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عاشقانه  خدمت  عرصه  در  که  است  معلمی  با  ما  گفتگوی 
به  فرهنگ  دغدغه  و  نکرده  بسنده  معلمی  به   ، فرهنگی 
انجمنی   ، و...  فرهنگ  نگهداشت  دارد...برای  عام  معنای 
چهره  بزرگداشت  و  خوانی  شاهنامه  به  و  نموده  تاسیس  را 
اما  است  عالقمند  شدیدا  زادگاهش  ،به  پردازد  می  هم  ها 
ملو  و  بامری  و  و جاسک  لیردف  تا  را  فرهنگی خود  خدمات 
را  بضاعت  بی  نخبگان  از  حمایت  کمپین  است.  رسانده  هم 
مدتهاست چراغش را روشن نگه داشته و..و..از این رو شما را 

به خواندن این گفتگو دعوت می کنیم
لطفاً خودتان را به طور مختصر معرفی کنید.

معلم،  هستم.  بستکی(  لی  لی  )ماه  نصیری  خیرالنساَء  بی  بی 
بستکی و ساکن بندرعباس. فعال اجتماعی و دلواپس امور فرهنگی

اصلی  شغل  از  اول  هست  ما  ذهن  در  شما  از  متعددی  سواالت 
خودتان شروع میکنیم .کی استخدام شده اید و در کجا ها خدمت 

کرده اید؟
از آن پس  ام و  تا سال هفتاد و چهار شاگرد محضر استادانم بوده 

هم از دانش آموزانم می آموزم.
سه  بودم  کوخرد  در  عزیزم  دختران  خدمت  معلمی  اول  سال  دو 
در  که  است  سال  بیست  و  بستک  فاطمیه  دبیرستان  در  سال 
در  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  در  سال  از شش  بیش  بندرعباسم.. 
خدمت همکاران عزیز فرهنگی بوده ام و االن چندین سال است با 

دختران عزیزم در مدارس بندر با هم می آموزیم
توصیفی  چه  کنید  تعریف  جمله  چند  در  بخواهید  اگر  را  معلمی 

دارید؟
با یک کلمه هم معناست *عشق* معلمی تنها 

انجمن خط سوم نام آشنایی برای ماست . بفرمایید آیا این انجمن 
نیتی  چه  به  و  داشته  کارکردهایی  چه  اصوالً  و  برجاست  پا  هنوز 
کسانی  چه  انجمن  این  در  شما  اصلی  همکاران   ، شد  تاسیس 

هستند؟
و  پویا  انجمنی  هرمزگان  ادب  و  فرهنگ  سوم  خط  انجمن  بله. 

پرتالش در عرصه ی فرهنگ و ادب هرمزگان است
که در زمینه های ترویج کتاب و کتابخوانی، آیین و سنن هرمزگان 
و تالش برای نگهداشت زبان های بومی فعال است. در این انجمن 
در  باشم  همراه  ادب  و  فرهنگ  دوستداران  با  دارم  افتخار  من 
همایش  و  خوانی  شاهنامه  های  شنبه  کتابخوانی،  های  چهارشنبه 
از  رونمایی  ها،  چهره  بزرگداشت  مثل  مختلف  اهداف  با  که  هایی 

کتابها با حضور شعرا و نویسندگان، برگزاری آیینهای استان .
همین جا هم دعوت می کنم از همه ی دوستان عالقمند به کتاب 
گردند.  ما  یار  و  همراه  تا  دارند  فرهنگی  دغدغه  که  دوستانی  و 
تالشمان  نیست گستردگی  بندرعباس  در محدوده  تنها  ما  فعالیت 
استانی است و تا حاال سفرهای زیادی برای اجرای برنامه و شناخت 
سر  پشت  با  انشااهلل  ایم.  داشته  استان  مختلف  جاهای  به  منطقه 
سر  از  را  خود  فعالیتهای  هم  سوم  خط  کرونا  هیوالی  گذاشتن 

گرفت. خواهد 
از دیوار یار مهربان بگویید و درباره آن توضیحاتی بفرمایید آیا زیر 

مجموعه خط سوم می باشد؟
در  را  کار خود  به  آغاز  امسال چهارمین سال  که  مهربان  یار  دیوار 
نمایشگاه کتاب پشت سر گذاشت جایی است برای اهدای کتاب به 
بضاعت،  بی  مدارس  دور دست،  مناطق  از  کتاب.. خیلی  نیازمندان 
از  بیمارستانها،زندانها، خوابگاهها و اماکن عمومی که مردم ساعتی 
وقت خود را در آن به سر می برند نیازمند کتاب هستند به اتفاق 
دو نفر از دوستان عزیزی که دغدغه این امر را دارند خانم فرخنده و 
به جمع آوری کتاب  را گرفتیم که  این تصمیم  جناب محمدکرمی 
کتاب،  اهدای  شعار  با  برسانیم  نیازمندانش  دست  به  و  بپردازیم 
اهدای دانایی.. و خوشبختانه موفق شده ایم تا االن بیش از بیست 
بست  و  خین  نخل  از  مختلف  جاهای  به  را  کتاب  جلد  هزار  دو  و 
ملو  تا  بشاگرد  از  لیردف جاسک،  روستاهای  تا  گرفته  بستک  قالت 
و بامری و جای جای استان هر جا متقاضی داشته ارسال نماییم و 
با حضور در جمع کودکان و نوجوانان و بزرگساالن از مزیت کتاب و 

بزنیم. حرف  کتابخوانی 
می  مستقل  و  نیست  سوم  خط  انجمن  مجموعه  زیر  مهربان  یار 

باشد.
بی  و  نخبه  آموزان  دانش  از  حمایت  شما  خوب  اقدامات  از  یکی 
بضاعت است. آیا این کار به تنهایی انجام می دهید یا گروهی است 

و چه زمانی شروع شد، چه اقدامات و نتایجی به دست آورده اید؟
آخر  سال  که  ای  نخبه  بضاعت  بی  آموزان  دانش  از  حمایت  قطعا 
برای  هستند  استان  جای  جای  از  و  گذرانند  می  را  دبیرستان 

طلبد.  می  گروهی  کاری  دانشگاه،  پایان  تا  سدکنکور  از  گذشتن 
معرفهای این دانش آموزان، حامیان مالی، دبیرانی که همکاری می 

کنند، مشاوران و...
با من  که  و همه کسانی  دارم  بر عهده  را من  امور  فتق  و  رتق  اما 

همراهند گمنام ماندن این تالش را می طلبند
از فوت مادربزرگم به من زده شد که  اقدامی هم بعد  تلنگر چنین 
بدانیم.  ما  که  آن  بی  داشته  پوشش  تحت  را  کسانی  شدم  متوجه 
برگزاری  با  کنیم  می  حمایت  را  آموزانی  دانش  ساالنه  ما  هم  االن 
کالسهای کمک آموزشی، تست، مشاوره و... برای راهیابی به دانشگاه 
تا  دانشگاه هم همراه می شویم  وخوشبختانه  تحصیل  دوره  در  و 
های  رشته  در  و  ایم  داشته  آمیزی  موفقیت  بسیار  نتیجه  کنون 
االن  ایم.  داشته  التحصیل  و....فارغ  هنر  ،حقوق،  ،مهندسی  پزشکی 
من  و  است  جریان  در  دلپذیر  کار  این  که  است  سال  ده  حدود 
بدانید  است  خوب  و  یارند..  مرا  که  هستم  کسانی  تمام  دستبوس 
بوده  آموزان تحت حمایت  دانش  از حامیان کنونی،خودشان  خیلی 
اند که االن با به پایان رساندن دانشگاه و شروع به کار همراه شدند. 
و موفقیت این عزیزان و مهر نهادینه شده در وجودشان یکی از لذت 

بخش تر وجهه های زندگی است..
اگر  دارید.  بستک  تان  زادگاه  به  خاصی  عالقه  شما  که  می دانم 

بخواهیم بستک را در چند جمله بگویید چه وصفی میکنید ؟
شاید سخت ترین پرسشی که در این روزهای دوری کرونایی بشود 

پرسید..
مرزها  و  باشیم  اندیش  جهان  هم  چقدر  تک/هر  بس   = بستک 

معنی بی  برایمان 
بوی  با  خودش،  خاص  مرزهای  با  است  قلبی  ای  محدوده  زادگاه 
خاک باران خورده و سایه سار گاهبست بنفش فامش.. تک و تنها 
خطه ای در دل که شنیدن نامش خنکای وصف ناپذیری به وجود 
ولی  هستی..  متعصبی  بستکی  گویند  می  دوستانم  بخشد..  می 

باور کنید نمی شود بستکی باشی و عشق بستک بارورت نکند..
به  زیادی  خدمات  که  بود  هایی  چهره  جمله  از  بهنام  مریم  بانو 
جامعه در عصر خود ارایه کرده و با تالش شما و دوستانتان بیشتر 
انجام شده  از تالش هایی که برای مرحوم بهنام  شناخته شد. کمی 

و یا انجام داده اید توضیح دهید.
گاهی وقتها می بینیم در حق خیلی از بزرگان و عزیزانی که برای 
این آب و خاک از دل و جان مایه گذاشته اند کم لطفی شده است. 
و  فرهنگ  مادر  است.  بهنام  مریم  بانو  یاد  زنده  عزیزان  این  از  یکی 
آموزانم،  دانش  به  ایشان  معرفی  جز  متاسفانه  من  هرمزگان..  هنر 
و شخصیتهای  افراد  به  بود  موجود  زمانی که  تا  زلزله  کتاب  اهدای 
مختلف، و معرفی ایشان در چند مقاله و مصاحبه و دست اندر کار 
شماره  یک  اختصاص  و  ایشان  زندگی  از  فیلمی  ساخت  در  بودن 
کار  گویم  می  ام..  نداده  انجام  دیگری  کار  بانو،  به  درخت  رادیو  از 
چندانی انجام نداده ام چون برای شناساندن بانو باید بیش از اینها 
اما  ایشان است  تالش نمود.. خوشحالم خیابانی در بستک به اسم 
جایی  به  بهنام  مریم  بنیاد  ایجاد  برای  تالشم  که  این  از  غمگینم 

است. نرسیده 
نام  به  ساالنه  ای  جایزه  سوم  خط  انجمن  بگویم  است  الزم  البته 
مریم بهنام به یکی از فعاالن علمی_فرهنگی_هنری اهدا می کند 
و  زحمات  پاس  به  فراهانی  فریدون  دکتر  به  دوره  اولین  در  که 

اهدا شد. پژوهشهایشان در معماری بستکی 
راجع  پژوهش  و  تحقیق  داریم  سراغ  شما  در  که  عالیق  از  یکی 
قونیه  عازم  بار  چندین  که  طوری  است  تبریزی  شمس  و  موالنا  به 
توضیح  باره  این  در  .کمی  اید  شده  ترکیه  کشور  در  موالنا  آرامگاه 

دهید واز سفرهای تان بگویید.
فکر کنم همین مصرع در پاسخ به پرسشتان بسنده باشد:

کعبه العشاق باشد این مکان . 
جان  و  دل  رابا  ایران  شهرهای   تمام  تقریبا  و  سفرم  اهل  من  اما 
اما  ام  داشته  متعددی  سفرهای  هم  کشور  از  خارج  به  و  ام  گشته 
بعضی جاها عشق و رهائی می طلبد ، ورای جنسیت،ملیت،قومیت 
آن  خویش.  خویشتن  به  بازگشت  برای  است  جائی  قونیه  رنگ.  و 
مکان که موسیقی اش تورا به ملکوت پیوند می زند و سماعش تو 

را  از خویش بر می خیزاند.
من چندین بار به قونیه سفر داشته ام به این شهر عاشقی معموال  
تنها و یک بار با دوستی و بار دیگر با انجمن خط سوم که آخرین 

بار آذرماه 96 بوده است
کار چگونه  این  تجارب شماست.  و  عالیق  از  یکی  هم  گری  مجری 

شروع شد و آیا هنوز ادامه دارد؟ )البته تا قبل از کرونا(
از دوره دبستان هم تئاتر بازی می کردم هم مجری می شدم.. االن 
سالهاست برای اجرای نقش روی سن نمی روم اما به عنوان مجری 

کتاب  از  رونمایی  در  گذشته  ماه  بهمن  اجرام  آخرین  فعالم..  هنوز 
بود.. نعیمی  استاد  شعر 

با توجه به حضور اچمی زبانهایی در کشورهای حوزه خلیج فارس، 
همواره یک ارتباط سنتی و اشتراکات فرهنگی بین ما و آنها وجود 
داشته و دارد. با توجه به فعالیت شما در این حوزه از کارهایی که 

