او را تشدید می کرد. او در 
و  می دیدم  شده  تمام  خودم  برای  را  زندگی  که  بود  گفته  اعترافاتش 
نمی خواستم بچه هایم در نبود من تباه شوند. برای همین آن ها را به 
بهانه گردش به بیابان های اطراف روستای تختگاه برده و با شلیک گلوله 

هر سه آن ها را کشت.« 
اتهام  به  اینکه در دادگاه کیفری کرمانشاه محاکمه شد،  از  بعد  متهم 
قتل سه فرزندش به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. با توجه به 
اینکه مقداری از حبس او مشمول عفو شده بود، فقط دو ماه مانده بود 

که از زندان آزاد شود.
اما یک شب در زندان سکته قلبی کرد و جان خود را از دست داد و 

دیگر نتوانست رنگ آزادی را ببیند.
برادر متهم در ادامه گفت: برادرم بیماری حاد اعصاب گرفته بود و دارو 
مصرف می کرد. حال روحی و جسمی مساعدی نداشت و یک شب در 
در  دادند که  بود، خبر  مانده  پایان حبسش  به  ماه  دو  فقط  حالی که 

زندان بر اثر سکته قلبی در گذشته است.
مادر شهیدان رایکا آسمانی شد

 بانو مریم رخش مادر شهیدان حسین و رضا رایکا از شهیدان دوران 
را  تاسوعای حسینی دارفانی  با  دفاع مقدس استان هرمزگان همزمان 

وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
همزمان با عاشورای حسینی مراسم تشییع پیکر این مادر بزرگوار برگزار 
ایثارگران آرامستان  بنا به وصیت خودش در قطعه خانواده شهدا و  و 
بندرعباس به خاک سپرده می شود. شهید رضا رایکا چهاردهم خرداد 
سال ۴۱ در بندرعباس به دنیا آمد و در دامان پرمهر پدر و مادر پایبند 
به اصول و مبانی اسالم پرورش یافت. پس از تشکیل بسیج به فرمان 
امام خمینی)ره( در سال ۵۸ به بسیج پیوست و در سال ۶۰ به سمت 
انتخاب شد. وی در سال  مسوول و مربی آموزش بسیج در هرمزگان 
۶۱ در عملیات »والفجر یک« از ناحیه گردن مجروح شد اما جراحتش 
تا کسی متوجه آن نشود. در عملیات »والفجر ۳«  را مخفی می کرد 
به همراه برادرش 'حسین' شرکت کرد، در همین عملیات برادرش به 
شهادت رسید و رضا بعد از شهادت 'حسین' غمگین بود و می اندیشید 
به جبهه رفت و  است. سال ۶۳ دوباره  قافله شهیدان جامانده  از  چرا 
فرماندهی یکی از رده های لشکر ۴۱ ثاراهلل را به عهده گرفت، شهید 
رایکا سرانجام ۲۰ اسفند ۶۳ در عملیات پیروزمندانه »بدر« بر اثر اصابت 

ترکش به سر شهید شد و به آرزوی دیرینه اش دست یافت.
متهم تجاوز به دختران دانشجو به جرم خود اعتراف کرد

در پی انتشار روایاتی از اغفال و آزار و اذیت دختران در فضای مجازی 
توسط فردی به نام "ک.ا" ، چندی پیش وی توسط پلیس دستگیر و به 

گفته رییس پلیس تهران وی به جرم خود اعتراف کرده است.

سردار رحیمی رئیس پلیس تهران گفت : »ک.الف« متهم به تجاوز به 
دختران دانشجو به جرم و تخلفش اقرار کرده و مدعی شده که سادیسم 
دارد اما اینگونه نیست. وی تاکید کرد: تاکنون شاکیان زیادی در رابطه 
کماکان  شاکیان  مراجعات  و  کرده اند  مراجعه  پلیس  به  پرونده  این  با 

ادامه دارد و پرونده در دست رسیدگی است.
قتل خواهر به دست برادر

معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه از دستگیری قاتل جوانی خبر داد که 
خواهر نوجوان خود را به وسیله اسلحه پران به قتل رسانده است.

از گزارش یک مورد  اظهار داشت: پس  "محمدرضا آمویی"   سرهنگ 
قتل به پلیس سرپل ذهاب، ماموران پاسگاه قلعه شاهین به سرعت در 
روستای محل حادثه حاضر شدند. وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی 
ماموران پاسگاه به آنها اعالم شد قتل غیرعمد و زمانی که برادر ۳۳ ساله 
مقتول مشغول تمیز کردن اسلحه پران بوده، اتفاق افتاده است. آمویی 
افزود: با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کاراگاهان تحقیقات تخصصی 
خود را آغاز کرده و در بازجویی های انجام گرفته از عامل تیراندازی 
این فرد به قتل خواهرش  نهایت  متوجه تناقض گویی وی شده و در 
اعتراف کرد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اظهار 
کرد: فرد قاتل در اعترافات خود عنوان کرد به خاطر اختالفات خانوادگی 
دست به قتل خواهر ۱۶ ساله خود زده است. وی از انتقال جسد مقتول 
نوجوان به پزشکی قانونی و معرفی قاتل به دستگاه قضائی جهت سیر 

مراحل قانونی خبر داد.
کبری قاسمی نژاد در لیست 1۵ نفره راگبی قرار گرفت 

دختر هرمزگانی در لیست  برترین های راگبی ایران قرار گرفت
ادامه ی  در  را  ای  پروژه  بیشتر  به منظور جذب مخاطب  آسیا  راگبی 
بانوان فدراسیون جهانی آغاز کرده است. و قصد  برنامه توسعه راگبی 
دارد از میان تمامی نفرات معرفی شده کشور ها در آسیا در انتها ۱۵ 
نفر را به عنوان افراد توقف ناپذیر در آسیا انتخاب کند. به همین منظور 
ایران نیز از میان بازیکنان جوان و بزرگسال ملی و برترین های سال 
۹۸ ، توسعه و داوری در مرحله اول ۱۵ نفر را به آسیا معرفی نموده 
به مرحله  نفر  اولیه توسط مسئولین آسیا، ۳  بررسی  از  است که پس 
دوم می روند و در مرحله آخر ۱۵ نفر از کل کشورهای آسیایی برگزیده 
نفر  این ۱۵  نماینده ای در میان  نیز  ایران  امیدواریم  خواهند شد که 

آسیا داشته باشد. 
به همین منظور خانم ها : مونا میدانی - زینب غالمی- هدیه مقدس 
زاده - حدیث احمدی- صبا حیاتی - اسما باباجانی - مهرسا خلفی - 
معصومه نوروزپور - سودابه کشت کار - شیدا اسکندری - کبری قاسمی 
ستایش   - سنجری  اسما   - ابراهیمی  فیروزه   - دهقان  مهدیه   - نژاد 

شجاعی در مرحله اول به آسیا معرفی گردیده اند.

اخبار حوزه بانوان



تجلیل معاون رییس  جمهور از کارآفرین برتر هرمزگانی 

امور  معاون  گفت:  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل 
بانوی  گهکانی  شمسایی  حلیمه  از  جمهور  رییس  خانواده  و  زنان 
کارآفرین هرمزگانی به صورت ویدئو کنفرانسی تجلیل و قدردانی کرد.

زنان  از  تجلیل  آیین  کرد:   بیان  نشست  این  حاشیه  در  یگانه  مریم 
خانواده  و  زنان  امور  معاون  ابتکار  معصومه  حضور  با  برتر  کارآفرین 

رییس جمهوری همزمان در سراسر کشور برگزار شد. 
حوزه  در   برتر  آفرین  کار  گهکانی  شمسایی  حلیمه  افزود:  یگانه 
کشاورزی،  پرورش گیاهان دارویی،  دانه های روغنی و بسته بندی 
سبزیجات خشک در صندوق خرد روستایی استان هرمزگان روستای 

سرچاهان حاجی آباد است که حائز رتبه برتر کشوری شد. 
مدیرکل زنان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: زنان کارآفرین در 
دوبخش شهری و روستایی از ۱۲ استان برتر شناخته شده اند که در 

استان هرمزگان در بخش روستایی برتر شدند.
آغاز به کار هشت قاضی زن کویتی

انتصاب قضات زن در کویت ۶ سال پس از پذیرش ۲۰ زن حقوقدان 
برای فعالیت در دادستانی کل کویت صورت می گیرد.

در  تاریخ کویت،  در  نخستین قضات زن  عنوان  به  هشت زن کویتی 
برابر رییس شورای عالی قضایی این کشور سوگند خورده و رسما کار 
خود را آغاز کردند. خبرگزاری کویت اعالم کرد، تعیین هشت قاضی 
زن بخشی از روند جذب ۵۴ قاضی و در قالب تدابیر کویت برای طرح 

بومی گزینی قضات صورت گرفته است.
قاضی یوسف المطاوعه رییس شورای عالی قضایی، رییس دادگاه قانون 
اساسی و دادگاه استیناف با اشاره به این که عملکرد قضات زن ارزیابی 
خواهی شد، بر نقش قضات جدید برای موفقیت آمیز بودن این تجربه 
تأکید کرد. انتصاب قضات زن در کویت ۶ سال پس از پذیرش ۲۰ زن 

حقوقدان برای فعالیت در دادستانی کل کویت صورت می گیرد.
"لولوه المال" رییس انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان کویت خاطرنشان 
کرد که انتصاب زنان در دادگستری "خواسته ای است که سال ها پیش 

توسط انجمن زنان کویت مطرح شد."
این  تاریخ  در  بار  اولین  برای  تیرماه   ۱۷ کویت  قضایی  عالی  شورای 
کشور هشت قاضی زن را تعیین کرد تا از سپتامبر )شهریور( شروع به 
انتصاب در جریان نشست شورای عالی قضایی کویت  کار کنند. این 

انجام گرفت که نهادی وابسته به اداره امور قضایی این کشور است.
العسعوسی" دادستان کل کویت ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ )۱۰ تیرماه  "ضرار 
وکیل  چهار  قضاوت،  مقام  به  زن  وکیل  هشت  ترفیع  حکم   )۹۹
دادستانی مرد و ترفیع ۴۲ تن دیگر را در پست هایی قضایی صادر کرد.

العسعوسی  حکم  این  به  زمان  آن  اجتماعی  شبکه های  در  فعاالن 
واکنش نشان داده و آن را "گامی تاریخی" خوانده بودند.