انجام داده اید برای خوانندگان مروارید مهر بگوئید .
بین ما فقط یک مرز سیاسی کشیده اند مگر نه؟

اقوام، خویشان و هموالیتی  شما خودتان حساب کنید چند درصد 
دریا هستند حداقل چهل  آن سوی  ها شهروندان  ما جنوبی  ها ی 
درصد.. مگر می شود ارتباط نداشت؟ مگر می شود دغدغه فرهنگی 
چه  نبودند  سو  آن  از  من  دوستان  اگر  نداشت..  مشترک  هنری  و 
بر عهده می گرفت  را  بچه های تحت پوشش  مالی  کسی حمایت 
اگر نیک اندیشی آنها نبود شهر من بعد زلزله از آوار بر می خاست؟ 
ما در سختی ها و شادی ها با همیم.. خانواده هایی جدا افتاده از 
همیم.. من برای خیلی از برنامه های فرهنگی آنجاحضور پیدا می 
برگزار می شود  اچمی  زبان  به  کنم مثل کنسرت دکتر خنجی که 

و من هم یک مجری اچمی در برنامه
با رادیو درخت زیاد شنیده می شد  چند سال قبل نام شما همراه 
مطالبی  و چه  کرد  می  کار  بود، چگونه  درخت چه  رادیو  بفرمایید 

در آن بازگو می شد و چرا متوقف است؟
با رویکرد فرهنگ و هنر هرمزگان  اینترنتی بود  مجله ای شنیداری 
که در چند شماره منتشر شد.. متاسفانه گاهی فعالیتهای فرهنگی 
در هرمزگان یا شاید هم ایران، یک اتفاق است . می افتد و تمام می 

شود.. و رادیو درخت هم از آن دست..
نام  اگر ممکن است   . پایه شما  به معلمی و شغل  باز می گردیم   
یادشان  به  همواره  که  شما  اهداف  و  پیشرفت  در  موثر  معلم  چند 
با  نام چند همکالس خوب که هنوز  ببرید و همچنین  نام  هستید 

بگویید. ارتباط هستید  آنها در 
کدام  هیچ  دانم  می  معلمانم  ی  همه  مدیون  را  خودم  که  انجا  از 
بیش  کرونا من  دوره  در  بدانید  است  ولی جالب  ام  نبرده  یاد  از  را 
دبیر  پور  صالحی  فائقه  خانم  مدیون  را  خودم  دیگری  زمان  هر  از 
حرفه و فن پایه اول راهنمایی که به من بافتنی یاد دادند دانستم. 
ی  دانه  دانه  نشستم  سال  سالهای  بعد  قرنطینگی  بد  روزهای  در 
برای  عمر  طول  آرزوی  و  فراوان  درود  با  بافتم،  کاموا  با  را  خیالم 

این معلم عزیزم.
استاد  داد  پیوند جاودانه  ادبیات  با  مرا  بگویم آن که  دارد  البته جا 
برایشان شعر و شوری همیشگی آرزو  بودند که  حبیب اهلل احمدی 

دارم..
مگر می شود همکالسی را فراموش کرد؟

فروغ،  فرزانه،  خاطر  در  همیشه  دوست  و  دبیرستانی  یار  نه  اما 
فروزی، فرشیده، بی بی گل، عدلیه، رقیه و خدیجه...

زنان  معرفی  به  که  مهر  مروارید  کار  به  راجع  شما  نظر  پایان  در   
موفق استان می پردازد چیست؟

قطعا کاری خوب و ارزشمند است اگر چه باید کال نگاه جنسیتی را 
از هر مقوله ای برداریم..و فراموش نکنیم مردان بسیاری هم داریم 

که نیاز به معرفی بیشتر دارند
و کالم آخر تریبون آزاد شماست....

دیگران  حرکت  منتظر  ای  زمینه  هر  در  دگرگونی  و  تغییر  برای 
نباشیم هر گام سنجیده ای از ما می تواند راه روشنی را بگشاید..

به زندگی من خوش آمدید 

معرفی زنان موفق و تاثیرگذار غرب هرمزگان)ماه لی لی بستکی(
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  گزارش  : سمیه پوریوسف- مروارید مهر
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اکنون در  و  اید  بارداری خود شده  وارد ماه ششم دوران  شما  
هفته بیست و هفتم بارداری قرار دارید. احتماال هر ماه یکبار 
 3۲ یا   3۰ تا  کنید  می  مراجعه  آپ  برای چک  پزشک خود  به 
هفتگی دیگر شما میبایست دو هفته یکبار به پزشک مراجعه 
نمایید. تا هفته 36 بارداری که دیگر پزشک زمان زایمان را برای 

شما تعیین خواهد نمود.... 
وضعیت بدن در هفته ۲۷ بارداری

احتماال به خاطر تغییرات زیادی که در بدنتان اتفاق افتاده است گیج 
شده اید. در اینجا تغییراتی که در این هفته در بدن اتفاق می افتد 

ذکر شده است:
- درد در قفسه سینه و تنگی نفس باعث ترسیدن شما می شود. اما 
نگران نباشید. این مسئله به خاطر بزرگ شدن رحم و کشیده شدن 

قفسه سینه است.
- جنین با سرعت زیادی در رحم رشد می کند. با رشد جنین و رحم 
فضای الزم برای ریه ها کم می شود. گاهی در هنگام انجام فعالیت 
عمیق  نفس  و  باشید  آرام  شوید.  می  نفس  تنگی  دچار  ساده  های 

بکشید.
- اندازه شکم به قدری است که می توانید به راحتی وظایف روزانه را 

انجام دهید و به راحتی بخوابید.
- پوست شما کشیده می شود و به زودی احساس خارش در پوست 
خواهید داشت. سعی کنید پوست را مرطوب نگه دارید و لباس هایی 

نپوشید که باعث خارش بیشتر پوست شوند.
- از حمام آب داغ اجتناب کنید و از صابون هایی که پوست را خشک 

می کنند استفاده نکنید.
- در هنگام بیداری به قدری خسته هستید که دوست دارید باز هم 
بخوابید. اما هنگامی که دراز می کشید نمی توانید بخوابید. بهترین 
راه در این شرایط بلند شدن و انجام کاری است که باعث خوابیدن شما 

شود. دراز کشیدن همیشه به شما کمک نمی کند.
تغییرات وزن شما در هفته ۲۷ بارداری:

وزن سالم در هفته ۲۷ بارداری حدود ۷ تا ۱۳ کیلوگرم است. اگر افزایش 
سرعت  کاهش  پزشک  باشد،  کیلوگرم    ۱ از  بیش  هفته  هر  در  وزن 
هستید،  باردار  دوقلو  بارداری   ۲۷ هفته  در  اگر  کند.   می  توصیه  را 
احتماال وزن بیشتری حدود ۱۳ تا ۲۰ کیلو خواهید داشت. با این حال، 
ضربات  بارداری   ۲۷ هفته  در  هستند.  رشد  حال  در  شما  دوقلوهای 

شدیدی را حس می کنید. 
سایر تغییرات در هفته ۲۷ بارداری

- رشد رحم:
رحم رشد کرده است و حدود یک و نیم اینچ باالتر از ناف است.

متاسفانه قسمت پایین رحم بر روی مثانه قرار می گیرد و باعث می 
شود گاهی ادرار چکه کند. این مسئله کامال طبیعی است.

آب دور جنین مایعی بی بو است. بنابراین سعی کنید چکه کردن مایع 
را بررسی کند بخصوص اگر مدت طوالنی این اتفاق ادامه داشته باشد.

- تغییر در حجم خون:
به  شما  تمایل  بدن،  پایین  قسمت  در  خون  حجم  افزایش  دلیل  به 

دستشویی رفتن افزایش می یابد.
افزایش جریان خون باعث می شود ترشحات واژن افزایش یابد و ادرار 
نیز افزایش یابد. این مسئله کامال طبیعی است مگر این که خونریزی 
داشته باشید و احساس ناراحتی کنید. در این حالت سریع به پزشک 

مراجعه کنید.
- خواب ها:

گاهی در سه ماهه دوم بارداری خواب های عجیبی میبینید. نگران 
نشوید.

ممکن است جنین جزئی از خواب شما باشد یا نباشد. اما به یاد داشته 
باشید جنین که در خواب می بینید با واقعیت فرق دارد.

خواب های شما به شکلی می شوند که باعث نگرانی شما می شوند.
افزایش فعالیت مغز در بارداری باعث خواب های بارداری می شود.

این خواب ها را تفسیر نکنید و نشانه چیزی ندانید. از این خواب ها 
لذت ببرید و آن ها را فراموش کنید.

-اعصاب: زمانی می رسد که اعصاب شما از هم می پاشد. نگران نشوید. 
تغییرات زیادی در شما  باعث می شود  ایجاد شده در رحم  تغییرات 
بارداری  در  فیزیکی  و  احساسی  هورمونی،  روابط  با  باید  شود.  ایجاد 
ارتباط برقرار کنید. باید سعی کنید مراقب جنین باشید و او را امن 

نگه دارید.
طبیعتا احساس ترس و استرس می کنید. نفس عمیق بکشید. این 

روزها هم می گذرد.
را  ها جنین  دنده  برای کوفتگی  دانیم  ها: می  دنده  - کوبیده شدن 
انجام می  به خاطر حرکاتی که جنین  واقع  در  کنید.  نمی  شماتت 

دهد به دنده ها و اندام های داخلی فشار وارد می کند و ضربه می زند.
به همین دلیل احتمال دارد درد دنده داشته باشید.

- احتمال درد زایمان زودرس:
اگر درد زایمان زودرس احساس کردید نگران نشوید.  مدیریت شرایط 
در محیط سرد و آرام راحت تر است. مقداری آب بخورید و استراحت 
کنید تا این زمان بگذرد  همچنین می توانید روی تخت دراز بکشید و 
قسمت پایین بدن را باال نگه دارید تا احتمال تولد زودرس کاهش یابد.

نیاز به قرص یا  ادامه یافت به پزشک اطالع دهید. شاید  اگر مشکل 
بیمارستان داشته باشید.

- تغییرات فیزیکی در یک نگاه:
بارداری  و سوم  بیست  هفته  در  دیگری  عالئم  باال،  تغییرات  بر  عالوه 

وجود دارد:
شکم شما مورد توجه غریبه ها قرار می گیرد.

دست ها و پاهای شما به خاطر جریان آب ورم می کند.
سعی کنید برای خالی کردن مثانه زیاد دستشویی بروید.

پوست شما در دوران بارداری مشابه پیش از بارداری نیست.
در ناخن ها و موهای شما تغییرات زیادی اتفاق افتاده است.
مغز شما به خواسته های شما به درستی جواب نمی دهد.

گاهی احساس می کنید کف دستتان سوزن سوزن می شود.
درد و بی حسی در دست ها و پاها حس می کنید.

یبوست-ریفالکس اسید -سردرد-تغییر حال روحی-خونریزی لثه
انقباضات براکستون هیکس-خون دماغ-ترشحات واژن

هفته ۲۷ بارداری چند ماهگی بارداری است؟
در هفته ۲۷، شما ۵ ماه و چهار هفته باردار هستید. این آخرین هفته 

ماه ششم بارداری و آخرین هفته سه ماهه دوم بارداری است.
اندازه جنین در هفته ۲۷ بارداری

در این هفته نی نی شما به اندازه چغندر بزرگ است
رشد و افزایش وزن کودکتان در هفته بیست و هفتم بارداری ادامه دارد. 
هم  هنوز  فرزندتان  پوست  کند.  وبسته  باز  است  قادر  را  هایش  پلک 
خیلی نازک و چروکیده است و میتوان وریدهای زیر پوستی را مشاهده 
کرد. هرچه فرزندتان بیشتر رشد کرده و چربی زیرپوستی انباشته تر 
میشود، وریدها کمتر قابل رویت هستند و بدن فرزندتان پرتر میشود. 