نبوده چراکه  این حکم غیرمنتظره  امور قضایی،  به گفته کارشناسان 
اولین  برای  که  زمانی  شد  آغاز  سال ۲۰۱۴  از  واقعی  تغییر  واقع  در 
"نماینده دادستانی"  تعیین  آزمون  اجازه داده شد در  به یک زن  بار 
برای  نامزدی  حق   ۲۰۰۵ سال  می  در  کویت  در  زنان  کند.  شرکت 
انتخابات مجلس این کشور را به دست آوردند، در ژوئن همان سال نیز 
"معصومه مبارک" به عنوان اولین وزیر زن تاریخ کویت منصوب شد 
و سال ۲۰۰۹ نیز چهار زن کویتی توانستند برای نخستین بار کرسی 

نمایندگی مجلس را به دست آورند.
زنان حق  به  بار  برای نخستین  پارلمان کویت همچنین سال ۱۹۷۳ 
رأی داد و نخستین سفیر زن کویت نیز سال ۱۹۹۳ میالدی منصوب 

شد.
برای نخستین بار؛

شناسنامه افغانستانی ها از نام مادر بهره مند می شود
دوم  معاون  دانش،  سرور  ریاست  به  افغانستان  قوانین  کمیته 
ریاست جمهوری این کشور طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال 
است. کرده  تأیید  را  شناسنامه  در  مادر  نام  درج  جمله  از 

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در اطالعیه ای 
جلسه  یک  شهریوردر   ۱۰ دوشنبه،  تعدیل  طرح  این  که  کرد  اعالم 

فوق العاده کمیته قوانین تأیید شده است. 
احمدجاوید رسولی، رییس اداره ملی آمار و اطالعات افغانستان در این 
جلسه گفته است که طرح تعدیل برخی ماده های این قانون به دلیل 
ادغام اداره ثبت احوال در تشکیل اداره ملی آمار و اطالعات و همچنین 
پاسخ به درخواست فعاالن زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره تابعیت، 

تهیه شده است.
به نقل از این اطالعیه، کمیته قوانین پس از بحث و رأیزنی، با اکثریت 
از  است.پیش  کرده  تأیید  را  احوال  ثبت  قانون  تعدیل  طرح  قاطع 
راه اندازی کمپین »نامم_ با  افغانستان  فعاالن زن در  از  این شماری 

این  بودند.  شده  شناسنامه  در  مادر  نام  درج  خواستار  کجاست؟«، 
کمپین نخستین بار، پنج سال پیش راه اندازی شده بود. در ماه سرطان 
سال جاری این کمپین به مجلس نمایندگان افغانستان کشانده شد. 
بررسی می کند.  را  موضوع  این  که  کرد  اعالم  نیز  نمایندگان  مجلس 
نمایندگان مردم در پارلمان قبال گفته بودند که تصمیم بررسی این 
موضوع را به خاطر احترام به خواست زنان و برای احیای هویت آن ها 

گرفته اند تا زنان به حقوق اجتماعی و سیاسی شان دست یابند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان خبر داد:
قرارداد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و توانمند سازی 
اقتصادی زنان با مشارکت پست هرمزگان اجرایی می شود

نشست  برگزاری  از  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  مدیرکل 
توانمند  هماهنگی اجرای قرارداد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و 

سازی اقتصادی زنان با اداره پست هرمزگان خبر داد. 
یگانه گفت : در این طرح توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی زنان 
در عرضه محصوالت با استفاده از ظرفیت ارتباط با غرفه های مجازی 

اداره پست در دستور کار قرار دارد.
بانوان  برای  ای  ویژه  فرصت  قرارداد  این  انعقاد   : گفت  یگانه  مریم 
روستاهای  و  کشور  مختلف  نقاط  در  خانگی  مشاغل  و  کارآفرین 
دورافتاده فراهم می کند تا بتوانند محصوالت تولیدی خود را از طریق 
درگاه های پست به نمایش گذاشته و تولیدات خود را به راحتی به 

فروش برسانند.
یگانه افزود: شرکت ملی پست در قالب سامانه »ebazar«، فرصتی 
برای فروشندگان و خریداران ایجاد کرده که حتی در دورافتاده ترین 

نقاط کشور و روستاها نیز اقدام به ارائه خدمت می کند.
مدیر کل زنان و خانواده استانداری هرمزگان افزود: به منظور اجرای 
طرح ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به دنبال انعقاد تفاهم 
نامه ای هستیم تا با استفاده از سامانه ebazar  فضای الکترونیکی 
و غرفه مجازی برای زنان سرپرست خانوار توانمند در عرصه مشاغل 
خانگی، فراهم گردد و بانوان کارآفرین بتوانند از توان و ظرفیت اداره 
کل پست استان در راستای ارائه خدمات بازاریابی و فروش محصوالت 

تولیدی استفاده نمایند.
یگانه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و از سوی دیگر رفع محدودیت های 
انعقاد  با  گفت:  و  دانست  طرح  هدف  مهم ترین  را  زمانی  و  مکانی 

با  می توانند  کارآفرین  بانوان  یا  و  خانوار  سرپرست  زنان  تفاهمنامه، 
به  و  گذاشته  نمایش  به  را  خود  محصوالت  سامانه،  این  به  مراجعه 

فروش برسانند.
اعالم  با  هرمزگان  استان  پست  کل  اداره  عبدلی، سرپرست  ادامه  در 
تولیدات  و  آماده سازی محصوالت  استان در  آمادگی مجموعه پست 
این  پست  گفت:  پستی  مرسوالت  توزیع   و  قبول  همچنین  بانوان، 
آماده سازی و بسته  بانوان، در خصوص نحوه  به  را دارد که  آمادگی 

بندی محصوالت تولیدی آموزش کامل ارائه نماید.
عبدلی افزود: طی پنج ماهه اخیر شاهد افزایش ۶۵ درصدی مرسوالت 
مربوط به خرید اینترنتی در استان بوده ایم که نشان از توجه مردم به 

موضوع تجارت الکترونیک و خریدهای اینترنتی دارد.
شایان ذکر است در این نشست در خصوص دوره برگزاری آموزشی و 
مشاوره ای مورد نیاز برای جامعه هدف در حوزه تجارت الکترونیک، 
در  کارآفرین  زنان  استقرار  محل  در  پستی  مرسوالت  آوری  جمع 
روستاها و شهرهای استان، قبول، ارسال و توزیع محصوالت و مرسوالت 
پستی مشاغل خانگی، اختصاص فضای الکترونیکی) غرفه مجازی( در 
و  فضا  ظرفیت  از  استفاده   ،ebazar پست  الکترونیک  بازار  سامانه 
امکانات تبلیغاتی پست به منظور تبلیغ کاال و محصوالت تولیدی بانوان 

کارآفرین مباحثی مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان به کاهش 
بیکاری و اشتغال زایی استان کمک خواهد کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از آغاز ثبت نام متقاضیان 
استان  خانگی"  مشاغل  توسعه  ملی  "طرح  قالب  در  خانگی  مشاغل 
توسط جهاد دانشگاهی، همزمان با هفته دولت خبر داد. وی افزود: این 
بیکاری و اشتغال زایی در کسب و کار مشاغل  طرح ملی به کاهش 

کمک قابل توجهی در استان می نماید.
ابراهیمی،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت:  هادی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری جهاد دانشگاهی بعنوان 
یک نهاد توسعه ای تصمیم دارد این طرح ملی را در ۳۱ استان کشور 
اقتصاد خانوار، تحقق شعار سال و توسعه  و به منظور کمک و رونق 
داد:  ادامه  وی  دهد.  تعمیم  کشور  اقتصاد  در  خانگی  مشاغل  جایگاه 
جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای، از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، وظیفه مطالعات فاز اول این طرح، شامل نیازسنجی، 
مزیت سنجی و ظرفیت سنجی مشاغل خانگی مبتنی بر الگوی توسعه 
این مشاغل را عهده دار شد و آن را اجرا نمود. وی با بیان اینکه ثبت نام 
در این طرح از روز پنج شنبه ۶ شهریورماه آغاز شده است و به مدت 
یک ماه ادامه خواهد داشت، گفت: متقاضیان واجد شرایط یعنی افرادی 
هرمزگان  استان  بومی  بوده،  تمام  سال   ۱۸ سن  حداقل  دارای  که 
هستند و عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی، می توانند 
به سامانه inhb.ir  که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه 
ثبت نام  و  شده  خواسته  اطالعات  ارائه  و  فرم ها  تکمیل  به  نسبت  و 

اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ادامه داد: بدیهی 
است پس از ثبت نام، جهاددانشگاهی نسبت به پایش و راستی   آزمایی 
خواهد  اقدام  مربوط  دستورالعمل های  براساس  متقاضیان  اطالعات 
اشتغال  و  بیکاری  کاهش  به  ملی  این طرح  ابراهیمی،  گفته  به  کرد. 
زایی در کسب و کار مشاغل کمک قابل توجهی در استان می نماید. 
در  طرح  پیاده سازی  و  اجرا  بر  دقیق  نظارت  کرد:  خاطرنشان  وی 
فازهای مختلف، به عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است 
به  را  آن  و  داده  گزارش  باید  را  کار  از  مرحله  هر  جهاددانشگاهی  و 
تایید این اداراه کل برساند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
هرمزگان گفت: با پیاده سازی موفق این طرح در هرمزگان که نیازمند 
همراهی، همکاری و هم اندیشی بخش های مختلف دولتی و خصوصی 
است، می توان شاهد نهادینه شدن بهتر سهم مشاغل خانگی در اقتصاد 

استان به ویژه در سال جهش تولید بود.

اخبار حوزه بانوان
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برنامه شاد رایگان شد

مسئول پروژه شاد با رونمایی از شبکه شاد ۲ گفت: اینترنت شبکه شاد 
برای دانش آموزان و معلمان رایگان است.

حسن الحسینی مسئول پروژه شاد در مراسم رونمایی از شاد ۲ که در 
رایگان  برای  جمهور  رئیس  از  تقدیر  ضمن  شد،  برگزار  باهنر  اردوگاه 
شدن اینترنت شاد اظهار کرد: از توجه خاصی که مقام معظم رهبری 

هم به این موضوع داشتند سپاسگزار هستیم.
او ادامه داد: رونمایی از نسخه جدید شبکه شاد ۲ را امروز شاهد هستیم 
با گذشته دارد و در شرایطی که تحول بزرگی در  تفاوت فاحشی  که 
نظام های آموزشی در حال وقوع است، کشورمان افتخار دارد کار را به 

گونه ای مدیریت کند که آموزش تداوم داشته باشد.
دارد،  ارجحیت  آموزش  تداوم  بر  کیفیت  اینکه  به  اشاره  با  الحسینی 
بیان کرد: محتوای آموزشی استاندارد در نظر گرفته شده است، معلمان 
مناسب صوتی  تعامل  باشند،  داشته  را  می توانند صفحه شخصی خود 
و تصویری میان دانش آموزان و معلمان برقرار است در واقع خدمات 
پایه شاد به طور عمومی تعریف شده است و این خدمات رایگان هم 

خواهد بود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه انتظار داریم همه این 
اظهار کرد: درنظر  باشیم،  را در مدارس غیردولتی هم داشته  امکانات 

داریم تا برای همه دانش آموزان شرایط یکسانی داشته باشیم.
مسئول پروژه شاد با اشاره به اینکه هر کسی با هویت مشخصی به شبکه 
شاد ورود پیدا می کند، گفت: آموزش ترکیبی که به آن اشاره داریم، کار 
را تکمیل می کند که شامل آموزش تلویزیونی، مجازی و حضوری است.

الحسینی تصریح کرد: سیستم پشتیانی برای این کار تعریف شده است 
و راهنما های خوبی داریم، از طرفی حدود ۲ هزار نفر در حال آموزش 
دیدن برای راهنمایی هستند تا برای بکارگیری شاد کمترین مشکل را 

داشته و امیدواریم سالی پربار را شاهد باشیم.
گفت:  دهیم،  ارتقا  را  شاد  شبکه  کردیم  سعی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

افزوده ها به مرور وارد شاد خواهد شد و بخشنامه آن را ابالغ کردیم.
۹۰۰ راهبر شبکه شاد در سراسر کشور فعال هستند

اینکه  به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  مدیرکل  حبیبی  محمود  ادامه  در 
تغییر پارادایمی را با شیوه کرونا در نظام آموزشی شاهد هستیم، اظهار 
کرد: اگر نتوانیم خود را با تغییرات تکنولوژی همگام کنیم، فناوری ها از 

ما جلو می زنند و ویروس کرونا سرعت حرکت را افزایش داد.
وی  ادامه داد: تیم فنی گسترده ای را فعال کردیم تا دغدغه های معلمان 
و دانش آموزان در استفاده از این شبکه را بکاهیم همچنین ۹۰۰ راهبر 
شبکه شاد در سراسر کشور فعال هستند همچنین ۲ هزار نفر از معلمان 

در مورد استفاده از شبکه شاد آموزش دیده اند.
حبیبی اظهار کرد: به آینده شاد امیدوار هستیم و در آینده ای نزدیک 
را خواهیم  آموزان  دانش  برای   LPE یادگیری  ایجاد محیط شخصی 

داشت.
تمام کودکان 3 تا 6 سال در بندرخمیر با رعایت پروتکل 

های بهداشتی غربال میشوند

رئیس بهزیستی بندرخمیر: تمامی کودکان ۳ تا ۶ سال در شهرستان 
بندرخمیر با رعایت پروتکل های بهداشتی مورد غربالگری بینایی قرار 
از  ویروس کرونا طرح  دلیل شیوع  به  امسال  براندیش:  عزیز  میگیرند. 
شهریور ماه تا پایان آبان در شهرستان بصورت سیاری و روستا به روستا 

هماهنگی  با  غربالگر  تیم  حضور  برنامه  میشود.  انجام  دستگاه  با  و 
بخشداری ها و دهیاری ها به اطالع مردم رسانیده میشود

در شهر ها پایگاه ها با هماهنگی شهرداری ها مستقر میشوند و به مردم 
خدمت رسانی میکنند

سقوط در سطل آب کولر، جان کودک یک ساله مینابی 
را گرفت

 رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب از جان باختن کودک 
اثر سقوط در سطل آب کولر خبر داد و گفت: به دنبال  بر  یک ساله 
مرکزی  بخش  روستاهای  یکی  توابع  از  مینابی  ساله   ۱ کودک  انتقال 
گفته  به  بنا  که  میناب  )ع(  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  اورژانس  به 
همراهان در سطل آب کولر حیاط می افتد و توان بیرون کردن خود از 

آب را نداشته، منجر به خفگی و آسپیره شدن کودک می شود.
کودک  و  زده شد  تریاژ  زنگ  بالفاصله  کرد:  اظهار  مورخ  محمد  دکتر 
جهت انجام سی.پی.آر به اتاق احیا منتقل شد ولی متاسفانه با تالش 
مضاعف همکاران پس از ۴۵ دقیقه به احیاء پاسخ مثبت نداد و جان 
خود را از دست داد. وی ضمن تذکر و هشدار به خانواده ها عنوان کرد: 
این  در  کودکان  برای  گذشته  سال  در  اتقاقاتی  چنین  مشابه  تاکنون 
شهرستان اتفاق افتاده و از آنان خواست مراقب کودکان باشند و سطل 
های آب کولر، تشت های آب روباز کوچک و بزرگ حتما در بسته باشد، 

سکوت  کودکان نشانه خطر و هشدار به والدین است.
سرانجام قاتل دختر 13 ساله مشخص شد؛

 9 سال حبس برای پدر رومینا اشرفی

پدر رومینا اشرفی که او را با داس به قتل رسانده است به ۹ سال زندان 
و بهمن خاوری هم به ۲ سال زندان محکوم شدند.

مادر رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ ساله تالشی که خرداد ماه امسال توسط 
پدرش به قتل رسید ، گفت: رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و 
برای بهمن خاوری ) پسری که رومینا با او فرار کرده بود( دوسال حبس 
اعالم شده است رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی افزود: با وجود تاکیدات 
مقام های قضایی از "رسیدگی ویژه" به این پرونده، رای دادگاه ترس و 
وحشت به جان من و خانواده ام انداخته است. من به این رای اعتراض 

دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.
عنوان  به  رومینا  قتل  خبر  نشر  ابتدایی  روزهای  در  آنکه  وجود  با 
"نمونه ای از نقض آشکار حقوق کودک" نام برده و گفته می شد که به 
دلیل ماهیت جرم، دادستان "مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک 
و نوجوان به عنوان "مدعی العموم" در این پرونده وارد عمل می شود ؛ 
ولی رای دادگاه موجب برخی نگرانی ها برای مادر رومینا و تنها فرزند 

خردسالش شده است.
نظر  تجدید  اینکه خواهان  بر  تاکید  با  و  ادامه  در  اشرفی  رومینا  مادر 
دیگر  کرد:  است،اضافه  همسرش  قصاص  و  پرونده  دراین  خواهی 
نمی خواهم شوهرم به روستا بازگردد. خانم دشتی مادر رومینا اشرفی 
گفته بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک ، هیچ عالقه و امیدی به ادامه 
زندگی با همسرش که این بال را سر آنها آورده ، ندارد و نگران جان 
تنها پسر و خانواده اش است. مادر رومینا اشرفی مدعی شد: در همین 
مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده 
کودک  گرفتن  قصد  ندارند؛  را  الزم  صالحیت  که  آن  وجود  با  و  اند 

خردسالم را دارند.
باید  نشود،  قصاص  همسرش  اگر  است:  معتقد  اشرفی   رومینا  مادر 

زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و 
اطرافیانش قابل تصور نیست. بر اساس قانون مجازات اسالمی پدری که 
فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در دادگاه به 
پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. به گفته مادر رومینا اشرفی حکم 
دادگاه برای بهمن خاوری که فرزندش چند روز قبل از قتل با او فرار 
کرده بود، تحمل تنها دو سال حبس است. رومینا اشرفی، دختر نوجوان 
اول خرداد ماه سال ۹۹ در  بود که در  تالشی متولد ۱۳۸۵  ۱۳ ساله 

روستای سفید سنگان لمیر، توسط پدرش به قتل رسید.
دختر ده ساله زیر آوار خانه فرسوده جان داد

در دهستان  فرسوده  ای  دیوار خانه  فروریختن  و  بنا  فرسودگی  براثر   
شمیل شهرستان بندرعباس دختری ده ساله در زیرآوار جان خود را 
از دست داد. یکی از اهالی شمیل در این خصوص گفت: در یک خانه 
قدیمی در روستای شمیل بچه ها در حال بازی بودند که بخشي از دیوار 
متاسفانه  که  ریزد  می  فرو  فرسودگی  براثر  شان  خانه  حیاط  فرسوده 
است  داده  دست  از  را  وجانش  مانده  آوار  زیر  در  ساله  ده  بچه  دختر 
در حال  کودکان  سایر  در حال حاضر   . دیدند  آسیب  ها  بچه  ومابقی 
اقدامات درماني در بیمارستان هستند. وی با بیان اینکه خانواده کودک 
جانباخته بدلیل نداشتن توان مالي ناگزیر بودند در این منزل فرسوده 
زندگي کنند، اظهار امیدواری کرد که خیرین و  کمیته امداد به یاری 
این خانواده بشتابد. هرچند جان از دست رفته کودک معصوم خانواده 
هرگز باز نخواهد گشت اما از وقوع دوباره این حادثه پیشگیري خواهد 

شد.       
رونق صنایع دستی در سیریک

جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال پایدار

رئیس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان سیریک گفت: در شهرستان 
سیریک تعداد ۷۰ گاره تولیدی صنعتی و سنتی در قالب مشاغل خانگی 

مشغول فعالیت می باشند.
سیریک  شهرستان  تجارت  معدن  صنعت  اداره  رئیس  کریمی  محمد 
افزود: واحدهای تولیدی صنعتی و سنتی مشاغل خانگی شهرستان در 
زمینه های تولید انواع پوشاک های  محلی زنانه و تولید انواع کاالهای 
شهرستان  شهرهای  و  روستاها  سطح  در  منزل  دکوراسیون  و  خواب 
مشغول فعالیت هستند. وی اظهار کرد: در این حوزه برای بیش از ۲۵۰ 

نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته است.
در  تولیدی  گارگاههای  این  اندازی  راه  از  قبل  کرد:  اضافه  کریمی   
شهرستان  مقدار زیادی از کاالهای مورد نیاز  از کشورهای عربی وارد 
با راه اندازی این واحدهای تولیدی در حال  می شد که خوشبختانه  
قیمت  و  باال  کیفیت  با  شهرستان  در  آنها  از  ای  عمده  بخش  حاضر 
مناسب  تولید و در بازار مصرف عرضه می شود. وی یادآور شد: با راه 
قالب مشاغل  در  نیمه صنعتی  و  تولیدی  صنعتی  گارگاههای  اندازی 
موجب  کشور،  از  ارز  خروج  از  جلوگیری  ضمن  شهرستان  در  خانگی 

اشتغالزایی پایدار و رونق اقتصادی شده است.
 رئیس صنعت معدن تجارت شهرستان سیریک افزود: برای راه اندازی 
با توجه به کوچکی و بزرگی واحد  این واحد های تولیدی  از  هر یک 
تولیدی به طور میانگین از یک میلیارد ریال تا ۸ میلیارد ریال هزینه 
شده است. ۲۳ هزار نفر از جمعیت ۴۵ هزار نفری شهرستان سیریک 

بانوان تشکیل می دهند.

اخبار حوزه بانوان



تحقیقات  بخش  محققان  توسط  که  جدید  مطالعه  یک 
نشان  شده،  انجام  آمریکا  ییل  دانشگاه  زنان  بهداشتی 
کووید-۱۹  به  مبتال  بیماران  در  بدن  ایمنی  می دهد سیستم 
که از نظر جنسیتی با یکدیگر متفاوتند، به گونه ای متفاوت 

کووید-۱۹ عمل می کنند. علیه 
به نقل از تک اکسپلوریست، این اختالفات ممکن است حساسیت 
به بیماری را در مردان افزایش دهد. به طور کلی این مطالعه نیاز به 
واکسن ها  و  درمان ها  اینکه  از  اطمینان  برای  مختلف  استراتژی های 

برای زنان و مردان به یک اندازه مفید است را نشان می دهد.
واکنش  نحوه  در  را  زیادی  تضادهای  مطالعه  این  طی  دانشمندان 
کووید-۱۹  عامل  ویروس  به  مردان  و  زنان  ایمنی  سیستم 
)کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲( شناسایی کردند. طی مطالعه 
اخیر محققان این موضوع که چرا مردان هنگامی که به این بیماری 
را  وخیم می شود  و وضعیتشان  می برند  رنج  بیشتر  مبتال می شوند 

مورد بررسی قرار دادند.
افراد  از  خون  و  بزاق  بینی،  نمونه های  دانشمندان  مطالعه  این  در 
گروه کنترل نشده که بیمار نبودند و بیماران مبتال به این بیماری 
بازه زمانی مورد بررسی  را جمع آوری کردند. آنها بیماران را در یک 
سیستم  اولیه   واکنش های  و  ایمنی  سیستم  تفاوت  تا  دادند  قرار 
که  کسانی  و  می یابند  بهبود  بیماری  این  از  که  افرادی  در  ایمنی 
بیماری آنها پیشرفت می کند یا به نوعی وضعیتشان وخیم می شود 

را مشاهده کنند.
در  اساسی  تفاوت های  مرد،  و  زن  بیماران  مقایسه  هنگام  محققان 
تفاوت ها  این  کردند.  پیدا  عفونت  اولیه  مراحل  در  ایمنی  پاسخ 
نام  به  التهابی  پروتئین های  از  مختلفی  انواع  باالتر  سطوح  شامل 
 ۱۸-IL ۸ و-IL سیتوکین از جمله دو مورد شناخته شده به عنوان

در مردان بود.
استفاده  بدن  ذاتی  ایمنی  واکنش  از  بخشی  عنوان  به  سیتوکین ها 
عوامل  به  حمله  برای  عمومی  ضدحمله  اولین  آنها  می شوند. 
ایمنی  سلول های  عفونت،  بروز  هنگام  می شوند.  بیماری زا محسوب 
به محل عفونت فراخوانده می شوند و باعث التهاب در بافت آسیب 
دیده می شوند که این راه آنها و به نوعی یک مانع فیزیکی در برابر 

پاتوژن مهاجم است تا بیمار بهبود یابد.