حقایقی در مورد جنین شما در ۲۷ هفته بارداری: 
در هفته ی ۲۷، کودک شما ۳۷ سانتیمتر طول دارد و وزن آن حدود 

۸۸۴ گرم  است 
جنین شما برای اولین بار در حال حاضر چشم های خود را باز می 

کند و مژه ها شکل گرفته اند
جنین شما شروع به حرکات تنفسی میکند، حتی اگر ریه هایش هنوز 

اکسیژن دریافت نکنند
 جنین نزدیک به ۱۵ درصد چربی در بدن خود دارد، اما تا زمانی که 

متولد می شود، این چربی به ۳۰ درصد افزایش می یابد.
 ضربان قلب کودک شما چنان قوی است که ممکن است همسرتان 

بتواند آن را بشنود
توصیه ها در هفته ۲۷ بارداری

 بارداری می تواند بعضی مواقع بسیار طاقت فرسا باشد. سعی کنید 
که  مواقعی  در  حتی  دهید.  کاهش  را  خود  استرس  خواندن  آواز  با 
تنها هستید، آوازهای کودکانه را با صدای بلند برای خود و فرزندتان 
که حالت  و می خنداند  کرده  را شاد  آنچنان شما  کار  این  بخوانید. 
ذهنی شما عوض شده و به کارهای دیگر می پردازید. این آوازها را نی 

نی تان نیز میشنود و شادی خود را به شما نشان میدهد.
عالئم طبیعی در هفته ۲۷ بارداری

دردهای عضالنی:
ناحیه  شما احتماال دردهای عضالنی را تجربه خواهید داشت که در 
با  که  است  رحم  رشد  مشکل  این  علت  می کنید.  احساس  پا  ساق 
به  به قلب منتهی می شوند و  افزایش حجم آن رگ های تحتانی که 
عصبی که از باالتنه به سمت پا می رود فشار وارد می کند این فشار 

باعث گرفتگی عضالت پا می شود.                              
دردهای براکستون هیکس:

انقباضات رحمی خفیف بدون درد و پراکنده با فواصل نامنظم است 
که به تدریج منظم می شود. معموال به این دردها، دردهای کاذب هم 
گفته می شود )درد های واقعی و کاذب زایمان را بشناسید(. این دردها 
را ممکن است در هنگام قدم زدن حس کنید، قدم زدن از باز شدن 

دهانه رحم جلوگیری می کند.
سوءهاضمه و سوز سر دل:

سوز سر دل از شایع ترین مشکالت اواخر سه ماه دوم بارداری و سه ماهه 
سوم بارداری است. این مشکل به علت بزرگ شدن رحم و فشار آن بر 
معده است. بر اثر ترشح پروژسترون بر دستگاه گوارش این امر باعث 

معده  در  غذاها  بنابراین  و  می شود  معده  در  غذا  تخلیه  روند  کاهش 
جمع می شود و فشار معده باال می رود و ممکن است مقداری اسید 
معده وارد مری شود که این فرایند احساس سوزش در ناحیه مری به 
نام سردل را موجب می شود. این ناراحتی گاهی احساس قلب درد را 

هم در شما ایجاد می کند.
تغییرات بدن مادر و جنین در هفته بیست و هفتم بارداری

تغییرات جنین
شنیدن صدا در هفته ۲۷ بارداری

در هفته بیست و هفتم بارداری جنین توانایی شندین صدای شما را 
  vernix    دارد، اما به خوبی نمی تواند بشنود زیرا گوش ها با پوشش

پوشش داده شده است، که پوشش محافظ موم بر روی پوست است.
سکسه جنین در هفته ۲۷ بارداری

در هفته بیست و هفتم بارداری اگر احساس حرکات غیر معمولی در 
شکم دارید، جنین در حال سکسکه است. همانطور که ریه های جنین 

رشد می کند، احتمال سکسکه افزایش می یابد.
لگد زدن در هفته ۲۷ بارداری 

بارداری عضالت جنین شروع به رشد می کند و اکنون  در هفته ۲۷ 
جنین می تواند لگد بزند، بچرخد و مشت بزند.

هشدارها در هفته ۲۷ بارداری
بارداری،  اول  ماهه  سه  از  پس  که  گویند  می  متخصصان  از  بسیاری 
زیرا مواد شیمیائی آن می  به جا است،  نا  از رنگ مو کاماًل  استفاده 
توانند از طریق پوست وارد خون شده و آن را مسموم کنند، هر چند 
که مدت قرار داشتن آن روی پوست کوتاه باشد . اگر می خواهید این 
کار را انجام دهید، قبل از آن حتماً با پزشک متخصص خود مشورت 

کنید.
تغذیه در هفته ۲۷ بارداری

می شوید،  نزدیک  خود  بارداری  سوم  ماه   ۳ به  شما  که  زمان  هم 
از  هفته،  هر  اتمام  از  پس  کنید.  دقت  نیز  خود  وزن  اضافه  به  باید 
و  شما  برای  کردید،  انتخاب  که  غذایی  مواد  آیا  که  بپرسید  خودتان 
رشد کودک تان مناسب بوده یا خیر؟ یا این که چگونه می توانید مواد 
غذایی مناسب را تهیه کنید. شما حتی می توانید برنامه غذایی خود 

را بنویسید و برای مشورت به پزشک مراجعه کنید.
ورزش در هفته ۲۷ بارداری

ورزش  های منظم و مستمر در طی دوران بارداری شما را سر حال نگه 
می دارد، اما ممکن است برای عده ای از خانم های باردار که مشکالت 
داشتن  صورت  در  شود.  ساز  مشکل  دارند،  بارداری  دوران  عوارض  یا 
فشار خون باال، قبل از انجام هر ورزشی حتماً با پزشک خود مشورت 
را  هنگام  زود  حمل  وضع  انتظار  دلیلی  هر  به  که  خانم هایی  کنید. 
دارند نیز باید در ورزش کردن دقت کنند، زیرا ممکن است برای آن ها 
مشکل ساز شود. ورزش، برای خانم هایی که در این دوره از بارداری دچار 

خونریزی های رحمی هستند نیز ممکن است مناسب نباشد.
افسانه ها درباره بارداری:

افسانه هایی در خصوص بارداری وارد زندگی شما شده است. بهتر است 
با این خرافات آشنا شوید. در اینجا تعدادی از آن ها ذکر شده است:

دلیل  به  که  برند  می  رنج  آلرژی  از  بارداری  طول  در  ها  خانم  برخی 
استفاده از کره نارگیل است. اما این مسئله درست نیست.

می  آسیب  جنین  به  جنسی  نزدیکی  کنند  می  فکر  ها  زوج  برخی 
رساند.

اگر پزشک نزدیکی جنسی را برای مادر ممنوع نکرده باشد، مشکلی 
وجود ندارد و آسیبی به جنین وارد نمی شود.

وزن  که  نوزادی  است.  خرافات  است  تر  سالم  تر  بزرگ  نوزاد  که  این 
متوسط داشته باشد سالم تر است. در واقع گاهی اوقات نوزاد بزرگتر در 

زندگی دچار چاقی مفرط می شود.
جنین به غذایی که هوس می کنید کاری ندارد.

نکاتی برای پدرها در هفته ۲۷ بارداری:
- نقش شما در حال حاضر خیلی مهم است.

- در هنگام نشستن یا ایستادن به همسر خود کمک کنید. این کار 
خیلی برای او باارزش است. هیچ گاه برای نشستن یا برخاستن او را به 

تمسخر نگیرید. این کار به راحتی بخشیده نمی شود.
- اگر حمام جدا برای همسرتان ندارید سعی کنید خیلی جلوی دست 
و پای او نباشید و بگذارید به راحتی به دستشویی دسترسی داشته 

باشد.
- بهترین کار برای شما آماده سازی اتاق فرزند است. این کار باعث می 

شود همسرتان خوشحال شود.
بارداری نوعی معجزه است. به  بارداری زمانی مهم در زندگی است.   -

طوری که زن و مرد خدا را مجبور به خلق روحی جدید می کنند.

بارداری هفته به هفته

هفته بیست و هفتم بارداری 



رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
حذف عکس دختران از جلد کتاب ریاضی به 

منظور جلوگیری از شلوغی تصویر انجام شده است

چند روز پیش بود که خبر حذف عکس دختران از جلد کتاب ریاضی 
سوم دبستان در فصای مجازی خبرساز شد. برخی از کاربران با انتقاد 
به این اقدام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حذف دختران از 
تصویر روی جلد کتاب ریاضی دبستان را بر مبنای تبعیض جنسیتی 

عنوان کردند.
رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داد و گفت: برداشته شدن عکس دختران از جلد کتاب 
ریاضی سوم دبستان با نظر کارشناسان به منظور جلوگیری از شلوغی 
در  ریزی درسی  برنامه  و  پژوهش  و سازمان  است  انجام شده  تصویر 

تولید محتوای کتاب ها نگاهی متعادل به جنسیت زن و مرد دارد.
سال  چاپ  دبستان  سوم  ریاضی  کتاب  جلد  روی  تصویر  مقایسه 
تحصیلی ۱۳۹۹ با همین کتاب در سال های گذشته مشاهده می شود 
که تصویر دختران با لباس فرم مدرسه و برخی از مفاهیم ریاضی از 
کنار دانش آموزان پسر حذف شده است و در این تصویر در حال حاضر 

فقط چند پسر مشغول بازی حضور دارند.
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بعد از ظهر امروز برای رفع 
ریاضی اطالعیه  برخی مفاهیم  و  ابهامات در خصوص حذف دختران 
صادر کرد. این سازمان در متن اطالعیه آورده است: در ارتباط با تصویر 
روی جلد کتاب ریاضی سال سوم ابتدایی و ویرایشی که در این تصویر 
انجام شده است، از آنجا که تصویر قبلی بسیار شلوغ و تعداد مفاهیم 
ریاضی مطرح شده در آن تصویر هم زیاد بود، پیشنهاد دوستانی که از 
منظرهای هنری، زیباشناسی و روانشناسی بخش های مختلف کتاب را 

بررسی می کنند بر این بوده است که تصویر خلوت تر شود.
همچنین در بخش دیگری از این اطالعیه نوشته شده است: از آنجا که 
تصویر دو دانش آموز دختر که برخی شکل های هندسی در دستان 
تصاویر  دستوری  حذف  قبیل  از  برداشت هایی  شده؛  حذف  آنهاست 
و  کتاب  دیگر  صفحات  بررسی  با  است.  شده  گیری  نتیجه  دختران 
نیز جلد سایر کتاب های ریاضی مشاهده می شود که تصاویر متعددی 
از دختران دانش آموز در کتاب های ریاضی استفاده شده است و لذا 

موضوع حذف دستوری تصاویر دختران نمی تواند مد نظر باشد.
در بخش آخر این اطالعیه تاکید شده که الزم به ذکر است بر اساس 
و  حکیم  رهبر  و  )ره(  راحل  امام  حضرت  مواضع  و  اسالمی  اندیشه 
و  احترام  مورد  زن  و  مرد  دو جنس  هر  ایران  اسالمی  انقالب  فرزانه 
افراطی  برنامه ریزان درسی است و هیچ گونه نگاه  تکریم طراحان و 
یا تفریطی در این خصوص مورد پذیرش نیست. حسن ملکی، رییس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره انتقاد برخی نسبت به 
حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان اظهار داشت: 
کارشناسان مربوط به زیبایی شناسی تصاویر در سال های گذشته بارها 

به شلوغی این تصویر اشاره کرده بودند.
وی افزود: از نظر کارشناسان مربوطه شلوغی روی جلد کتاب ریاضی 
سوم دبستان از زیبایی تصویر کاسته و سبب شده است که این تصویر 
تصاویر  بخش  منظور  به همین  کند،  نامطلوب جلوه  زیبایی  منظر  از 
دختران و برخی از مفاهیم ریاضی به منظور ساده تر شدن تصویر از 

جلد کتاب حذف شد.
حال  در  داد:  ادامه  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  رییس 
حاضر کارشناسان در این فکر هستند که چگونه این تصویر طراحی 

شود که اختالل ایجاد شده در مفاهیم از بین برود.
ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  فکری  موضع  درباره  ادامه  در  ملکی 
با نگاه  آموزشی درباره جنسیت زن و مرد اظهار داشت: این سازمان 
تولید  به  نسبت  تفریط  و  افراط  از  پرهیز  و  پسر  و  دختر  به  متعادل 

محتوای کتاب های درسی اقدام می کند.
وی تاکید کرد: در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی اعتقاد بر آن 

است که زن و مرد از نظر انسانی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هیچ 
روی  تصویر  از  دختران  حذف  موضوع  در  رابطه  این  در  خاصی  نگاه 

جلد نبوده است.
حال به درستی مشخص نیست که برای کم کردن شلوغی چرا تنها 

تصویر دختران حذف شده است.
وزیر آموزش و پرورش: مأموریت دادم تغییرات 

کتب درسی، رصد و اصالح شود

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به انتقادها از حذف تصویر دختران 
از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، گفت که به رئیس سازمان پژوهش 
و  شکل  در  تغییرات  تا  است  داده  مأموریت  آموزشی  برنامه ریزی  و 
محتوای کتاب های درسی را با حساسیت کامل رصد، اصالح و گزارش 

کند.
نوشت:  توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در  میرزایی  حاجی  محسن 
»تغییرات در کتاب های درسی همه ساله بر اساس ارزیابی و از سوی 
مؤلفین انجام می شود.به رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
با  را  درسی  کتاب های  محتوای  و  شکل  در  تغییرات  دادم  مأموریت 

حساسیت کامل رصد، اصالح و گزارش نماید.
به دغدغه های مردم اهمیت می دهم . دختران میهن شایسته احترامند.