حد  از  بیش  ایجاد  کووید-۱۹،  وخیم  موارد  در  وجود  این  با 
می شود،  شناخته  سیتوکین"  "طوفان  عنوان  به  که  سیتوکین ها، 
محروم  اکسیژن  از  را  بدن  می شود،  ریه ها  در  مایعات  تجمع  باعث 
بافتی و عدم عملکرد  باعث شوک، آسیب  بالقوه  به طور  و  می کند 
سیتوکین  باالتر  غلظت های  می شود.  مختلف  اندام های  صحیح 
در  می شود.  آن ها  در  عالئم  این  زودتر  بروز  سبب  مردان  در  زودتر 
زنان  بدن  تی  سلول های/لنفوسیت  که  دریافتند  دانشمندان  مقابل، 

نسبت به سلول های تی بدن مردان قوی تر عمل می کنند.
دفاع  است.  بدن  ایمنی  دستگاه  سلول های  انواع  از  تی  لنفوسیت 
در  است.  سلولی  ایمنی  و  هومورال  ایمنی  شامل  بدن  اختصاصی 
دارند.  فعالیت   )T )سلول های   T لنفوسیت های  سلولی  ایمنی 
پیدا  تکثیر  )آنتی ژن(  پادِگن  به  اتصال  از  پس   T لنفوسیت های 
و  کشنده   T تعدادی  جمله  از   T سلول های  از  انواعی  و  می کنند 

T کشنده به طور  به وجود می آورند. سلول های  T خاطره  تعدادی 
مستقیم به سلول های آلوده به ویروس و سلول های سرطانی حمله 
این  نام پرفورین منافذی در  به  تولید پروتئین خاص  با  می کنند و 
سلول ها به وجود می آورند و موجب مرگ آن ها می شوند. به همین 

علت این نوع از پاسخ ایمنی به »ایمنی سلولی« معروف است.
لنفوسیت های  پاسخ ضعیف  با گذشت زمان محققان دریافتند که  
همچنین  شود.  می  بیماری  شدن  وخیم  به  منجر  مردان  در  تی 
بدتر  توجهی  قابل  طور  به  مسن  مردان  در  تی  لنفوسیت  پاسخ 
که  کرده اند  اظهار  محققان  حال  بود.  مبتال  مرد  جوان  بیماران  از 
گونه ای  به  باید  می شود،  داده  توسعه  کووید-۱۹  برای  که  درمانی 
را  بیماران  درمانی  قابلیت  تفاوت ها  این  وجود  با  حتی  که  باشد 

باشد. داشته 

تفاوت های سیستم ایمنی زنان و مردان علیه کووید-۱۹
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  گزارش  : همشهری

سالمت
کاهش 3 درصدی آمار دانش آموزان چاق

۵۹.3۱ درصد جمعیت کشور دچار اضافه وزن 
باال هستند

و  آموزش  وزارت  سالمت  امور  و  بدنی  تربیت  معاون 
پرورش گفت:۵۹.۳۱ درصد جمعیت کشور دچار اضافه 
وزن باال و چاقی هستند که فاجعه است و افراد زیادی 
جانشان را به علت بیماری های ناشی از چاقی از دست 
می دهند.وی گفت: قصد داریم ۳ درصد از آمار دانش 

آموزان دارای اضافه وزن و چاقی بکاهیم.
و  مهرزاد حمیدی در سی و چهارمین اجالس مدیران 
وزن  کنترل  پروژه  جزئیات  پرورش   و  آموزش  رؤسای 
علت  به  آموزان  دانش  گفت:  و  کرد  تشریح  را  و چاقی 
ابتال  از فعالیت های اجتماعی دور شدند و خطر  کرونا 
به بیماری های غیرواگیر و افزایش وزن برای آنها وجود 
تالش  باید  کرونایی  شرایط  این  در  افزود:  وی  دارد.  
کنیم نسل خودمان را از بالی اضافه وزن و چاقی که ام 
االمراض است نجات دهیم و اجازه ندهیم فاصله گذاری 
و عدم تحرک، مانع حفظ سالمت کودکان و نسل ایرانی 

بشود.
و  آموزش  وزارت  سالمت  امور  و  بدنی  تربیت  معاون 
اینکه پروژه ما مدرسه محور و خانواده  بیان  با  پرورش 
شرایط سخت  در  طرح  امسال  کرد:  اظهار  است  محور 
تری اجرا می شود و اگر حمایت و هدایت شما مدیران 
شرایط سخت  این  در  پروژه  این  اجرای  نباشد  مناطق 
سالمت  وضعیت  نیمرخ  به  اشاره  با  وی  شود.  می  تر 
پذیرفتیم  را  پروژه  این  مهم  سال  این  در  گفت:  کشور 
دچار  کشور  جمعیت  درصد   ۵۹.۳۱ ایم.  کرده  تعهد  و 
اضافه وزن باال و چاقی هستند که فاجعه است و افراد 
از چاقی  ناشی  بیماری های  را به علت  زیادی جانشان 
از دست می دهند. معاون وزیر به طبقه بندی شاخص 
توده بدنی دانش آموزان اشاره کرد و افزود: ۲۱.۲ درصد 

دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاقی اند.  ۱۴ درصد 
نوآموزان چاق اند و اضافه وزن دارند. فرزندپروری باید 
با مهارت همراه باشد. یکی از مسائلی که باید در دروه 
همین  بگیرد  قرار  توجه  مورد  مهدها  و  دبستانی  پیش 

کنترل وزن است.
ایام کرونا همکاری فعال  اینکه در  با تاکید بر  حمیدی 
خانواده ها افزایش پیدا کرده و در پسا کرونا یک تعادل 
بین دو نهاد مدرسه و خانه برقرار می شود اظهار کرد: 
باید آماده شویم که همکاری و مشارکت خانواده ها را به 
کار بگیریم. کنترل وزن و چاقی یک کار مشترک بین 
مدرسه و خانواده است. باید تالش کنیم نقش خانواده 
در پیشبرد فعالیت های ورزشی و تربیتی افزایش یابد. 

و  آموزش  وزارت  سالمت  امور  و  بدنی  تربیت  معاون 
پرورش افزود: آموزش به خانواده در حوزه فرزندپروری 
و کنترل وزن باید انجام و دیوار بین مدرسه و خانواده 
برداشته شود. نباید یک دست کودک را مدرسه و دست 

دیگر را خانواده بکشد؛ باید یک همسویی بین مدرسه و 
خانواده شکل بگیرد و این پروژه می تواند به این روند 
کمک کند.  وی با بیان اینکه در حوزه فرزندپروری باید 
دانش  به  شده  تهیه  جزوات  با  را  سالم  تغذیه  بتوانیم 
و  ها  رسانه  شاد،  شبکه  گفت:  دهیم  آموزش  آموزان 
معلمان و خانواده ها می توانند همراه ما باشند. این مدل 
نشان دهنده مشارکت فعال و موثر خانه و مدرسه است 
و در نهایت در یک همکاری دوجانبه پروژه اضافه وزن 

هدایت می شود. 
حمیدی زمانبندی اجرای این پروژه را اعالم کرد و گفت: 
باید  والدین  و  انسانی  منابع  توجیه  مهر   ۲۵ تا  اول  از 
ارزیابی  تا ۴ آبان غربالگری و  از ۲۶ مهر  صورت گیرد. 
از  انجام می شود.  در سناد  ثبت  و  آموزان  دانش  اولیه 
۳ آبان تا ۳0 بهمن راهنمایی، حمایت و مشاوره کنترل 
تغذیه و افزایش تحرک بدنی را خواهیم داشت. از دوم 
تا هشتم اسفند غربالگری و ارزیابی ثانویه دانش آموزان 
انجام  می شود. معاون تربیت بدنی و امور سالمت وزارت 
آموزش و پرورش افزود: از ۹ تا ۱۲ اسفند بررسی نتایج 
و شرکت دانش آموزان در روز نیکوکاری را داریم و ۱۴ 
اسفند دانش آموزان موفق یک کار خیر و نیکوکارانه را 
انجام می دهند و ۱۶ اسفند و روز درختکاری به شکرانه 
دستیابی به وزن مناسب یک نهال غرس می کنند. در 
انجام  فروردین ۱۴00 اختتامیه طرح در هفته سالمت 
توزیع خواهد شد. وی گفت: قصد  و احکام و مدال ها 
اضافه وزن  دارای  آموزان  دانش  آمار  از  داریم ۳ درصد 

و چاقی بکاهیم.
وپرورش  آموزش  سرخایی،مدیرکل  زاده  دادی  موسی   
هرمزگان در ۷ شهریورماه گفت: در مرحله نخست باید 
مشخص شود چه تعداد از دانش آموزان هرمزگان دارای 
اضافه وزن هستند که با وجود کمبود معلمان بویژه در 
روستاها و نبود تخصص در معلمان، برگزاری آموزش های 
توسط  معلمان  و  مجریان  برای  مجازی  خدمت  ضمن 
شبکه بهداشت و همچنین استفاده از نیروهای متخصص 
در خانه های بهداشت ضروری است. داشتن برنامه ریزی 
بلندمدت برای کنترل اضافه وزن امری مهم است و توجه 
به نوع تغذیه، سبک زندگی، تحرکی و وراثت و نیز ایجاد 
فضای الزم برای تحرک دانش آموزان در ساخت مدارس 
طراحی  در  تغییر  و  منازل  زیربنای  ساخت  افزایش  و 
شهری می تواند کمک مطلوبی در این مسیر باشد./ایسنا
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از یک سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی 
و  خرید  تخلفات  میزان  دیگر  سوی  از  و  شدیم  مواجه 

فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است
»وام  نام  ثبت  توقف  علت  درباره  تندگویان  توضیحات 
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  ازدواج«معاون 
ثبت  برای  شده  ایجاد  مشکالت  خصوص  در  جوانان 
و  ازدواج  وام  متقاضیان  افزایش  گفت:  ازدواج«  »وام  نام 
همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبکه بانکی 
را دچار سردر گمی کرده این در حالیست که هرچند در 
اما  است،  شده  ایجاد  تاخیری  ازدواج  وام  پرداخت  روند 
جای نگرانی نیست و وامهای متقاضیان تا پایان امسال 

حتما بدستشان می رسد.
محمدمهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ازدواج  وام  پرداخت  برای  بانکی  شبکه  حاضر  حال  در 
یک  از  هم  زیرا  شده  هایی  سردرگمی  و  مشکالت  دچار 
سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه 
شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام 
ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام 
بر  و  دهند  نمی  تخصیص  ازدواج  امر  برای  را  دریافتی 
ازدواج  با میزان  اتفاقات، جامعه متقاضی وام  این  مبنای 
ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکر 

داده  بودیم.
وی در ادامه این را نیز گفت که البته جای نگرانی نیست 
و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان امسال 

حتما پرداخت خواهد شد.
متقاضی  حجم  به  باتوجه  که  است  معتقد  تندگویان 
اعتبارات  ابالغ  در  بانک ها  از  برخی  است  ممکن  موجود 
همه  البته  دیرکرد شوند؛  دچار  استان ها  و سهمیه بندی 
افراد وام ازدواج را دریافت می کنند و مشکلی وجود ندارد 
تسویه  را  اعتبارات  توان  تمام  با  دولت  سال،  پایان  تا  و 
پیش بینی های  موجود  مشکالت  دلیل  به  اما  می کند 

تامین اعتبار دچار مشکالتی شده است.
مخاطبان  برخی  اینکه  به  پاسخ  در  همچنین  تندگویان 
مراجعه کنندگان وام ازدواج به بانکها عنوان می کنند رقم 
افزایش  تومان  میلیون   ۷۰ به  جاری  سال  در  ازدواج  وام 
وام  رقم  افزایش  و  تایید  را  اعالمی  رقم  آیا  است،  یافته 
صحت دارد یا خیر؟ به ایسنا گفت: وام ازدواج برای سال 
جاری ۵۰ میلیون به ازای هر زوج است که همانگونه که 

پیش از این اعالم شده باز پرداختش ۷ ساله است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: 
پیش از این وام ازدواج 3۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ 
ساله بود و اکنون بازپرداخت وام ازدواج هفت سال شده 
است که همین امر و شبکه بانکی را در تامین اعتبارات 
باعث  مسائلی  چنین  وجود  لذا  می کند  مشکل  دچار 

می شود نیازمند دستورالعملی ویژه باشیم.
وام  موضوع  در  شده  مطرح  مشکالت  تشریح  ضمن  وی 
ازدواج تاکید کرد: در حال حاضر زوجین به سبک و سیاق 
گذشته وام خود را دریافت می کنند و هیچ مشکلی در 
دریافت و پرداخت وام نسبت به سال های گذشته وجود 

ندارد.
کشور  در  ازدواج  رشد  نرخ  است  معتقد  که  تندگویان 
واج  رقم  تامین  برای  پیش بینی  بوده،  منفی  همیشه 

ازدواج ممکن است براساس این نرخ شکل گرفته باشد.
قدری  به  ازدواج  وام  نرخ  که  زمانی  اما  داد:  ادامه  وی 
افزایش می یابد که به عنوان متاع، قابل معامله می شود، 
تعداد  و  وام  رقم  لذا  کند  می  ایجاد  صوری  متقاضیان 
افزایش  خود  نوبه  به  که  یابد  می  افزایش  متقاضیان 

مشکالت کشور نیز بدنبال خواهد داشت.
شیوع  موضوع  به  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  معاون 
و  ها  خانواده  روی  پیش  مشکالت  به  که  کرونا  بیماری 
جوانان اضافه شده است نیز اشاره و عنوان کرد: از سویی 
دیگر دولت نیز در بخش های مختلف به مردم تسهیالت 
ارائه می دهد، مجموع این مسائل نشان  می دهد که شبکه 

بانکی در این راستا شکننده خواهد شد.
دستور  تهیه  پیشنهاد  به  برخی  انتقاد  به  ادامه  در  وی 
العمل پرداخت وام به متقاضیان ازدواج واجد شرایط اشاره 
کرد و گفت: از 6 ماه گذشته نسبت به این موضوع )ایجاد 

مشکل اعتباری برای بانکها در پرداخت وام ازدواج( هشدار 
داده و ابراز نگرانی کرده بودیم. گردش کاری انجام دادیم 
مرکزی  بانک  توسط  وام  پرداخت  برای  دستورالعملی  تا 
ایجاد و برای پرداخت آن ابالغ شود؛ در این دستورالعمل 
بحث بر سر این نیست که بر سر راه پرداخت وام مانعی 
برای  دستورالعملی  تدوین  ما  منظور  بلکه  شود  ایجاد 
تا فرد دریافت کننده وام،  بود  از پرداخت وام  بعد  نظارت 

آن را صرف ازدواج و تشکیل خانواده کند.
تدوین  هنوز  ما  موردنظر  دستورالعمل  افزود:  تندگویان 
نشده است و درخواست ما این بود که کمیته مشترکی از 
بانک مرکزی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده 
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاونت  جمهوری،  ریاست 
جوانان، وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس شکل گیرد و 
در آن تمامی آسیب ها مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای 
آن، دستورالعملی برای پرداخت وام ازدواج تدوین شود تا 

بعد از ارائه وام، نظارت هم داشته باشیم.
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون  گفته  به 
جوانان، هنوز چنین دستورالعملی نه تنها تدوین نشده 
آن  کمیته  هنوز  جمهوری  رئیس  دستور  علی رغم  بلکه 
در بانک مرکزی نیز شکل نگرفته است این در حالیست 
که وزیر ورزش و جوانان در این راستا با معاون اول رئیس 
جمهوری مکاتبه ای انجام داده اند، اما بانک مرکزی هنوز 

به این موضوع ورود نکرده است.
تندگویان با بیان اینکه اکنون بحث طالق ها و ازدواج های 
صوری و خرید و فروش وام ازدواج وجود دارد، اظهار کرد: 
موضوع  به  را  وام  گیرنده،  که  می دهد  نشان  مسائل  این 
ازدواج تخصیص نمی دهد؛ به این معنی که هم اعتبارات 
چندبرابر  ازدواج  وام  متقاضیان  هم  می یابد،  تخصیص 
افرادی  البته  نمی رسیم؛  به هدف  رشد کرده است و هم 
چقدر  تخلفات  و  آسیب ها  این  میزان  مگر  که  معتقدند 
باوریم که حتی اگر میزان آسیب ها  این  بر  اما ما  است؟ 
1۰ درصد هم باشد، چه کسی جوابگوی آن است؟. اگر در 
تومان  میلیارد  هزار   ۵۰ دولت  پایان سال،  تا  سال جاری 
تخلفات  و  انحرافات  آن  درصد   1۰ و  کند  پرداخت  پول 

باشد، چه کسی پاسخگوست؟.
در  ازدواج چه  وام  متقاضیان  ثبت  تعداد  کرد:  اظهار  وی 

بانک و چه در دفاتر ثبت ازدواج تغییری نکرده است و با 
شیب مالیم کاهشی که هر سال با آن روبه رو بوده، مواجه 
است. مشکل اساسی این است که امکان دارد ۷۰ درصد 
افرادی که ازدواج می کنند به خانه هایشان نروند، بنابراین 
که  هنگامی  زوجین  زیرا  می دهد،  رخ  جمعیتی  چالش 
زندگی را شروع می کنند در زمان مشخصی به فرزندآوری 
تاخیر  فرزندآوری  زمان  در  اکنون  که  می رسند  مناسب 
را  زندگی  شان  زوجین  دهد  می  نشان  این  و  ایجاد شده 

شروع نکرده اند.
برای  دولت  اعتبارات  نبودن  هدفدار  به  ادامه  در  وی 
دستورالعملی  چرا  گفت:  و  کرد  تاکید  جمعیت  افزایش 
تدوین نشود تا در آن قید شود که به زن ۵۰ ساله ای که 
نگیرد؟  تعلق  جوانان  ازدواج  وام  نیست  فرزندآور  دیگر 
مشخص است که زن ۵۰ ساله نمی تواند خانواده ای ایجاد 

کند، حتی اگر طالق صوری نگرفته باشد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که 
معتقد است پرداخت وام ازدواج اصالتا کار خطایی است، 
جمعیت  موضوع  نگران  کشور  این  در  باید  کرد:  بیان 
 ۲۰ طی  دولت ها  فعالیت های  و  مشوق ها  تمامی  باشیم، 
سال گذشته معطوف به امر ازدواج بوده است اما با کاهش 
جای  به  کاش  ای  هستیم.  روبه رو  جمعیت  وحشتناک 
نکرده  کمکی  هیچ  که  وام هایی  و  مقطعی  مشوق های 
و سقف  متمرکز شویم  فرزندآوری  روی موضوع  بر  است، 
مشخصی در کشور معین کنیم، به این صورت که اگر هر 
خانواده حداقل دارای چهار فرزند باشد، تسهیالت دولتی 

به صورت مداوم در اختیار آنها قرار بگیرد.
تندگویان تصریح کرد: در حال حاضر کشورهای اروپایی 
به موضوع ازدواج نمی پردازند، اما در زمینه فرزندآوری به 
معافیت های مالیاتی، بیمه و ارائه مسکن به خانواده ها 
این کشورها  در  دارند.  مدنظر  را  بعد جمعیت  بر حسب 
سرپرست  اگر  که  هستند  نفره ای  چهار  خانواده های 
آن  درآمد  تامین  و  مسکن  دولت  شود،  بیکار  خانواده 
پرداخت  مشخص  طور  به  فرزند  هر  ازای  به  را  خانواده 
می کند و هر فرزند نیز خانواده را به میزان ۲۵ درصد از 

پرداخت مالیات معاف می کند.

تاخیر در پرداخت »وام ازدواج«

 وزارت جوانان: شبکه بانکی دچار سردرگمی شده



حقوقدانان معتقدند مجازات تجاور در ایران صفر یا صد 
است و در فاصله شالق تا اعدام حد وسطی وجود ندارد؛ 
شاید الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت بتواند این 
فاصله را پر و ابزار قانونی بیشتری برای مقابله با تجاوز 

ایجاد کند
این روزها برخی زنان فارسی زبان در توییتر از تجربیات 
تلخ شان می گویند؛ کارزاری در فضای مجازی و به سبک 
اولین بار  برای  ایرانی  زنان  کارزار  این  در  ایرانی  اش. 
می گویند؛  تعرض ها  و  آزارها  از  عمومی  فضایی  در 
کار  بی شک  فرهنگی،  تابوهای  میانه  در  که  گفته هایی 
ساده ای نخواهد بود و به این سادگی ها به نتیجه نخواهد 
رسید. هشتگ آزار جنسی و تجاوز به راه افتاده تا پای 
چهره های مطرح هم به میانه این کارزار کشیده شود. در 
تا آشنایان و  از چهره های شناخته  شده  زنانی که  میان 
نزدیکان شان می نویسند که روزگاری ایام را به کام شان 
هیوالهای  از  که  هستند  هم  مردانی  کرده اند،  تلخ 
زندگی شان می نویسند؛ مردانی که سال های کودکی شان 

با این کابوس سپری شده است.
واینستاین،  زن،  هاروی  ده ها  که  بود  پیش  سه سال 
تعرض  و  آزار  به  را  بانفوذ  هالیوود  و  مطرح  تهیه کننده 
جنسی علیه خود متهم کردند؛ اتهامی که باعث تشکیل 
در  را  بسیاری  زنان  که  اتفاقی  شد.  او  علیه  پرونده ای 
و  آزارها  از  تا  کرد  ترغیب  سکوت   شکستن  به  جهان 
زنان  اما  بگویند  بودند،  کرده   تحمل  که  تعرض هایی 
افشاگر ایرانی در فضایی کارزار توییتری راه  انداخته اند 
که همیشه نوک پیکان به سمت زنان بوده، با این باور که 

زن خود »مقصر« است.
به شیوه خود عمل کنیم

که  است  کارهایی  از سخت ترین  این چند سطر  نوشتن 
است  ممکن  که  بخوانید  را  ماجرایی  است  قرار  کرده ام. 
آدمی را که نزد خیلی های تان فردی خردمند، فرهیخته 
زیر سوال  به کل  از روشنفکرهای محبوب،  و  داناست  و 
دلیلی  دیگر  و  کرده ام  سال ها حمل  را  روایت  این  ببرد. 
نوشته  نمی بینم.«  مصلحت اندیشانه اش  حمل  برای 
خبرنگاری که نام هنرمند مشهور حوزه هنرهای تجسمی 
را سر زبان ها انداخته، اما این بار در مظان اتهام. هرچند 
رشته  این  به  تجسمی  هنرهای  حوزه  مشهور  هنرمند 
بسیاری  زنان  اما  نداده،  نشان  واکنشی  هنوز  توییت 
راه  کمپینی  و  بگویند  تجربیات شان  از  تا  ترغیب شدند 
همکاری  شورای  مدیر  ولی مراد،  توران  هرچند  بیفتد. 
زنان بر این باور است این کمپین مختص فضای مجازی و 
رسانه هاست و بس. او کمپین هایی از این دست را مختص 
آدم هایی از یک سطح اجتماعی و افکار خاص می داند و 
زنانی  از  ولی مراد  ندارد.   عمومیت  که  است  باور  این  بر 
می گوید که تا امروز آزارها و تعرض های جنسی را تحمل 

کرده اما لب باز نکرده اند.
این نگفتن دالیلی دارند  برای  این زنان  او معتقد است   
از  نمی توان  نشود،  مرتفع  دالیل  این  که  زمانی  تا  و 
فرهنگ سازی در این عرصه حرفی زد. او به »شهروند« 
حرکت  تا  باشد  همه گیر  باید  »موضوعی  می گوید:  
در جامعه  واقعا  آیا  بیفتد.  راه  کمپین  اجتماعی همچون 

ایران این گونه است؟
اصل دهم قانون اساسی بر این مسأله تأکید دارد که همه 
قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید 
از قداست  پاسداری  در جهت آسان کردن تشکیل آن، 
اخالق  و  حقوق  پایه   بر  خانوادگی  روابط  استواری  و  آن 
اسالمی باشد، درحالی  که به نظر بعضی دیدگاه ها موجب 
می شود قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده در عمل 
موارد خاک  از  بسیاری  و در  قرار گیرد  بی توجهی  مورد 
بخورد، به طوری که اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی 
و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
تصویب  به  بی توجهی  سیاست  گذشته  شهریور  سال 
تأمین  عدم  و  خانواده  حوزه  در  بی برنامگی  قوانین، 
را  خانواده ها  سطح  ارتقای  برای  الزم  امکانات  و  اعتبار 
دانسته  خانواده  حوزه  روزهای  این  اصلی  چالش های  از 
و گفته بود:  »اگرچه در زمینه بهداشت و آموزش برای 
زمینه  در  اما  شده،  فراهم  خوبی  تسهیالت  خانواده ها 