دختران را نمی توان نادیده گرفت

به حذف  واکنش  و خانواده در  زنان  امور  معاون رییس جمهوری در 
دختران از روی طرح جلد کتاب ریاضی سوم دبستان گفت: دختران را 

نمی توان نادیده گرفت.
معصومه ابتکار در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به حذف 
دختران از روی طرح جلد کتاب ریاضی سوم دبستان،نوشت: اگر چه 
دو جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید کنار هم دید، 
زوایای  از  درسی  کتاب های  اصالح  و  بررسی  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مختلف از جمله عدالت_جنسیتی را در دستور کار دارند. در هر صورت 

حساسیت مردم بجاست. دختران را نمی توان نادیده گرفت.
درباره  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  رییس  ملکی  حسن 
گفت: برداشته شدن عکس دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان 
انجام شده  تصویر  از شلوغی  منظور جلوگیری  به  کارشناسان  نظر  با 
است و سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی در تولید محتوای کتاب 

ها نگاهی متعادل به جنسیت زن و مرد دارد.
وی افزود: از نظر کارشناسان مربوطه شلوغی روی جلد کتاب ریاضی 
سوم دبستان از زیبایی تصویر کاسته و سبب شده است که این تصویر 
تصاویر  بخش  منظور  به همین  کند،  نامطلوب جلوه  زیبایی  منظر  از 
دختران و برخی از مفاهیم ریاضی به منظور ساده تر شدن تصویر از 

جلد کتاب حذف شد.
حال  در  داد:  ادامه  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  رییس 
حاضر کارشناسان در این فکر هستند که چگونه این تصویر طراحی 

شود که اختالل ایجاد شده در مفاهیم از بین برود.
ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  فکری  موضع  درباره  ادامه  در  ملکی 
با نگاه  آموزشی درباره جنسیت زن و مرد اظهار داشت: این سازمان 
تولید  به  نسبت  تفریط  و  افراط  از  پرهیز  و  پسر  و  دختر  به  متعادل 

محتوای کتاب های درسی اقدام می کند.
وی تاکید کرد: در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی اعتقاد بر آن 
است که زن و مرد از نظر انسانی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هیچ 
روی  تصویر  از  دختران  حذف  موضوع  در  رابطه  این  در  خاصی  نگاه 

جلد نبوده است.
وزیر ارتباطات خبر داد:

اختصاص اینترنت رایگان بـرای معلمان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: فروردین ماه امسال بسته ۲۰ 
این  داریم  قصد  و  کردیم  تعریف  معلم ها  برای  رایگان  اینترنت  گیگ 

بسته را برای ۶۰۰ هزار معلم دوباره فعال کنیم.
دانش آموزان گفت:  رایگان  اینترنت  درباره  آذری جهرمی  محمدجواد 
از  آموزش مجازی دانش آموزان  برای  رایگان  اینترنت  بسته  تخصیص 
دیروز آغاز شده است. دیشب شرکت ایرانسل اطالعیه نحوه عملکرد 
خود را منتشر کرد و برنامه هایی برای اجرای بسته های آموزشی دارند 

را به اطالع کاربران رساند.
و  آموزش  وزارت  که  سایت هایی  مجموعه   به  باتوجه  کرد:  اضافه  او 
تعریف  ماهانه ای  بسته  دانش آموزان  برای  می کند،  مشخص  پرورش 
آموزش  ظرفیت  از  می توانند  دانش آموزان  بسته،  آن  در  که  می شود 

مجازی به صورت رایگان استفاده کنند.
جهرمی اشاره کرد: نام این بسته »شاد« است اما تنها برای استفاده از 
شبکه دانش آموزی شاد نیست و می توان برای ابزارهای آموزشی دیگر 
از آن استفاده کرد. اتصال به شبکه شاد کامال رایگان است و اتصال 

مدارس به آن نیز آغاز شده است.
وزیر ارتباطات با بیان این که بسته ای فراتر از بسته شاد نیز ظرف چند 
معلمین  مصرف  میزان  کرد:  خاطرنشان  خواهد شد،  فعال  آینده  روز 
از میزان مصرف دانش آموزان باالتر است. فروردین امسال بسته ۲۰ 
گیگ اینترنت برای معلم ها تعریف کردیم و قصد داریم این بسته را 

برای ۶۰۰هزار معلم دوباره فعال کنیم.
با یک کار فشرده تمام مدارس کشور را به شبکه  افزود:  پایان  او در 
ملی اطالعات متصل کردیم و هر میزان اینترنت معلم ها و دانش آموزان 
 ۵ اینترنت  دیروز  مصرف  است.  رایگان  می کنند  استفاده  مدرسه  در 
گیگابیت بر ثانیه بود و ظرفیتی که ما برای شان در نظر گرفته ایم خیلی 

بیشتر از این میزان است.
آذری جهرمی همچنین درباره اظهارات روز گذشته دبیرشورای عالی 
فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطالعات گفت: »تجهیزاتی که 
برای توسعه شبکه ملی اطالعات در دولت قبل )دولت یازدهم( و در 
دوران وزارت محمود واعظی خریداری شده بود نصب و راه اندازی شد.«

اما  ندیده ام  را  عالی فضای مجازی  افزود: »مصاحبه دبیر شورای  وی 
اگر منظورشان از دولت قبل، دولت دکتر احمدی نژاد است که مردم 
می توانند پیشرفت فضای مجازی را با یکدیگر قیاس کنند و در آن باره 

نیازی به توضیح نیست.
 اگر در خصوص دکتر واعظی است که طبیعتا آقای واعظی در زمان 
حضور خودشان در وزارت ارتباطات، خدمات بسیار درخشانی در حوزه 
ارتباطات انجام داده اند و مسیری که دولت یازدهم و دوازدهم داشته اند 

از یکدیگر مجزا نبوده اند.«
وزیر ارتباطات اشاره کرد: اسناد خرید تجهیزات، قراردادها و کارهایی 
که اجرایی شده، کامال مشخص است. کارهای بزرگی در دولت یازدهم 
و دوازدهم انجام شده است. در دولت یازدهم من معاون وزیر ارتباطات 
بودم و بخش عمده اقدامات به شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط بود 

که مسئولیت آن با من بود.
افتتاح  را  اطالعات  ملی  مادر شبکه  داده  مرکز  امروز  کرد:  تشریح  او 
می کنیم، مرکز امنیت شبکه ملی اطالعات هفته آینده افتتاح می شود. 
 VDSL دو مرحله توسعه زیرساخت شبکه ملی اطالعات و پورت های
را در برنامه داشتیم و اجرای طرح پایلوت ۵G تمامی اتفاقاتی است 

که در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داده است.

اندراحواالت شروع سال جدید تحصیلی
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حضور خواهران بسکتبالیست هرمزگانی در تیم مهرام 
تهران

به تیم مهرام  عسل و غزل محسنی خواهران بسکتبالیست هرمزگانی 
تهران پیوستند.

خانه  تیم  از  هرمزگانی  بسکتبالیست  خواهران  محسنی  غزل  و  عسل 
به تیم  با امضای قراردادی یک ساله  بسکتبال هرمزگان جدا شدند و 

بسکتبال بانوان مهرام تهران پیوستند.
ملی  تیم  عضو  هرمزگانی  دار  آینده  و  جوان  بسکتبالیست  دو  این 

بسکتبال جوانان و بزرگساالن کشور هستند.
حکم پدر رومینا اشرفی قابل تجدیدنظر است

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 
آخرین  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی  اسماعیلی  .غالمحسین  هستم 
وضعیت حکم پدر رومینا اشرفی  گفت: حکم صادر شده قابل تجدیدنظر 
و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و بعد از قطعیت رسیدگی 

دیوان عالی کشور مشخص خواهد شد.
برگزاری نمایشگاه عکس مجازی با عنوان » و زن«

 انجمن سینمای جوانان ایران دفتر استان هرمزگان به مناسبت روز ملی 
سینما "بیست و یکم شهریور" اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس مجازی 
با عنوان » و زن« برگزیده ای از آثار زنده یاد کوروش گرمساری فیلمساز 

وعکاس صاحب نام استان هرمزگان می کند.
پیرامون  نیز  ای  زنده  برنامه گفتگوی  این مجموعه  راستا    در همین 
برنامه  این  مجری  که  است  دیده  تدارک  وی  آثار  خوانش  و  بررسی 
کیومرث خوش صفت و هنرمندان مهمان برنامه منصور نعیمی /حسین 
مشعری و امیر مینابیان می باشند که هر چهار نفر نامبردگان ازاساتید 

داده  نمایش  آثار   . انجمن سینمای جوان هرمزگان می باشند  عکاسی 
شده از دریچه دید سه عکاس ،  از سه نسل مورد بررسی و خوانش قرار 
می گیرد .گفتنی است برنامه گفتگوی زنده پس از اتمام بارگزاری آثار 
در پیج اینستاگرامی انجمن سینمای جوان هرمزگان به آدرس اینترنتی

@iycsbnd برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه از ۲۱ شهریورماه  لغایت ۴ مهر ماه برپا می باشد. 

کوروش گرمساری متولد فروردین ۱۳۴۸ در بندرعباس می باشد که در 
اردیبهشت سال ۱۳۸۳ به همراه خانواده اش در اثر سانحه تصادف به 

دیار باقی شتافت.
درخشش دانش آموز جناحی در مسابقه استان

 ایده های نو

هنگویه  اول خیبر  دوره  متوسطه  آموزشگاه  آموز  دانش  رحیمی  مریم 
زمینه  در  نو  های  ایده  استانی  مسابقه  برگزیده  توانست  بستک  جناح 

فاصله گذاری اجتماعی شود و به مقام دوم دست یابد.
این دوره از مسابقات که به میزبانی ناحیه دو بندرعباس برگزار شده بود 
با استقبال شرکت کنندگان همراه بوده و این پژوهش ها مطمئنا سهم 
مهمی در ارتقاء کیفیت و آگاهی اجتماعی دانش آموزان خواهد داشت.
کارشناس مد و لباس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی مد و لباس
 در استان هرمزگان

از برگزاری  ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  کارشناس مد و لباس  
اولین نمایشگاه مجازی در حوزه مد و لباس در استان هرمزگان خبر 

داد.
فرخنده جاللی  گفت: با توجه به شرایط خاصی که در جهان وجود دارد 
و زیست فرهنگی متفاوتی که در این ایام خواهیم داشت ، سعی کردیم 
که تالش فعاالن حوزه مد و لباس استان هرمزگان را در بخش سنتی و 

حتی مدرن به شکل نمایشگاه های مجازی معرفی کنیم.
افزود: هماهنطور که می دانیم در این بخش آنقدر جذابیت و  جاللی 
ظرفیت وجود دارد که اگر سالیان سال نمایشگاه های بسیاری در این 
حوزه برگزار شود باز هم جذابیت های جدیدی برای معرفی به دنیا و 
بین فضای مجازی فرصت مناسبی  این  دارد. در  تنها کشور وجود  نه 
برای این رویداد است و یک انعکاس بین المللی دارد و ما باید فرصت را 
باید غنیمت بشماریم و حداقل کرونا را در این ظرفیتی که کمتر به آن 

پرداخته شده بود یک موهبت بدانیم .
فرخنده جاللی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی فعاالن حوزه 
این  برپایی  برای  گفت:  و  کرد  عنوان  آثارشان  و  استان  لباس  و  مد 
با  زیادی  دوستان  خوشبختانه  اما  داشتیم  محدودی  فرصت  نمایشگاه 
ما همراه کردند .  وی گفت: این نمایشگاه در دو بخش احیاگران سنت 
های پوششی  و نگاه دوربین  برگزار شد. کارشناس مد و لباس اداره 
آن  طراحی  معموالً  سنتی  لباس  در   : افزود  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
چنانی دیده نمی شود و با حفظ  اصالت پوششی خودش مجدداً دوخته 
می شود و به شرح دوزندگان در این بخش مهارت شان را نشان می 
دهند،  که طراحان لباس هم سعی کرده اند با استفاده از همان اصالت 

اصلی شکل های جدیدی را با تغییر نوع پارچه یا حتی نقوش هندسی 
که در آن به کار رفته یک تغییر مختصر ایجاد کرده و خالقیتی در شکل 