تدوین قوانین اجتماعی، هنوز قوانینی که زیبنده جامعه 
در  هرچند  نداریم؛  باشد،  ایرانی  خانواده  و  زنان  امروز 
زمینه حمایت از خانواده قوانینی نوشته و اصالحاتی در 
نتوانسته  به طورکلی  قوانین هم  این  اما  اعمال شده،  آن 
شورای  مدیر  باشد.«  زنان  کالن  مسائل   پاسخگوی 
گام  را  دست  این  از  کمپین هایی  هم  زنان  همکاری 
باور  این  بر  او  نمی داند.  فرهنگ سازی  راه  در  برداشتن 

است مسئوالن از مردم عقب هستند. 
حوزه  در  گذشته  دهه  چهار  در  است  معتقد  ولی مراد 
زنان برای نقش های مختلف این قشر چه در حوزه فردی 
حرکت  »جهت  است.  نگرفته  صورت  کاری  خانواده  چه 
باشد.«  مسئوالن  سمت  به  باید  کمپین ها  از  دست  این 
که  می داند  کشورهایی  مخصوص  را  کمپین  ولی مراد 
اصرار دارند جنبش های اجتماعی شکل بگیرد، درحالی 
به حوزه های  باالدستی  گفته های مسئوالن  و  قوانین   که 
زنان و خانواده  پرداخته  است؛ گفته ها و قوانینی که نیاز 

به اجرایی شدن دارند و بس.
 اجرایی شدنی که همت مسئوالن را می طلبد. 

»کمپین هایی از این جنس در غرب تأثیرگذاری خودش 
او  ندارد.«  کارآیی  کمپین  این  ایران  در  اما  دارد  را  
معتقد است جامعه ایران موانع، عرف، مسائل و باورهای 
زنان  همکاری  شورای  مدیر  دارد.  را  خود  به  مخصوص 
هم معتقد است اثبات تجاوز یا تعرض جنسی در محاکم 
قضائی کار سختی است و با این باور این سوال را مطرح 
می کند که این کمپین چطور می تواند اثبات این موضوع 
از  یکی  شوهر  اذن  با  کشور  از  »خروج  کند؟  آسان  را 
فمنیست  اصولگرا،  اصالح طلب،  که  است  موضوعاتی 
امروز  تا  چرا  اما  شود  برطرف  باید  که  دارند  قبول   ... و 
کاری برایش انجام نشده؟ چرا الیحه ای به مجلس نرفته 
راه  کمپینی  هم  موضوع  این  در  است  معتقد  او  است؟« 
افتاد، اما بی تأثیر. »ما باید با شیوه خودمان مسائل زنان 

را حل کنیم، نه با بازی در فضای مجازی.«   
زنان علیه خشونت  امنیت  تأمین  به فکر تصویب الیحه 

باشیم
از  یکی  خشونت«  علیه  زنان  امنیت  »تأمین  الیحه 
بنیان خانواده  اقدامات مثبت معاونت زنان برای تحکیم 

می کند  زنده  را  امید  این  که  الیحه ای  می رود.  شمار  به 
که تا حدودی قوانین به نفع زنان چرخش داشته باشد؛ 
هرچند پای این الیحه هنوز به مجلس نرسیده تا تصویب 

شدن را تجربه کند.
جنسی  تعرض  و  آزار  هشتگ  وکیل،  احمدی،  نعمت   
او  می داند.  عرصه  این  در  فرهنگ سازی  برای  گامی  را 
به  منجر  می تواند  کمپین  این  می گوید  »شهروند«  به 
فرهنگ سازی شود. به باور این وکیل مجازات تجاوز در 
ایران صفر و صد است، به این معنا اگر تجاوز ثابت شود 
حکم اعدام جاری می شود و در غیر این صورت با اثبات 
طرفین،  داشتن  زن  یا  شوهر  به  بسته  نامشروع  رابطه 

حکم شالق اجرایی می شود. 
این در حالی است که  و  نداریم  ما حد وسط  »متأسفانه 
اثبات تجاوز به این راحتی ها هم نیست.« به باور احمدی، 
را  زنان  ترس  می تواند  جنسی  تعرض  و  آزار  هشتگ 
بزنند.  این مورد حرف  در  از گذشته  راحت تر  تا  بشکند 
نگاه شماتت آمیز  هنوز  متأسفانه  داشتیم.  را  رومینا  »ما 
را داریم و این سایه سنگین همراه زنان است، پس اجازه 
وکیل،  قوشه،  شیما  بگویند.«  ظلم ها  این  از  آنها  بدهیم 
به جرم در  اقرار متهم  بار  یا چهار  از وجود چهار شاهد 
مجازات  قانون  که  شرایطی  می گوید.  تجاوز  مجازات 
وارد  آن  به  هم  را  قاضی  علم  اسالمی  سال ٩٢ مشخصا 

کرده است.
 قوشه امیدوار است این کمپین منجر به تصویب تأمین 
امنیت زنان علیه خشونت شود. الیحه ای که از ماده ٢٦ 
این  هرچند  بود،  پرداخته  جنسی  جرایم  به  آن   ٣١ تا 
وکیل  این  شد.  حذف  قوه  قضائیه  بررسی های  در  مواد 
از بزرگ ترین مشکل قانون تجاوز می گوید، یعنی اثبات 
جرم. چون اثبات زنا به عنف حکم اعدام دارد و به سختی 

این حکم صادر می شود.
 »متأسفانه فاصله میان شالق تا اعدام خیلی زیاد است.« 
این کمپین می توان تصویب  قوشه معتقد است در کنار 
برگشت  و  زنان  علیه  خشونت  امنیت  تأمین  الیحه 

ماده های جرایم جنسی حذف شده را مطالبه کرد.    
منبع:روزنامه شهروند

تصویب الیحه تامین امنیت زنان؛ گامی در جهت مقابله با #آزار جنسی و تجاوز

شالق الزم نیست اعدامش کنید
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مدارس  تمامی  گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بازگشایی  نامه های بهداشتی آماده  با رعایت شیوه  هرمزگان 

از روز شنبه 1۵ شهریور هستند.
 ۳ تعداد  جدید  تحصیلی  سال  در  اینکه  بیان  با  زاده  دادی  موسی 
خواهند  آموز  دانش  هزار   ۳۸۰ از  بیش  پذیرای  مدرسه   ۴۰۰ و  هزار 
بود، افزود: امسال را ۱۵ روز زودتر شروع کردیم که اگر دانش آموزان 
به علت تعصیلی زودهنگام سال گذشته کاستی و عقب ماندگی در 
دروس دارند، درس های عقب افتاده را جبران کنند و عقب افتادگی 

تحصیلی نداشته باشیم.
های  نامه  شیوه  کرد:  بیان  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بهداشتی همانگونه که از وزارت خانه ابالغ شده است در همه مدارس 
رعایت می شود و به خانواده ها اطمینان می دهیم که همه مدیران 
و مسئوالن برای حفظ سالمتی دانش اموزان تالش کنند. دادی زاده 
و  بهداشت  وزارت  از سوی  بهداشتی که  نامه های  اضافه کرد: شیوه 
وزارت آموزش و پرورش بعد از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا 
رئوسای  تمام  ماه  شهریور   ۱۲ و   ۱۱ در  می شود.  اجرایی  مدارس  در 
آموزش و پرورش از طریق ویدئو کنفرانس با وزیر ارتباط داشتند. تمام 

توصیه ها انجام شده و بازدیدها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی دو قسمت دارد بخشی 
در مدارس مورد توجه است و قسمت بعدی به عهده خانواده ها است.

با  الزم  هماهنگی  هستند  موظف  خانواده ها  کرد:  بیان  زاده  دادی 
سرویس مدارس  داشته باشند تا در زمان مناسب درب مدارس حضور 
وارد  با ماسک  آموز  دانش  ازدحام جلوگیری شود،  از  و  باشند  داشته 
شود. در حوزه آموزش و پرورش وظیفه رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
گندزدایی مدرسه از کالس ها تا محیط های باز مدرسه است. وی اظهار 
تقسیم  به دو گروه  آموزان در مدارس  دانش  ازدحام  کرد: در صورت 
خواهند شد. گروهی روزهای شنبه و دوشنبه و گروه دوم یکشنبه و 

خواهند  مدرسه  به  شنبه  سه 
روزهای  در  همچنین  رفت. 
پنجشنبه  و  چهارشنبه 
شاد  سامانه  طریق  از  آموزش 
ابتدایی  آموزان  دانش  برای 
خواهد  برگزار  اول  متوسط  و 

شد.
در  کرد:  عنوان  زاده  دادی 
مدت  جدید  تحصیلی  سال 
تا  است  دقیقه   ۳۵ کالس ها 
در  زیادی  مدت  آموزان  دانش 
ساعت  و  نمانند  بسته  فضای 
همزمان  نیز  کالس ها  تفریح 
نیست تا تعداد کمتری دانش 

آموز در حیاط باشند.
اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
خانه  وزارت  دستورالعمل 
اندازه  به  مدرسه  هر  در  باید 
۱۰ درصد شمار دانش آموزان 

ماسک در مدرسه تهیه شود تا در صورت نیاز در اختیار دانش آموزان 
قرار گیرد اما در مدارس هرمزگان مقرر شده به اندازه ۲۰ درصد دانش 
آموزان ماسک برای مدارس تهیه و در مدارس باشد. مدیرکل آموزش و 
پرورش هرمزگان با اشاره به اینکه تمام تالش ما رعایت شیوه نامه ها و 
در عین حال کاهش نیافتن کیفیت آموزش است، اضافه کرد: سامانه 
ایرادات سامانه  جدید شاد امروز رونمایی خواهد شد که تالش شده 

قدیمی رفع شود
فضای  به  فقط  که  نیز  شاد  سیمکارت  کرد:  خاطرنشان  زاده  دادی 

و  می شود  توزیع  که  است  طراحی  دست  در  دارد  دسترسی  آموزش 
اینترنت این سیم کارت برای دانش آموزان مدارس دولتی رایگان است. 
و  از ظرفیت شبکه های سراسر صدا  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
سیما و شبکه استانی مرکز خلیج فارس نیز در آموزش غیر حضوری 
و مجازی استفاده می شود، اظهار کرد: هر دانش آموز در استان یک 
اطلس ویژه دارد که مدیر مدرسه بر آموزش وی نظارت دارد تا اگر به 
آموزش حضوری و مجازی درسترسی نداشت درسنامه های آماده شده 

در اختیار وی قرار گیرد./ ایسنا

جزئیات آغاز سال تحصیلی جدید در 
استان هرمزگان اعالم شد

اخبار حوزه بانوان

تولد دو نوزاد پسر در آمبوالنس اورژانس 11۵ 
هرمزگان

پدری که پسرش را به دنیا آورد
استان  و مدیر حوادث  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
اورژانس  آمبوالنس   در  پسر  نوزاد  دو  تولد  از  هرمزگان، 
۱۱۵ جاده ای شهید رجایی و کوه مبارک، در روز تاسوعا 
ساعت  گفت:  قاسمی  حسین  دکتر  داد.  خبر  عاشورا،  و 
شهروند  یک  تماس  پی  در  تاسوعا،  شب  دقیقه   ۲۳:۳۶
گزارشی  ارائه  و  بندرعباس   ۱۱۵ اورژانس  پیام  مرکز  با 
مبنی بر، شروع دردهای زایمان یک خانم باردار ۲۳ ساله، 
بالفاصله، آمبوالنس پایگاه جاده ای اورژانس ۱۱۵ شهید 
رجایی به محل فوریت، در روستای گچین اعزام شد. بعد 
از رسیدن تیم اعزامی به محل فوریت، بیمار جهت انتقال 
به بیمارستان به درون آمبوالنس منتقل و عازم بیمارستان 
شد؛ که در طول مسیر، به دنبال پاره شدن کیسه آب مادر 
و شروع فرایند زایمان، نوزاد پسر، به کمک تکنسین های 
دنیا  به  آمبوالنس  در  کامل  و سالمت  در صحت  اعزامی 
آمد. وی افزود: ساعت ۷:۲۹ دقیقه صبح روز عاشورا نیز، 
باردار  مادر  یک  زایمان  دردهای  شروع  بر  مبنی  تماسی 
۲۴ ساله که همسر یکی از پرسنل شیفت پایگاه جاده ای 
از طریق سامانه  باشد؛ بالفاصله  کوه مبارک جاسک می 
عملیاتی اورژانس، ماموریت به همسر وی که شیفت بود، 
اعالم و آمبوالنس به محل فوریت اعزام شد. بعد از رسیدن 
تیم اعزامی، اقدامات درمانی اولیه در محل فوریت انجام و 
مادر جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد؛ که در 
حین انتقال با پیشرفت سریع فرآیند زایمان، نوزاد پسر، به 

کمک پدرش به دنیا آمد.
حال عمومی هر دو مادر و نوزاد خوب بوده و تحت نظر 
می باشند. دکتر قاسمی ضمن اشاره به سختی کار فوریت 
استان،  اورژانس  پرسنل  تمامی  خانواده  از  پزشکی  های 
تقدیر کرده و افزود: در شرایط بحرانی حال حاضر با توجه 
به کمبود نیرو، خیلی از مواقع پرسنل نمی توانند حتی 
در شرایط اضطرار در کنار خانواده هایشان باشند، قطعا  
ایثار و از خودگذشتگی خانواده این عزیزان کمتر از، کادر 

درمان نیست.
تولید کنندگان صنایع دستی از پرداخت 

مالیات معاف شدند
گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
دولت،  هیئت  اقتصادی  کمیسیون  جلسه  اساس  بر 

قوت  به  مستقیم  مالیات های  قانون   ۱۴۲ ماده  معافیت 
اساس  بر  اعالم کرد:  ماند. علی اصغر مونسان   باقی  خود 
ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمد کارگاه های 
و  تعاونی  شرکت های  و  صنایع دستی  و  دستباف  فرش 
معاف  مالیات،  پرداخت  از  مربوطه  تولیدی  اتحادیه های 
پیش نویس  گذشته  سال  شهریور  در  افزود:   وی  هستند. 
الیحه اصالح معافیت های مالیاتی مستقیم توسط سازمان 
امور مالیاتی تهیه و به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت 
ارسال شد تا ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم حذف 
شود، به همین منظور برای حذف نشدن آن با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی رایزنی هایی انجام دادیم. همچنین 
با وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاون اول رئیس جمهوری در 
این زمینه مکاتبه کردیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی بیان کرد: معاون صنایع دستی در جلسه ای 
که با معاون حقوقی و معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد 
و دارایی برگزار شد، مراتب اعتراض خود را نسبت به حذف 
ماده ۱۴۲ اعالم کرد و قرار شد در پیش نویس موردنظر، 
همین  به  بماند،  باقی  خود  به قوت   ۱۴۲ ماده  معافیت 
منظور سازمان امور مالیاتی متن پیش نویس الیحه خود 
درآمد  ریال  ۲میلیارد  سقف  تا  حقیقی  اشخاص  برای  را 
برگزاری  از  پس  کرد:  تصریح  وی  کند.  اصالح  ساالنه 
و  مستمر  تالش های  با  و  کارشناسی  متعدد  نشست های 
امروز در  پیگیری های جدی معاونت صنایع دستی، صبح 
تا  شد  مصوب  دولت  هیئت  اقتصادی  کمیسیون  جلسه 
معافیت ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم به قوت خود 
و دغدغه های  اصلی  از مطالبات  این موضوع  بماند،  باقی 
جدی ذی نفعان حوزه صنایع دستی کشور بوده و پرداختن 

به آن از اولویت های وزارتخانه است.
 مونسان افزود:  خوشبختانه با تصویب این مصوبه دغدغه 
می شود.  برطرف  صنایع دستی  تولیدی  کارگاه های 
همچنین با توجه به اینکه در سال جهش تولید پرداختن 
و  هنرمندان  رفع مشکالت  و  موضوعات صنایع دستی  به 
صنعتگران به ویژه در دوران کرونا جز اولویت های وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.
ثبت بیش از 1۲۷ هزار ازدواج و 3۴ هزار طالق 

در ۵ ماه گذشته 
ابتدای  از  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
فروردین تا ۲۰ مرداد سال جاری ۱۲۷ هزار و ۲۴۵ مورد 
ازدواج و ۳۴ هزار و ۴۵۷ مورد طالق در پایگاه اطالعات 

جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ثبت شده است.

سیف اهلل ابوترابی افزود: در این مدت میانگین سن دامادها 
۲۹.۵ سال و میانیگن سن عروس ها ۲۴.۶ سال بوده است. 
تا ۲۰ مرداد  ابتدای فروردین  از  ادامه داد: همچنین  وی 
سال جاری میانگن سن زن و شوهر در زمان وقوع طالق 
به ترتیب ۳۲.۶ و ۳۷.۴ و میانگین طول مدت ازدواج در 
طالق های ثبت شده نیز در این مدت ۱۰سال بوده است. 
ابوترابی تصریح کرد: اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان 
ثبت احوال در دسترس عموم مردم است. وی اعالم کرد: بر 
پایه قانون و مصوبه شورای عالی آمار، سازمان ثبت احوال 
کشور مرجع رسمی آمارهای ازدواج و طالق است و این 
آمارها به تفکیک سال، سن و سایر اقالم مورد نیاز در وب 
سایت دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان 
سخنگوی  است.  مردم  عموم  دسترس  در  احوال  ثبت 
عنوان  به  را  طالق  و  ازدواج  کشور،  احوال  ثبت  سازمان 
مقوله های اجتماعی بخش عمده ای از آمارهای تولیدی 
ثبت احوال برشمرد. ابوترابی تصریح کرد: گام بزرگی در 
توسعه دولت الکترونیک در حوزه ثبت ازدواج و طالق و 
تولید آمارهای آن در سال ۹۵ صورت گرفته که اعالمیه 
ازدواج و طالق حذف  اعالم  ثبت  از چرخه  های کاغذی 
شد و این دو رویداد به صورت برخط به پایگاه اطالعات 

جمعیت کشور منتقل می شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال افزود: بر اساس توصیه های 
المللی و اصول علمی، مقایسه مقادیر وقایع حیاتی  بین 
در دو بازه مختلف بدون توجه به تغییرات ساختار سنی 
و دیگر مولفه های جمعیتی و نیز بدون توجه به تحوالت 
اجتماعی، فرهنگی از روایت کافی برخوردار نیست بنابراین 
این قبیل مقایسه ها باید در بازه های ساالنه یا چند ساله 

انجام شود.
راهیابی 1۲ دانش آموز هرمزگانی به مرحله 

دوم المپیاد نانوی کشور
هرمزگان  پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
سراهای  پژوهش  عضو  آموزان  دانش  از  نفر   ۱۲ گفت: 
المپیاد  یازدهمین  دوم  مرحله  به  استان  آموزی  دانش 
نانوی کشوری راه یافتند. محمد قویدل با اعالم این خبر 
افزود: مبینا احمدی، پردیس اسفندیاری، امیررضا رفیعی 
ناحیه  سرای  پژوهش  از  زاده  اکبری  محمد  و  مادونی 
دیوارگر،  امیرحسین  زاده،  دیگ  نگین  بندرعباس،  یک 
نرجس عالیقدر، کورش معماری، نورا دیگ زاده و مهدیه 
جهانگیری بخوانی از ناحیه ۲ بندرعباس، لعیا آیین پرست 
از سیریک و ریحانه رییسی از هرمز است. وی اضافه کرد: 

امسال باتوجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا برای 
نخستین بار مرحله نخست المپیاد دانش آموزی مجازی 
برگزارشد نخستین مرحله یازدهمین المپیاد دانش آموزی 
نانو با حضور ۱۰ هزار و ۵۰۰ دانش آموز از سراسر کشور به 

صورت مجازی چهارم شهریورماه ۹۹ برگزار شد.
سخنگوی وزارت بهداشت:

دریافت واکسن آنفلوآنزا مستلزم ارائه کارت 
ملی است

معاون وزیر و سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی گفت: با توجه به شروع فصل سرما ۱۰ میلیون دوز 
وارد  بهداشت جهانی  تائیدیه سازمان  با  آنفوالنزا  واکسن 
کشور می شود. سمیه سادات الری شامگاه چهارشنبه با 
اعالم این خبر خاطر نشان کرد: گروه های پرخطر شامل 
زمینه  های  بیماری  دارای  افراد  و  سال   ۶۵ تا   ۶۰ افراد 
بود.  آنفوالنزا خواهند  ای جزء مشموالن دریافت واکسن 
سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تایید 
اینکه بخشی از واکسن وارداتی متعلق به روسیه خواهد 
بود، تصریح کرد: تائیدیه سازمان بهداشت جهانی در این 
ارتباط کافی است و در چنین حالتی تفاوتی بین آمپول 
های روسی و تولیدات دیگر کشورها وجود ندارد. معاون 
دانشجویی وزیر بهداشت یادآور شد: دادن واکسن آنفوالنزا 
به متقاضیان در داروخانه ها منوط به ارئه کارت ملی است 
و این تصمیم برای جلوگیری از هرگونه فضای داللی در 

این رابطه اتخاذ شده است.
الری در پاسخ به سوال دیگر در خصوص اظهارنظر اخیر 
وزیر بهداشت در خصوص نحوه بازگشایی مدارس گفت: 
قطعاً بازگشایی مدارس با اعمال پروتکل های سختگیرانه 
و  والدین  آموزان  دانش  تا سالمت  بود  خواهد  کشور  در 
اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی  شود.  حفظ  معلمان 
به نشست اخیر وزاری بهداشت و آموزش و پروش گفت: 
سعی شده است که کالس ها به صورت حضوری و نیمه 
با توجه به وضعیت  حضوری و ترکیب این دو در کشور 

رنگ بندی استان ها شکل بگیرد.
این خصوص  در  سایر کشورها  تجربیات  به  اشاره  با  وی 
بررسی  حال  در  وزارتخانه  الملل  بین  امور  داشت:  اظهار 
وضعیت برگزاری سیستم آموزشی در سایر کشورها است 
زمینه  این  در  کشورها  سایر  خوب  تجربیات  از  حتما  و 
به  آموزان  دانش  حضور  که  چرا  کرد؛  خواهیم  استفاده 

سالمت روانی و جسمی آنها کمک شایانی می کند.
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مواد الزم 
 آرد کامال سفید :۱۰۰ گرم

تخم مرغ:۵ عدد
شکر :۱۰۰ گرم 

آب گرم:۳ قاشق سوپخوری 
وانیل :یک دوم قاشق چایخوری 

بیکینگ پودر:یک سوم قاشق چایخوری 
پودرقند :یک فنجان ) برای تزئین روی رولت(

پودر کاکائو : در صورت داشتن یک رولت شکالتی یک چهارم پیمانه
مواد داخل رولت

خامه :۱۵۰ گرم خامه
پودر قند:یک دوم فنجان 

وانیل :یک سوم قاشق چایخوری 
طرز تهیه 

با هم مخلوط کنید و کنار  ابتدا آرد و بکینگ پودر را الک کرده و 
بگذارید.