پوششی به وجود بیاورند و آن را ارائه دهند. 
فرخنده جاللی بیان داشت : در این نمایشگاه ۱۴ طراح و دوزنده در 
بخش احیاگران لباس سنتی با ما همراهی کردند که صمیمانه از آنان 
و  درغال  ،حکیمه  آبتین  مریم  الدینی،  فاطمه شمس  کنم.  می  تشکر 
)بستک(.  مرادی  صدیق  و  ترکی  فاطمه  )بندرعباس(.  خادمی  مریم 
سلیمه یگانه و سکینه زاهدی ) بندرخمیر- رویدر(. سهیال چمیلی پور 
و شمسی افضلی ) سیریک( . محدثه رحیمی شهواری )میناب (.  سمیه 
رحیمی)رودان(. فاطمه با دست و زلیخا هاشمی ) جاسک(  در بخش 
احیا گران پوشش سنتی شرکت کرده و  بیش از ۱۰۰ طرح ارسال کرده 

که  ۵۴ اثر به نمایش گذاشته شد.
جاللی گفت : در بخش نگاه دوربین این نمایشگاه آثار عکاسان اجتماعی 
استان  با موضوع پوشش سنتی لباس مردان و زنان به نمایش گذاشته 
شد.  فرخنده جاللی گفت : الزم می دانم از هفته نامه آوای دریا و ارسال 
اثر دوستان عکاسی که با این هفته نامه همکاری دارند تشکر کنم که 
ما را در این بخش همراهی کردند .  وی گفت : در بخش نگاه دوربین 
اولین نمایشگاه مجازی مد و لباس ۱۹ عکاس با ۴۶ قطعه عکس شرکت 
کردند و در صفحه رسمی اینستاگرام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
احمد  آقایان  شد.   گذاشته  نمایش  به  لباس  و  مد  طراحان  انجمن  و 
پور،عبدالرضا  ازلی  عبدالمطلب   ، رنجبری  احسان  قشمی،  بازماندگان 
شیبانی ، مرتضی غریبی ، آرمان امجدی، رهبر امامدادی، محمد امین 
درویش زاده ، مرتضی مرادی ، محمد بارکار، علی ستایشی، عابد قاسمی 
و خانم ها بی بی بشرا داخته، فاطمه روحبخش، سیده مریم مرتضویی ، 
مهتاب سنگرزاده ، صدیقه رنجبر،  خانم مرجان ذاکری قشمی و ماهانی 
صالحی نژاد عکاسانی بودند که در بخش نگاه دوربین شرکت کردند. 
جاللی در پایان از  همه شرکت کنندگان در این نمایشگاه سپاسگزاری 
کرد و گفت: امیدوارم فرصتی را ایجاد کرده باشیم که عالوه بر معرفی 
آثار هنرمندان مد و لباس و عکاسان عزیز در استان هرمزگان توانسته 

باشیم به اقتصاد هنر کمک کنیم. 
دستگیری عامل انتشار فیلم وادار کردن کودک به 

مصرف مواد مخدر

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا اعالم 
کرد: عامل انتشار فیلم وادار کردن کودک ۳ ساله به مصرف مواد مخدر 

در فضای مجازی دستگیر شد.
 سرهنگ مصطفی نوروزی با اعالم این خبر، اظهار داشت: در پی انتشار 
 ۳ بچه  پسر  توسط  مخدر  مواد  استعمال  کردن  وادار  بر  مبنی  کلیپی 
ساله در فضای مجازی که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی و 
واکنش کاربران به انتشار کلیپ مذکور شده بود، کارشناسان پلیس فتا 
تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز کردند.

وی افزود: در بررسی های فنی و کارشناسی صورت گرفته از سوی پلیس 
فتا، متهم در یکی از استان های کشور شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضائی، فرد مذکور که پدر کودک می باشد در یک عملیات پلیسی 
دستگیر شد. این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از مواجه با ادله جرم 
ضمن اعتراف به بزه ارتکابی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 
تحویل داده شد. سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: متهم؛ انگیزه اصلی 
خود را از این اقدام غیر انسانی، شوخی و سرگرمی در جمع خانوادگی 
اعالم و اقرار کرد که هرگز تصور نمی کردم این کلیپ که توسط یکی 
از اعضای خانواده تهیه و در فضای مجازی منتشرشده، واکنش منفی 
و  با جرایم ملی  مبارزه  باشد. رئیس مرکز  به همراه داشته  را  کاربران 
سازمان یافته پلیس فتا ناجا در خاتمه به تمامی کاربران فضای مجازی 
توصیه کرد: از ارتکاب به اقدامات مشابه به دالیل مختلف از جمله جمع 
آوری فالور و بازدید کننده خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد 

مشکوک، آن را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی
 www.cybre police.ir قسمت گزارشات مردمی منعکس کنند.

اخبار حوزه بانوان



سازمان  اجتماعی  آسیب دیدگان  امور  دفتر  گروه  رئیس 
نرخ  ساالنه  آمار  افزایش  دالیل  از  یکی  کشور  بهزیستی 

خودکشی را »افزایش جمعیت« اعالم کرد.
 در تمام جوامع، چه در ایران و چه در سایر کشورهای دیگر، خودکشی 
به خودکشی  اقدام  اما  است،  بیشتر  زنان  از  مردان  در  فوت  به  منجر 
در جمعیت زنان باالتر است که ممکن است زنان برای جلب توجه یا 

ترساندن، تعداد اندکی قرص بخورند و حالشان هم خوب شود.
رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  
با ارائه گزارشی از وضعیت خودکشی در ایران و جهان،گفت: طبق آمار 
سازمان بهداشت جهانی ساالنه یک میلیون نفر بر اثر خودکشی فوت 
می کنند و این یعنی در هر ۶۰ ثانیه یک نفر در دنیابر اثر خودکشی 

جان خود را از دست می دهد. 
وی همچنین درباره وضعیت آمار خودکشی در ایران نیز گفت: طبق 
خالصه سالنامه پزشکی قانونی، در سال ۹۸، ۵۱۴۳ نفر خودکشی کامل 
داشتند که از این تعداد ۳۶۲۶ نفر از آنها مرد و ۱۵۱۷ نفر از آنها زن 
بودند، این درحالیست که در سال ۹۷ طبق این گزارش، ۵۱۰۱ نفر بر 

اثر خودکشی کامل فوت کردند.
زنان بیشتر برای جلب توجه یا ترساندن دست به خودکشی می زنند

جمعیت  در  خودکشی  باالی  میزان  علت  درباره  ادامه  در  اسدبیگی 
مردان نسبت به جمعیت زنان به ارائه توضیحاتی پرداخت و بیان کرد: 
تحقیقات نشان داده است که در تمام جوامع، چه در ایران و چه در 
سایر کشورهای دیگر، خودکشی منجر به فوت در مردان از زنان بیشتر 
باالتر است که ممکن  اقدام به خودکشی در جمعیت زنان  اما  است، 
است زنان برای جلب توجه یا ترساندن، تعداد اندکی قرص بخورند و 
این را هم در نظر گرفت که برخی  باید  اما  حالشان هم خوب شود، 
راحتی در  به  نباید  و  دارند  زیادی  و مرگ آوری  سموم مهلک  هستند 

دسترس مردم قرار گیرند.
 اسدبیگی با بیان اینکه نرخ خودکشی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، 
۰.۸ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: زمانی که روند آمارهای 
خودکشی مورد بررسی قرار می گیرد نشان می دهد که هر ساله آمار 
خودکشی افزایش می یابد و یکی از دالیل اصلی نرخ افزایش خودکشی 

»افزایش جمعیت« است.

البته  ادامه داد:  امور آسیب دیدگان اجتماعی کشور  رئیس گروه دفتر 
برای  نیز  معنوی  و  اجتماعی  روانی،  زیستی،  مختلف  عوامل  همیشه 
تمام مشکالت اجتماعی ذکر می شود که یکی از این عوامل اجتماعی 
مهم در جامعه بی ثباتی مسائل اقتصادی و اجتماعی است، زیرا افراد با 
مشاهده افزایش قیمت های خودرو، زمین، ملک و سایر اجناس ممکن 
به  نسبت  افراد  امید  زمان،  گذشت  با  که  شوند  ناامیدی  دچار  است 

بهبود معیشت شان کاهش می یابد.
 افرادی که خودکشی می کنند مجنون نیستند

اسدبیگی یکی از بزرگترین عوامل افکار خودکشی را احساس ناامیدی 
خودکشی  که  افرادی  درصد   ۹۰ از  بیش  اگرچه  افزود:  و  کرد  عنوان 
اختالالت  و  اعتیاد  افسردگی،  ویژه  به  روانی  اختالالت  دچار  می کنند 

افرادی که خودکشی می کنند  اما نمی توان گفت  شخصیت هستند، 
دچار جنون هستند. 

رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی کشور با بیان اینکه از 
نظر سنی افراد در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال بیشتر دست به خودکشی 
و  اروپایی  کشورهای  سالمندان  جمعیت  در  کرد:  تصریح  می زنند، 
آمریکایی، خودکشی بیشتر مشاهده می شود، حال آنکه در کشور ما 
این موضوع  و شاید علت  این کار می زنند  به  سالمندان کمتر دست 
این باشد که سالمندان نسبت به جوانان عرق مذهبی بیشتری دارند.

خط  با  شدید  روبرو  خودکشی  مورد  با  چنانچه  گفت:  پایان  در  وی 
۱۲۳ )بدون کد( اورژانس اجتماعی تماس بگیرید تا مددکاران شما را 

راهنمایی کنند.

آخرین آمار خودکشی ها طبق سالنامه پزشکی قانونی؛ 
خودکشی منجر به فوت در مردان از زنان بیشتر است
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یادداشت
 پوشش اصیل هرمزگانیان جذابیت جهانی 

دارد و یک جهان حرف ناگفته 
به قلم : فرخنده جاللی

سنتی  لباس  مجازی  نمایشگاه  اولین 
هرمزگان که تطبیق هنر و زیست فرهنگی 
امروز  خاص  شرایط  با  است  متفاوتمان 
فعاالن حوزه  تا تالش  ای شد  بهانه  جهان، 
مد و لباس استان هرمزگان را به این شکل 

معرفی کنیم. 
اصیل  پوشش  جهانی  جذابیت  هرچند 
نیست  ای  تازه  چندان  حرف  هرمزگانیان 
هر  در  و  هرجا  در  است  اصالت  ذات  این  و 
چیز که باشد اما ظرفیت ها و ظرافت های 
اگر  که  دارد  وجود  حوزه  این  در  بسیاری 
برگزار  متعدد  های  نمایشگاه  سال  سالیان 
شود باز هم حرف  های تازه، طرح ها و آثار 
تنها  نه  و  دنیا  به  معرفی  برای  جدیدتری 

کشور وجود دارد.
و  جوان  هنرمندان  خالقیت  معتقدم 
لباس  و  مد  حوزه  در  فعال  پیشکسوتان 

هرمزگان رمز این پویایی مداوم است.
ماندگاری  در  تاثیرگذارتر  و  مهمتر  و  اصل 
اصالت ها را می توان عالقمندی نسل جدید 
دانست به کاربردی تر کردن و جاری کردن 

این هنر در زندگی.
و  ها  نسل  سلیقه  تفاوت  من  تعبیر  به  و 
پدیدارگر  مادری  هنر  به  ذاتی شان  کشش 

مدبومی است.

اینجا نقوش هندسی کندوره ها،شیال ها،لی 
سی ها و تلی ها تا گل باالهای شلواربندری 
شاید  که  دارند  شیرینی  های  قصه  همه 

نشنیده باشیم شان .
و حاال که روزگارمان کرونایی شده، قابلیت 
وسعت  به  مناسبی  فرصت  مجازی   فضای 

جهان است برای رویدادهایی از این دست.
هدف معرفی پیوسته آثار فعاالن حوزه مد 
و لباس استان که باشد  لباس سنتی آغاز 

خوبی است.
با  ارشاداسالمی  و  فرهنگ  کل  اداره   
همراهی  و  لباس  طراحان  انجمن  همکاری 

قابل تحسین هنرمندان  این نمایشگاه را در 
دو بخش احیاگران سنت های پوششی و از 
نگاه دوربین بروی صفحه اینستاگرامی شان  

برگزار کردند.
این  در  شده  دریافت  اثر   116 بین  از   
نمایشگاه  ۵۴ اثر از 1۴ طراح و دوزنده در 

بخش احیاگران لباس سنتی منتشر شد. 
قدردانی می کنیم از خانم ها فاطمه شمس 
الدینی، مریم آبتین ،حکیمه درغال و مریم 
آقای  و  ترکی  فاطمه  )بندرعباس(.  خادمی 
و  یگانه  سلیمه  )بستک(.  مرادی  صدیق 
سکینه زاهدی ) بندرخمیر- رویدر(. سهیال 
 . سیریک(   ( افضلی  شمسی  و  پور  چملی 
(.  سمیه  )میناب  رحیمی شهواری  محدثه 
زلیخا  و  باددست  فاطمه  رحیمی)رودان(. 