فر را با دمای ۳۵۰ درجه فارنهایت روشن کنید وسینی فر را با کاغذ 
روغنی بپوشانید و با روغن چرب نمایید.

تخم مرغ ها را در کاسه ای بشکنید و زرده و سفیده را از هم جدا 
کنید، سفیده ها را با هم زن برقی خوب بزنید تا سفت شود.

ترکیب  هم  با  تا  بزنید  هم  دوباره  و  افزوده  را  شکر  از  نیمی  سپس 
شده و سفت گردد.

باقی  سپس   ، کنید  مخلوط  وانیل  و  گرم  آب  همراه  به  را  ها  زرده 
شکر را افزوده و به هم زدن ادامه دهید تا مواد با هم ترکیب شده و 

به رنگ کرم درآید.
تا یکدست شود،  بزنید  افزوده و هم  آرامی  به  را  آرد   حاال  مخلوط 
یک  کمک  به  و  کرده  اضافه  فوق  مواد  به  نوبت  سه  در  را  سفیده 

لیسک به آرامی مواد را به شکل دورانی مخلوط نمایید.
خمیر رولت را در سینی فر بریزید و روی آن را صاف کنید ، سینی را 

برای یک ربع تا ۲۰ دقیقه در طبقه وسط فر قرار دهید تا رولت بپزد.
در این فاصله همه مواد داخل رولت را در کاسه ای بریزید و هم بزنید 
تا یکدست شود. بعد از اینکه نان رولت پخت آن را از فر بیرون آورده 
و روی یک پارچه تمیز برگردانید. سپس با یک برس نم دار روی کاغذ 
روغنی را مرطوب کنید و آن را به آرامی ازنان جدا کرده و به آرامی 

رول کنید و اجازه دهید خنک شود.
نان را بعد از خنک شدن به آرامی باز کنید و خامه را به کمک یک 
های  اندازه  به  و  کنید  رول  دوباره  و  بمالید  آن  سطح  روی  کاردک 
دلخواه برش بزنید. رولت های خامه ای را در ظرف مورد نظر بچینید 

و روی آن را با پودر قند ، خامه و یا شکالت رنده شده تزیین کنید

نکاتی برای خوشمزه تر شدن رولت ساده خامه ای
در داخل رولت به جای خامه میتوانید از بستنی استفاده کنید. بعد 
از اینکه بستنی کمی نرم شد با قاشق آن را روی سطح کیک پخش 
کرده و کیک را رول کنید. سپس رول ها را به مدت ۳ ساعت داخل 

فریزر قرار دهید تا بستنی دوباره سفت شود.
 با انواع شکالت، مربا، و میوه های فصلی میتوانید رولت های خامه 

ای را تزیین کنید .
کنید.  خارج  فریزر  از  دادن  فرم  از  قبل  دقیقه  چند  را  قنادی  خامه 
و وقتی کمی یخ آن باز شود با همزن برقی هم بزنید تا خوب فرم 

بگیرد.

با سرآشپز= رولت خامه ای

اخبار
حاجی میرزایی:

سیم کارت شاد به زودی میان 
دانش آموزان توزیع می شود

برای  شاد  سیم کارت  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
داشتن اینترنت ایمن به زودی میان دانش آموزان عرضه 

می شود.
اجالس  چهارمین  و  سی  در  میرزایی  حاجی  محسن 
که  کشور  سراسر  پرورش  و  آموزش  روسای  و  مدیران 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: در 
از  مناسبی  استفاده  باید  کرونا  ویروس  شیوع  شرایط 

ظرفیت ها شود تا مخاطرات به حداقل برسد.
وی افزود: برای به حداقل رساندن مخاطرات در جامعه 
درصدد  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  کمک  با 
در  امن  محیط  یک  شاد  کارت  سیم  عرضه  با  هستیم 

شبکه مجازی ایجاد کنیم.  
وزیر آموزش و پرورش از مدیرکل استان های آموزش و 
پرورش خواست تا فعال سازی شبکه اینترنت و گسترش 
این  از  باید  چراکه  دهند،  قرار  توجه  مورد  را  ارتباطات 
و  رسانی  اطالع  سرعت  افزایش  خصوص  در  ظرفیت 

دریافت و ارسال پیام ها استفاده کرد.
یک  پرورش  و  آموزش  که  این  بیان  با  میرزایی  حاجی 
در کشور  بخشی  هیچ  داد:  ادامه  است،  ارتباطی  شبکه 
اساس  براین  و  ندارد  را  تربیت  و  تعلیم  نظام  ظرفیت 
کاغذ نمی تواند ابزار مناسبی برای برقراری ارتباط در این 
شبکه باشد، از این رو باید ارتباطات در آموزش و پرورش 
گسترش یابد و گفت و گوهای عمیقی به منظور هم راستا 

شدن انجام شود.
وی با یادآوری این که در فرآیند آموزش امسال اصل بر 
حضور است، افزود: شیوه کار در سال تحصیلی جدید با 
آموزش مجازی در سال گذشته تفاوت دارد، چراکه در 
دوم  نیم سال  از  مجازی  آموزش  تحصیلی گذشته  سال 
معلمان  و  دانش آموزان  تمامی  زمان  آن  در  شروع شد، 
یکدیگر را می شناختند اما با آغاز سال تحصیلی و یا در 
شرایط انتقال دانش آموز به مقاطع دیگر کالس، ترکیب 
کالس و معلم جدید است. وزیر آموزش و پرورش تاکید 
ادامه  به  قادر  نشود،  داده  رسمیت  آموزش  به  اگر  کرد 
کار نخواهیم بود، هیچ روشی نمی تواند جایگزین روش 
حضوری در آموزش شود، شرکت دانش آموزان در کالس 
درس می تواند ظرفیت ها و مهارت های ذهنی را توسعه 
در  مدرسه  که   این  بر  تاکید  با  میرزایی  حاجی  دهد. 
را  اجتماعی  مناسبات  توسعه  مسؤولیت  آموزش،  کنار 
برعهده دارد، گفت: بسیاری از پیچیدگی های ذهنی افراد 
در ارتباط با دیگران کاهش می یابد، از این رو برگزاری 
کالس های حضوری بسیاری از مشکالت دانش آموزان را 

ساده تر می کند.
مدارس باید تمام روزها باز باشد

روزهای  تمام  در  باید  مدارس  کرد:  اعالم  ادامه  در  وی 
هفته باز و فعال باشد، مدرسه ها حتی در مناطق عمومی 
به جز روزهای تعطیلی عمومی باید باز باشند، در صورتی 
که تعداد دانش آموزان زیاد است، باید گروه بندی شود تا 
خروج و ورود آنها با هم تالقی نداشته باشد. وزیر آموزش 
در  باید  دانش آموزان  حضور  که  این  بیان  با  پرورش  و 
مدارس حفظ شود، افزود: حضور در اجتماعات خطرناک 
است اما باید به فرزندان یاد داد که از خودشان مراقبت 
کنند. باید حداکثر سخت گیری در رعایت پروتکل های 

بهداشتی انجام شود اما زندگی در جریان باشد.
معاونان آموزش و پرورش هر هفته به مدارس بروند

حاجی میرزایی درباره شرایط مدارس در سال تحصیلی 
در  پرورش  و  آموزش  معاونان  داشت:  اظهار  نیز  جدید 
مناطق باید یک روز در هفته به مدارس بروند و از نزدیک 
با روند فعالیت در مدارس از نظافت تا تعامل همکاران با 

خانواده ها و دانش آموزان نظارت کنند.

باید  مدارس  در  دانش آموزان  همه  وضعیت  افزود:  وی 
به  نباید  را  تربیت  و  تعلیم  نظام  آبروی  باشد،  مشخص 
افراد بی مسوولیت فدا کرد، مدیر یک  آسودگی طلبی 
از دانش آموزان احساس  به هر یک  باید نسبت  مدرسه 
مسوولیت کند، احساس مسوولیت نسبت به فرزندان این 
مرز و بوم که نزد ما امانت هستند، نمونه ای از دینداری 
است. وزیر آموزش و پرورش گفت: هر مدرسه باید یک 
طرح مشخص داشته باشد، همچنین این که باید برنامه 
تمامی آموزگاران تعریف شده باشد و کار نباید رها شود.

در  با خانواده ها  باید  داد: مدرسه  ادامه  میرزایی  حاجی 
ارتباط تنگاتنگ باشد، ضروری است که برنامه آموزش 
از  اطالع  با  تا  شود  گذاشته  درمیان  اولیا  با  مدارس  و 
یاری  آموزش  فرآیند  در  را  پرورش  و  آموزش  جزییات 

دهند. 
وی با بیان این که باید در مدارس رعایت پروتکل های 
کرد:  تصریح  گرفته شود،  و ضدعفونی جدی  بهداشتی 
بودجه ای برای ضد عفونی کردن و رعایت پروتکل های 
بهداشتی به حساب آموزش و پرورش استان ها واریز شده 
است، بازهم اگر کاستی وجود داشته باشد، پرداخت می 

شود اما باید این کار با جدیت تمام دنبال شود.
و  آموزش  روسای  و  مدیران  اجالس  چهارمین  و  سی 
پرورش سراسر کشور صبح امروز با حضور وزیر آموزش 
و پرورش، معاونان و مشاوران وزیر و مدیران کل حوزه 
ستادی وزارت آموزش و پرورش در سالن اجالس سران 
کشورهای اسالمی گشایش یافت. این اجالس دو روزه 

است.
خواهر و برادر خوزستانی رکورد جهانی 

ثبت کردند
برادر و خواهر ورزشکار خوزستانی معروف به 'ابرانسان 
ها' و 'دندان فوالدی ها' رکورد جدید و جهانی کشیدن 
کامیون های سنگین وزن را بازهم به نام خود ثبت کردند.

پوریا و فائزه سرلک که پیش از این نیز رکورد جابجایی 
کامیون، خودرو و هواپیمای فوکر با دندان را در کارنامه 
رکورد  بار  این  جهانی  و  جدید  رکوردی  در  داشتند، 
جابجایی کامیون های سنگین وزن و چند تنی با دندان 

را به نام خود ثبت کردند.
در این رکورد، پوریا سه کامیون را با مجموع وزن ۲۹ تن 
به مسافت ۳۳ متر در مدت زمان یک دقیقه و ۴۸ ثانیه با 
دندان جابجا کرد که این رکورد در نوع خود بی نظیر بود.

در  را  تنی  هشت  کامیون  یک  توانست  فائزه  همچنین 
مدت ۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه به مسافت ۵۰ متر جابجا کند. 
این رکورد برای اولین بار توسط یک خانم به ثبت رسید 
و در نوع خود بی نظیر بود؛ زیرا امروز یک بانو موفق شد 
رکورد جهانی در بخش آقایان را که ۲ تن و در اختیار 

یک مرد ارمنستانی بود، به نام خود ثبت کند. 
ابراهیم نصیری، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و 
به  رکورد  تثبت  این  در خصوص  نیز  جوانان خوزستان 
خبرنگاران، گفت: این رکورد پس از سیر مراحل فنی باید 
در هیات ورزش های همگانی خوزستان به ثبت برسد و 
پس از آن نیز مستندات برای ثبت جهانی به فدراسیون 

ورزش های همگانی ارسال می شود.
این رکورد در حالی امروز به ثبت رسید که هوای اهواز 
گرم بود و انرژی زیادی از این خواهر و برادر معروف به 

ابرانسان ها و دندان فوالدی ها گرفت.
این  ثبت  تماشای  برای  اهواز  مردم  سوی  از  همچنین 

رکورد استقبال خوبی صورت گرفته بود.
غدیر  موتورسواری  و  اتومبیلرانی  پیست  در  رکورد  این 
موتورسواری  و  اتومبیلرانی  هیات  همکاری  با  و  اهواز 
خوزستان انجام شد. همچنین عالوه بر نصیری، شهاب 
از  کشور  و  خوزستان  دریفت  قهرمانان  از  پیشانی دار 

نزدیک نظاره گر این ثبت رکورد بود.