هاشمی ) جاسک( .
این  دوربین  نگاه  از  بخش  در  همچنین 
نمایشگاه ۴6 قطعه عکس اجتماعی اثر 19 
با موضوع پوشش سنتی  عکاس هرمزگانی 
به نمایش گذاشته شد که از همراهی هفته 
بازماندگان  احمد  آقایان  و  دریا  آوای  نامه 
قشمی، احسان رنجبری ، عبدالمطلب ازلی 
 ، غریبی  مرتضی   ، شیبانی  پور،عبدالرضا 
آرمان امجدی، رهبر امامدادی، محمد امین 
درویش زاده ، مرتضی مرادی،محمد بارکار، 
بی  ها  و خانم  قاسمی  عابد  علی ستایشی، 
سیده  روحبخش،  فاطمه  داخته،  بشرا  بی 
مریم مرتضویی ، مهتاب سنگرزاده ، صدیقه 
قشمی،زینب  ذاکری  مرجان  خانم  رنجبر،  

امانی و ماهانی صالحی نژاد سپاسگزاریم.
بر دنبال کردن  برنامه عالوه  این  امیدوارم   
هدف خود بتواند به اقتصاد هنر استان هم 

کمک کند.
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استانداری هرمزگان برای حمایت از ایتام پیشگام 
می شود

اجرای طرح هر کارمند حامی یک فرزند معنوی

طرح  اجرای  از  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کارکنان  مشارکت  هدف  با   ،" معنوی  فرزند  یک  حامی  کارمند،  "هر 
دستگاه های دولتی و خصوصی برای حمایت از ایتام و محسنین نیازمند 
تحت حمایت کمیته امداد اجرایی و دبیرخانه این طرح در استانداری 

خبرداد.
نازنین شیبانی تذرجی در جلسه طرح اکرام ایتام و محسنین، با بیان 
حمایت  راستای  در  اجرایی  دستگاه های  ظرفیت  از  گیری  بهره  اینکه 
ایتام در بین خانواده های کارمندان ادارات مدنظر قراردارد، اضافه کرد: 
کارکنان استانداری همیشه نقش بسیار خوبی در مشارکت در طرح های 

اکرام داشته اند.
راه  بر  مبنی  رهبری   معظم  مقام  بیانات  از  کرد: پس  وی خاطرنشان 
اندازی رزمایش مواسات،همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان، کارکنان 
انقالبی در شهر های مختلف هرمزگان با روحیه ایثارگری و انفاق، با تمام 

توان وارد عرصه کمک به نیازمندان شدند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان ادامه داد: کارکنان 
با  می توانند  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های  و  شرکت ها  ادارات، 
در طرح  فعال  نیکوکاران  به خیل  ماهیانه  به صورت  مبلغی  تخصیص 

اکرام بپیوندند.
روابط عمومی ها در ترویج فرهنگ طرح اکرام ایتام فعال باشند

وی عنوان کرد: شرکت های بزرگ صنعتی، معدنی و خدماتی فعال در 
استان می توانند به عنوان معین اقتصادی، طرح های محرومیت زدایی در 

برخی روستاها یا شهرهای کوچک استان را پشتیبانی کنند.
معاون استاندار هرمزگان، استفاده از بسترهای الکترونیکی را برای جذب 
حامیان را میسر دانست و ادامه داد: روابط عمومی ها در ترویج فرهنگ 

طرح اکرام ایتام و محسنین از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنند.
ایتام  به حساب  مستقیم  به صورت  حامیان  افزود: کمک های  شیبانی 
واریز می شود و کمیته امداد فقط وظیفه نظارتی دارد و نحوه هزینه کرد 

آن را مدیریت  می کند.
کارمندان  همه  که  امیدواریم  شد:  آور  یاد  پایان  در  استاندار  معاون 
دستگاه های اجرایی برای مشارکت در طرح »هر کارمند یک حامی یک 
فرزند معنوی« پیش قدم شده و با تعامل، همدلی و انسجام دستگاه ها، 

فیض خدمت به ایتام و نیازمندان برای همه افراد جامعه فراهم شود.
آغاز پویش »ارمغان« به منظور آزادی مادران زندانی 

جرائم غیر عمد

و  مردمی  های  کمک  آوری  جمع  هدف  با  ارمغان  پویش  پنجم  دور 
آزادسازی مادران زندانی آغاز شد.

پویش ارمغان با شعار »زندان جای مادران نیست« در تالش است تا با 
جلب حمایت مردم از طریق واریز کمک های آنها به ستاد دیه کشور 
امکان آزادی زنان زندانی جرائم غیر عمد که توان مالی رهایی از زندان 

را ندارند فراهم کند.

با همین انگیزه معاونت امور زنان و خانواده پنجمین دور این پویش که 
زمان آن از عاشورا تا اربعین تعیین شده اعالم کرده است.

به منظور اطالع رسانی عمومی و جذب کمک های مردمی برای کمک به 
آزادی تعداد ۱۹۷ نفر از زندانیان زن واجد شرایط در سطح زندان های 

کشور، هموطنان می توانند از طریق زیر اقدام کنند:
ایران شعبه  ملی  بانک  ۱- شماره حساب جاری ۰۱۰۵۷۳۸۶۸۱۰۰۰ 

خیابان طالقانی به نام ستاد دیه کشور
واریز  منظور  به   ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۰۳-۹۳۴۵ کارت  شماره   -۲

کمک های مردمی
از  مردمی  کمک های  دریافت  جهت   *۷۸۰*۱۰۱# دستوری  کد   -۳

طریق تلفن همراه
افتتاح مزون تولیدی آیدا کوخرد 

شهرستان  هرنگ  کوخرد  بخش  توابع  از  کوخرد  آیدا  تولیدی  مزون 
بستک با مدیریت شیدا آژاوند و با حضور مسئولین شهرستان  افتتاح 
شد . این تولیدی در راستای اشتغال خانواده ها و بخصوص بانوان فعال 

می باشد.
انتخاب هشت شهرستان هرمزگان به عنوان شهر خالق 

فرهنگ و هنر 
سیریک شهر خالق مد و لباس شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان از انتخاب هشت شهر 
هرمزگان به عنوان شهر خالق فرهنگ و هنر خبر داد.

با خبرنگاران گفت:شهرستان های بندر  رضا کمالی زرکانی در گفتگو 
بعنوان شهر  موسیقی،سیریک  بعنوان شهر خالق  کنگ  بندر  و  خمیر 
خالق مد و لباس ،بندرعباس بعنوان شهر خالق سینما و نمایش،پارسیان 
خالق  شهر  بعنوان  کنگ  تجسمی،بندر  خالق  شهر  بعنوان  بستک  و 

صنایع دستی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب شدند.
وی افزود:بر اساس دستور العمل  اعالم شده با همکاری هنرمندان و 
به  توجه  با  شهرستان  هر  هنری  فرهنگی  های  ،ظرفیت  ها  شهرداری 
زیرساخت های موجود و چشم انداز آینده مشخص و در قالب یک طرح 
منسجم به وزارت متبوع اعالم شد که هشت شهرستان هرمزگان بعنوان 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر انتخاب شدند که هرمزگان در بین استان 

های کشور جزء بیشترین شهرهای خالق میباشد.
با  خالق  شهرهای  سریعتر  چه  هر  پیشبرد   برای  کرد:  عنوان  کمالی 
هماهنگی های صورت گرفته تفاهم نامه های مشترک با شهرداری ها و 

سایر نهادهای مرتبط منعقد میشود.
تقدیر معاون اول رئیس جمهور از سه تعاونی هرمزگان 

بعنوان برتر ملی 

در مراسمی که با حضور "اسحق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور، 
از  جمعی  و  اجتماعی  ورفاه  تعاون،کار  وزیر  شریعتمداری"  "محمد 
از سه شرکت  برگزار شد،  ویدئو کنفرانس  به صورت  تعاونگران کشور 
تعاونی استان هرمزگان که بعنوان برتر ملی انتخاب شده بودند، تقدیر 

شد.
تعاونی  هرمزگان گفت: شرکت  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل 

" مروارید شکیل قشم" در بخش کشاورزی، "نان محلی گندم طالیی 
بهده پارسیان" در بخش زنان و شرکت تعاونی "صدف لب سیاه برکه 
خلف قشم" در بخش صنایع دستی بعنوان شرکتهای تعاونی برتر ملی 
در سال جاری معرفی شدند." هادی ابراهیمی" افزود: همچنین آئین 
هدف  با  گذشته  سالهای  همانند  نیز  استانی  برتر  های  تعاونی  معرفی 
شناسایی و معرفی الگوهای برتر بخش تعاون و فراهم شدن زمینه های 
گسترش و ارتقای روحیه تعاون در بخش های مختلف اقتصادی برگزار 
و از ۱۴ شرکت تعاونی برتر تقدیر شد. قابل ذکر است که۲ هزار و ۹۳۲ 
در  نفر  هزار  از ۷۷  بیش  اشتغالزایی  با  و  گرایش  در ۱۴  فعال  تعاونی 

بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت دارند.
در بازدید سرزده معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار 

انجام شد ؛
بررسی آخرین وضعیت پروتکل های بهداشتی در 

مدارس بندرعباس

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان  به همراه جمعی از 
مدیران به صورت سرزده  از  تعدادی از مدارس بازدید و آخرین وضعیت 

پروتکل های بهداشتی در مدارس را مورد ارزیابی قرار دادند.
به  تبریک  با  هرمزگان   استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بازگشایی مدارس ضمن تاکید بر رعایت دقیق پروتکل های  مناسبت 
بهداشتی گفت:  وضعیت بازگشایی مدارس در وضعیت کنونی کرونایی 
برای دانش اموزان و معلمان شاید در ابتدای کار با سختی ها و چالش 
دار  دامنه  بیماری  این  اینکه  دلیل  به  ولی  باشد  همراه  اساسی  های 
این  با  را  خودمان  باید  بکشد  طول  سال  و  ماه  چندین  شاید  و  است 
از  بهداشتی  های  پروتکل  اجرای  افزود:  وی  کنیم.  هماهنگ  شرایط 
سوی مسئوالن مدرسه و خود دانش آموزان می تواند نقش مهمی در 
پیشگیری از این بیماری در سطح مدارس باشد. نازنین شیبانی تذرجی 
در نشست با تعدادی از معلمین  خاطر نشان کرد : برنامه های درسی 
ارتباط  برای  زمانی  کتاب ها،  تدریس  بر  عالوه  تا  باشد  به گونه ای  باید 
بیشتر معلمان با دانش آموزان و گفتگو با آن ها وجود داشته باشد.  وی 
همراه  به  های درس  در کالس  اجتماعی  فاصله  رعایت   : کرد  تصریح 
پوشیدن ماسک و ضد عفونی کردن کالس های درس در دو شیفت 

صبح و عصر مدارس یکی از مهمترین وظایف مسئوالن مدارس است.
در این دیدار معلمان و برخی والدین در مورد مسائل مختلف با معاون 

استاندارصحبت کردند و پیشنهادهایی را نیز ارائه شد.
رکورد پرش طول بانوان ایران پس از ۴۵ سال

 شکسته شد

ریحانه مبینی بعد از ۴۵ سال رکورد پرش طول بانوان ایران را شکست.
در  که  دوومیدانی  بزرگ  جایزه  مسابقات  جریان  در  مبینی  ریحانه 
مجموعه ورزشی آفتاب انقالب در حال برگزاری بود، با ثبت رکورد ۶ 
متر و ۱۷ سانتی متر رکورد پرش طول ایران را بعد از ۴۵ سال شکست.

رکورد این ماده پیش از این با پرشی به طول ۶،۱۴ متر متعلق به توران 
شادپور بود که مبینی آن را سه سانتی متر بهبود ببخشد.

این رکورد شکنی پس از انجام تست دوپینگ ثبت خواهد شد.

اخبار حوزه بانوان



۱۰۰آموزشگاه و ۴۰۰  کالس جدید به امکانات 
آموزشی استان هرمزگان افزوده شد

آموزش را می توان به صورت مجازی ارائه کرد اما پرورش نیاز به حضور 
در محیط دارد

جامعه  نیاز  مورد  مولفه   دو  را  پرورش  و  آموزش  هرمزگان  استاندار 
اما  کرد  ارائه  مجازی  صورت  به  می توان  را  آموزش  گفت:  و  دانست 
پرورش نیاز به حضور در محیط دارد بنابراین نیاز دارد که دانش اموز با 

معلم و هم کالسی خود ارتباط برقرار کند.
دکتر »فریدون همتی« در آئین بازگشایی مدارس استان هرمزگان، با 
بیان اینکه فردای کشور در گروی تالش شما دانش آموزان عزیز است 
اظهار کرد: با توجه به شرایطی که به وجود آمده از اولیاء، مدارس و 
دانش آموزان انتظاراتی وجود دارد. استاندار هرمزگان بیان داشت: حفظ 
به آن  برنامه ریزی ها  باید در  سالمت و آموزش دو مولفه ای است که 
اما ما اطمینان داریم  توجه کرد. برخی دغدغه دارند و نگرانی دارند 
فاصله  و  پروتکل ها  دانش آموزان،  خوب  رفتار  و  مدیران  تالش  با  که 
اجتماعی به خوبی رعایت خواهد شد. وی با اشاره به تجربه موفق ایام 
محرم، تصریح کرد: مردم در دهه محرم نکات بهداشتی را به خوبی 
فعالیت حفظ سالمتی  پیشبرد  بر  تاکید  کردند. همتی ضمن  رعایت 
به صورت موازی، عنوان کرد: مشاغل استان هرمزگان با رعایت نکات 
بهداشتی در حال فعالیت هستند؛ بازارها، کارخانه ها، واحدهای تولیدی 

و ادارات در حال خدمات رسانی به مردم هستند.
استاندار هرمزگان هرمزگان با بیان اینکه شرایط استان را به صورت 
در  شود  احساس  که  لحظه  هر  کرد:  مطرح  می کنیم،  رصد  مستمر 
استان هرمزگان خطری جدی وجود دارد، تصمیم جدید  از  نقطه ای 

برای حفظ سالمتی مردم اتخاذ خواهد شد.
وی آموزش و پرورش را دو مولفه  مهم مورد نیاز جامعه دانست و ادامه 
داد: آموزش را می توان به صورت مجازی ارائه کرد اما پرورش نیاز به 
حضور در محیط دارد. نیاز دارد که دانش اموز با معلم و هم کالسی خود 
پروتکل های  باید  داشت:  بیان  هرمزگان  استاندار  کند.  برقرار  ارتباط 
دانش اموزان  میان  در  نوعی  به  اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی 
اقشار  دیگر  برای  که  بگیرد  صورت  الزم  آموزش های  و  شود  فراگیر 

جامعه و خانواده ها نیز الگو باشد.
۲۲۰  مدرسه شبانه روزی در استان هرمزگان فعال است

وی عدالت اجتماعی در بخش آموزش اشاره و تصریح کرد: در استان 
می تواند  که  دارد  وجود  فعال  روزی  شبانه  مدرسه   ۲۲۰ هرمزگان 
مدرسه   ۱۶ اینکه  بیان  با  همتی  کند.  کمک  اجتماعی  عدالت  به 
شبانه روزی در بشاگرد فعالیت خود را آغاز کردند، عنوان کرد: برای 
دانش آموزانی که در مناطق محروم زندگی می کنند و شرایط آموزش 
به صورت کامل مهیا نیست می توانند از این مدارس استفاده کنند. این 
شرایط خوبی است که دولت تالش کرده است برای مردم فراهم کند.

سال  نسبت  به  دانش آموزان  تعداد  اینکه  بیان  با  هرمزگان  استاندار 
گذشته ۱۴ هزار و ۶۷۷ نفر افزیش داشته است، مطرح کرد: امسال 
استان  آموزشی  امکانات  به  جدید  کالس    ۴۰۰ و  آموزشگاه   ۱۰۰

هرمزگان افزوده شد.        
مدیرکل زنان و خانواده استانداری هرمزگان خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه حمایت از کسب و کار خانگی 
بانوان استان/فروش آنالین تولیدات بانوان 

هرمزگان
نامه  تفاهم  انعقاد  از  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  مدیرکل 

حمایت از کسب و کار خانگی بانوان استان خبر داد.
مریم یگانه گفت: این تفاهم نامه در راستای اجرای سند ارتقاء وضعیت 
زنان و خانواده استان هرمزگان و با هدف حمایت از اشتغال بانوان و 
کسب و کار در فضاهای مجازی فی ما بین اداره کل پست استان و 

دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان منعقد شده است.
یگانه گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه توسعه همکاری ها و سهولت 

در قبول و توزیع محصوالت تولید شده توسط بانوان استان هرمزگان 
و  تولیدات  ارسال  نامه  تفاهم  این  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی  است. 
محصوالت مشاغل خانگی زنان صاحب کسب و کار توسط پست انجام 
کارآفرین  زنان  از  حمایت  طرح  به  اشاره  با  همچنین  وی  گیرد.  می 
برگزاری  عدم  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر 
ایجاد شده توسط  بازار آنالین  از  با استفاده  نمایشگاه های حضوری، 
پست، از این پس فروش محصوالت در فضای مجازی انجام می پذیرد.

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

بندی مرسوالت و تولیدات خود آموزش کامل را ارائه نماید.
بندهای  استان  مابین، پست  نامه فی  تفاهم  در  است که  شایان ذکر 

زیر را مکلف شد؛
 -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

بازار  سامانه  در  مجازی(  غرفه   ( الکترونیکی  فضای  -اختصاص 
ebazar الکترونیک پست

-استفاده از ظرفیت فضا و امکانات تبلیغاتی پست به منظور تبلیغ کاال 
و محصوالت تولیدی بانوان کارآفرین

در پایان جلسه نمایندگان "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و 
"میراث فرهنگی، صنایع دستی  "جهاد کشاورزی"،  اجتماعی"،  رفاه 
و گردشگری" سواالت خود را درخصوص چالش های پیش روی در 
بستر فروش اینترنتی با سرپرست اداره کل پست هرمزگان به بحث و 

گفتگو  گذاشتند.
۷۰کارگاه تولید لباس بومی درسیریک تسهیالت 

مشاغل خانگی دریافت کردند

تولید  گفت: ۷۰کارگاه  تجارت سیریک  و  معدن  اداره صنعت،  رئیس 
لباس بومی درسیریک تسهیالت مشاغل خانگی دریافت کردند.

طرح  اجرای  از  سال  چندین  گذشت  با  کرد:  اظهار   ، کریمی  محمد 
توسعه مشاغل خانگی بخصوص در مناطق روستایی سیریک و به طور 
آنها  بر زندگی  اقتصادی خوبی  اثرات  و  زنان سیریکی، مواهب  خاص 

داشته که موجب استقبال این طرح در این شهرستان شده است.
کریمی با اشاره به دالیل افزایش تمایل و گرایش به راه اندازی مشاغل 
و کسب و کار های خانگی از سوی مردم سیریک اینگونه عنوان کرد: 
از آنجایکه مشاغل خانگی جزء آندسته از شغل های آسان و کم هزینه 
عالقمند  مشاغل  اینگونه  به  مردم  که  شده  باعث  هم  همین  و  است 
گفت:  و  پرداخت  خانگی  مشاغل  توسعه  فرایند  دیگر  به  وی  باشند. 
امروزه اینگونه مشاغل از بخش های کسب و کار های خرد خانگی که 
در محیط های خانه و در کمترین فضا قابل اجرا و با در آمدزایی باالی 
می باشد مورد استقبال مردم و تحت حمایت دولت قرار گرفته است.

زمینه های  از  یکی  و مشاغل خانگی  کار  و  اینکه کسب  بیان  با  وی 
افزایش مشارکت بانوان در اقتصاد خانواده ها شده است تصریح کرد: 
اداره صنعت معدن و تجارت به منظور هدفمند کردن مشاغل خانگی 
نیز  آنان  محصوالت  صادرات  و  فروش  برای  حتی  و  توسعه  برای  و 

تسهیالتی فراهم کرده است.
مشاغل  از  حمایت  راستای  در  سیریک  شهرستان  در  گفت:  کریمی 
خانگی به ۷۰ واحد کارگاه تولید لباس بومی و محلی تسهیالت مشاغل 
و محلی در  بومی  لباس  تولید  کارگاه های  است.  اعطاء شده  خانگی 
شهرستان سیریک اشتغال زایی خوبی داشته اند به طوری که بیش 
از ۱۵۰ نفر تنها در این کارگاه ها مشغول به کار هستند. وی عنوان 
کرد: عمده فعالیت های مشاغل خانگی در شهرستان سیریک نیز انواع 
هنرهای دستی مانند کمه دوزی، زری دوزی خوس دوزی که بر روی 
در  خانگی  مشاغل  های  کارگاه  بعنوان  که  بانوان،  محلی  های  لباس 
شهرستان سیریک فعالیت می کنند. وی افزود: در گذشته لباس های 
بومی و محلی بلوچی از کشور های خلیج فارس وارد می شد که با 
لباس بومی و محلی در شهرستان  ایجاد کارگاه های تولید  به  توجه 

سیریک نیاز این شهرستان و استان مرتفع شده است.
مشاغل  توسعه  طرح  اجرای  با  سیریک  شهرستان  اینکه  بیان  با  وی 
خانگی به پایلوت طراحی و گلدوزی استان تبدیل می شود افزود: در 
به  هم  خانگی،  مشاغل  های  کارگاه  از  حمایت  با  سیریک  شهرستان 
حفظ سنت لباس های بومی و محلی و هم به اشتغال خانواده ها و هم 

به صادرات این کاال کمک شده است
معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار در بازدید 

سرزده از ادارات:
  مدیران، مسوول رعایت پروتکلهای بهداشتی 
کارکنان و رسیدگی به مشکالت مردم هستند

مدیران  گفت:  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
دستگاه ها عالوه بر مسوولیت نظارت و رسیدگی به رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط کارکنان ملزم به پاسخگویی و رفع مشکالت مردم نیز 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  از  بازدید  در  شیبانی  نازنین  هستند.  
بنابر  گفت:  بندرعباس  اجتماعی  تامین  شعبات  از  یکی  و  اجتماعی 
این  با کرونا،  مقابله  اجرای مصوبات ستاد  راستای  استاندار در  تاکید 
سالمت  ارتقای  جهت  در  را  ادارات  از  سرزده  بازدیدهای  معاونت 
کارکنان، صیانت از حقوق شهروندی و رعایت دستور العمل های ستاد 

ملی کرونا در دستور کار خود قرار داده است.
وی در این بازدید با تاکید بر اینکه میز خدمت، طرحی نمادین نیست 
به مردم  ارائه خدمات  به معنای حقیقی در جهت تسهیل در  باید  و 
اقدام کند، افزود: از این طریق می توان با تجمیع خدمات، مطالبات 

ارباب رجوع را محقق کرد. 
 شیبانی با تاکید بر دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم گفت: 
مسووالن دستگاه های اجرایی موظفند یک روز در هفته را به عنوان 
روز دیدار چهره به چهره با مردم  اختصاص دهند و با جدیت مشکالت 

مردم را پیگیری کنند.
نازنین شیبانی یادآور شد: مسئله مهم در پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا ۱۰ الی 3۰ درصد جمعیتی هستند که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند. وی  تصریح کرد: عدم رعایت پروتکل ها اول به 
خود کارکنان ضربه می زند لذا ضروریست تا در کنار رعایت این نکات، 
رسیدگی به کار مراجعان نیز تسریع شود تا امکان آلودگی کاهش یابد.

و  دارد  ادامه  ها  بازدید  این   : کرد  نشان  خاطر  پایان  در  شیبانی   
مدیران دستگاه های اجرایی مسئول رعایت تمامی دستور العمل های 

بهداشتی در دستگاه ذیربط خواهند بود. 
در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری 
بصورت  استانی  مدیران  از  جمعی  همراه  به  استاندار  معاون   ، کرونا 
سرزده  از چند دستگاه اجرایی بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی 

رعایت پروتکلهای بهداشتی در این ادارات قرار گرفت.

اخبار حوزه بانوان
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برگزاری دوره آموزش تکمیلی گالبتون دوزی
 در دهتل بستک

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
با  دوزی  گالبتون  تکمیلی  آموزش  دوره  برگزاری  از  هرمزگان  دستی 

رعایت پروتکل های بهداشتی در دهتل بستک خبر داد.
سهراب بناوند با بیان این مطلب گفت: درراستای  آشنایی هنرمندان و 
صنعتگران صنایع دستی شهرستان بستک یک دوره آموزش تکمیلی 
دبیرستان  سالن  در  بهداشتی  پروتکلهای  بارعایت  دوزی  گالبتون 

محمدیه دهتل از توابع بخش مرکزی بستک برگزار شد.
های  تکنیک  آخرین  با  هنرمندان  دوره  دراین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رعایت  دلیل  »به  افزود:  شدند،  آشنا  محلی  البسه  و  گالبتون  دوخت 
مسایل بهداشتی این دوره آموزشی در دو شیفت برگزار شد که ۳۰ نفر 

از هنرمندان گالبتون دوزی در آن شرکت نمودند.«
دهستان دهتل با دارا بودن بیش از ۸۰ نفر صنعتگر در رشته گالبتون 
دوزی، خوس دوزی و خوس بافی و یک باب خانه صنایع دستی یکی از 

مراکز مهم تولید البسه محلی در شهرستان بستک می باشد
خانه  مسئول  درویشی؛  های  پیگیری  با  دوره  این  است؛  ذکر  به  الزم 

صنایع دستی دستان زرین دهتل انجام گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان  خبر داد

13 کودک هرمزگانی درگیر کرونا

۱۹ کودک در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری هستند که یک  
پسر یک ساله و یک دختر۴  ساله  به کرونا مبتال شده اند  و۱۱ نفر نیز 

مشکوک به کرونا هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نشستی خبری که به صورت 
در  کودکان  از  نفر   ۱۰ گفت:  مطلب  این  بیان  با  شد  برگزار  مجازی 
بخش کووید  و ۹ نفر در بخش آی سی یو هستند  که  منتظر جواب 
آزمایش  ۶ نفر از کودکانی که در روزهای اخیرا بستری شدند  هستیم 
اکنون  را   بیمارستان  این  در  بستری شدگان  فرشیدی  .دکتر حسین 
از نوزاد ۱۷ روزه تا کودک ۱۱ ساله ذکر کرد.وی با تاکید بر مراقبت 
است   خطر  به  رو  هشدار  معرض  در  هرمزگان  گفت:استان   کودکان 
دوگانگی  دهنده  نشان  شود  می  اعالم  روزها  این  که  ارقامی  و  آمار  و 
به  اما تعداد بستری های هرمزگان رو  پایین  است که تعداد فوتی ها 
در  کودکان  نقش  باید  داد:والدین  ادامه  فرشیدی  است.دکتر  افزایش 
از قبل در نظر بگیرند  این بیماری را بیشتر و مهمتر  شیوع و کنترل 
زیرا بیماری کووید ۱۹ سن وجنس نمی شناسد. وی از مردم خواست 
فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی را در همه مکان ها رعایت و در مناطق 
شلوغ از ماسک استفاده کنند، نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و پروتکلهای بهداشتی، بی توجه نباشند  که نتیجه بی توجهی ،قربانی 

شدن کودکان، جوانان و عزیزان بسیاری از خانواده ها می باشد.
تست تصادفی از دانش آموزان و معلمان مدارس

مدارس  بازگشایی  پزشکی هرمزگان در خصوص  علوم  دانشگاه  رئیس 
و با اشاره به نمونه برداری و تست تصادفی از دانش آموزان و معلمان 
گفت:  شد  خواهد  انجام  شهرها  و  روستاها  تمام  سطح  در  مدارس 
کارشناسان  و  گرفت  صورت  شهریورماه   ۱۵ از  مدارس  بازگشایی 
بهداشت تمامی مدارس استان را در ۲ روز اول بازگشایی رصد کردند و 

تنها یک تا دو مدرسه در سطح استان مواردی را رعایت نکرده بودند که 
کارشناسان ما تذکرات الزم را به آن ها دادند، اکنون عمده آموزش از 
دو روز گذشته به سمت مجازی سوق داده شده و در اکثر مدارس تعداد 
یادآور  فرشیدی  دکتر  دارند.  حضور  کالس ها  در  آموزان  دانش  کمی 
شد:هر یک از معلمان و دانش آموزان اگر در این روزها عالئمی داشتند 
به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از آنها تست گرفته شود، همچنین به 
در  مدارس  معلمان  و  آموزان  دانش  از  برداری  نمونه  تصادفی  صورت 
همچنین  افزود:  وی  شد.  خواهد  انجام  شهرها  و  روستاها  تمام  سطح 
بر اساس دستورالعمل ستاد کرونا نظارتهایی  برروی  سرویس مدارس 

انجام  می شود.
واکسن آنفلوآنزا از اول مهرماه توزیع می شود

انجام نمونه برداری و تست کرونا از دانش آموزان و 
معلمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تاکید بر توزیع واکسن آنفلوآنزا 
در هرمزگان از اول تیرماه گفت: نمونه برداری و تست تصادفی از دانش 
آموزان و معلمان مدارس در سطح تمام روستاها و شهرها انجام خواهد 
به  که  خبری  نشست  در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  شد. 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار داشت: تاکنون از ۶۲ هزار نفر 
در استان تست کرونا گرفته شده است که از این حیث در سطح کشور، 
استان سوم هستیم همچنین به طور متوسط روزانه ۲۳۰ تا ۲۵۰ مورد 
بستری در سطح استان داریم که نتیجه تست PCR حدود ۵۰ درصد 

از آنها مثبت است. 
وی افزود: آمار جانباختگان در این روزها کمتر شده است اما همچنان 
افزایش آمار بستری، موارد  تعداد بیماران بستری نوسان دارد و ادامه 
فوتی و بیماران ICU را در هفته های بعد افزایش خواهد داد اما انتظار 

ما این است، موارد کووید مثبت در آینده کاهش یابد.
 ۲۴.۲ اینکه  به  اشاره  ضمن  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
درصد کل بیماران روستایی بوده اند افزود: تعداد بیماران ICU در چند 
هفته اخیر ثابت بوده است و عمدتا در بندرعباس بستری هستند اما 
درحال حاضر در این بخش تخت خالی هم وجود دارد، اکنون ۱۷ بیمار 
کرونایی در استان، اینتوبه و وابسته به دستگاه تنفس مصنوعی هستند.

با حال خوب  بستری  بیماران  از کل  درصد  کرد: ۹۰  اظهار  فرشیدی 
مرخص شده اند و از بین بیمارانی که به ICU منتقل شدند و به دستگاه 
تنفس مصنوعی نیاز پیدا نکرده اند، حدود ۵۰ درصد از آنها بهبود پیدا 
تنفس  دستگاه  به  که  بیمارانی  از  درصد   ۳۳ تنها  بین  این  در  کردند 
مصنوعی وصل شده اند بهبود یافتند؛ البته این عدد خوبی در استان ما 
به محسوب می شود. وی پیرامون مراسمات و مسافرت های هفته اخیر 
بیان کرد: خوشبختانه بیش از ۷۳ درصد عزاداری ها در استان با رعایت 
اصول بهداشتی برگزار شد و تنها در هیئت های حاشیه شهر و روستاها 

به خوبی صورت نگرفت که تذکرات الزم به آنها داده شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: برگزاری نماز جمعه هم 
نداشته ایم در کنار  این نظر  از  بسیار مناسب صورت گرفته و مشکلی 
این مراسمات، سفرهایی صورت گرفت که نتیجه آنها در روزهای آینده 

مشخص خواهد شد.
بازگشایی مدارس  ابراز کرد:  آغاز سال تحصیلی  با  رابطه  فرشیدی در 
از ۱۵ شهریورماه صورت گرفت و کارشناسان بهداشت تمامی مدارس 
استان را در ۲ روز اول بازگشایی رصد کردند و تنها یک تا دو مدرسه در 
سطح استان مواردی را رعایت نکرده بودند که کارشناسان ما تذکرات 
الزم را به آن ها دادند، اکنون عمده آموزش از دو روز گذشته به سمت 
مجازی سوق داده شده و در اکثر مدارس تعداد کمی دانش آموزان در 
کالس ها حضور دارند. وی اضافه کرد: هر یک از معلمان و دانش آموزان 
اگر در این روزها عالئمی داشتند به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از 
از  برداری  نمونه  تصادفی  صورت  به  همچنین  شود،  گرفته  تست  آنها 
دانش آموزان و معلمان مدارس در سطح تمام روستاها و شهرها انجام 
خواهد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: در حال 
انجام دومین مرحله از پایش میزان ایمنی جامعه با آزمایشات سرولوژی 

هستیم تا در نهایت بتوان گفت که سیر بیماری در سطح استان چگونه 
این  در  است؛  افزایش  یا  کاهش  به  رو  ویروس  گسترش  و  است  بوده 
نفر تست سرولوژی گرفته خواهد شد خواهشمندیم  از ۱۲۰۰  مرحله 
نمونه خون دهند،  تا  آنها تماس گرفته می شود  با  تمام کسانی که  از 

همکاری الزم را داشته باشند.
فرشیدی در خصوص واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: در سال گذشته به 
اما  آنفلوآنزا، تعداد زیادی را دور ریختیم  پایین واکسن  دلیل تقاضای 
امسال با توجه به تقاضای باال، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واکسن آنفلوآنزا 
قرار  داروخانه های مشخصی  اختیار  در  مهرماه  اول  از  و  کرده  تهیه  را 
خواهیم داد، باید توجه داشت که بیشتر افرادی که در گروه های خطر 

هستند نیاز به ترزیق واکسن دارند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کمبود دارویی در بیمارستان های استان برای 
درمان بیماران کرونایی وجود ندارد و روش های درمانی نظیر پالسمافرز 
و پالسما درمانی هم در استان ما، بیش از سایر استان ها در حال انجام 
است همچنین داروهایی نظیر فاویپیراویر علی رغم وجود نداشتن در 

پروتکل های وزارت بهداشت، برای برخی بیماران استفاده می شود.
دانش آموزان برای پیشگیری از کرونا چه کنند؟

الزامی دانش  با آغاز سال تحصیلی جدید از ۱۵ شهریور ماه و حضور 
اما  هستند،  فرزندانشان  سالمت  نگران  والدین  مدارس؛  در  آموزان 
سالمت دانش آموزان با رعایت اصول بهداشت فردی و جمعی می تواند 
در امان باشد، در این خصوص معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل 

احمر به دانش آموزان، والدین و معلمان توصیه هایی کرده است.
مرتب  که  شوند  یادآور  را  نکته  این  خود  فرزندان  به  باید  والدین 
دست های خود را به شیوه صحیح به مدت ۲۰ ثانیه بشویند و در طول 
روز با دست های آلوده به صورت خود دست نزنند، همچین الزم است 
تا دانش آموزان به همراه خود لیوان، بشقاب، قاشق و چنگال شخصی 

داشته باشند.
و محافظ  و ماسک  الکل  و  اسپری ضدعفونی کننده  به همراه داشتن 
صورت برای همه دانش آموزان ضروری است. به فرزندان خود یادآوری 
کنید که از لوازم تحریر شخصی خود استفاده کنند و از دیگران ابزاری 
قرض نگیرند و بعد از استفاده از ماسک و دستکش به هیچ عنوان آن ها 
کیسه  در  را  آن ها  حتما  و  نکنند  رها  کالس  یا  مدرسه  محیط  در  را 
پالستیکی و در سطل زباله قرار دهند و توصیه می شود دانش آموزان به 
همراه خود بطری آب داشته باشند تا در صورت تشنگی کمتر از آبسرد 

کن مدرسه استفاده کنند.
توصیه های هالل احمر به کادر اجرایی و معلمان مدارس

با  تا  باشند  باز  کالس  درب های  و  پنجره ها  تمامی  تا  می شود  توصیه 
جریان هوا از مبتال شدن افراد به ویروس کرونا جلوگیری شود، تمامی 
کادر مدرسه از قبیل مدیر، ناظم، معلم، دانش آموز، دفترداران، سرایدار 
و ... باید حتما از ماسک و دستکش استفاده کنند و در صورت نداشتن، 
مدرسه باید در اختیار آن ها قرار دهد تا شانس ابتال به ویروس کرونا 
ایستگاه هایی  مدارس،  مسئوالن  همچنین  دهند.  کاهش  حداقل  به  را 
صورت  در  و  کنند  آماده  صابون  و  آب  با  دست  برای شست وشوی  را 
امکان، ژل و محلول الکلی ضدعفونی دست را در همه کالس های درس، 
بهداشتی  و سرویس های  ناهارخوری  نزدیک  و  و خروجی ها  ورودی ها 

قرار دهند.
نرده ها، میزهای ناهارخوری، لوازم ورزشی، دستگیره های درب و پنجره، 
... حداقل یکبار در روز تمیز و  و  ابزار کمک آموزشی  بازی ها،  اسباب 
تنظیم  گونه ای  به  را  مدرسه  پایان  و  و ساعت شروع  ضدعفونی شوند 
کنند که از همزمانی رفت و آمد دانش آموزان و ازدحام جلوگیری شود. 
بازی های ورزشی و دیگر رویدادهایی که موجب تجمع و  دورهمی ها، 

ازدحام می شوند، لغو شوند.
مسئوالن مدرسه در صورت امکان، میزهای دانش آموزان را با حداقل 
یک متر فاصله از یکدیگر قرار دهید و حفظ فاصله از یکدیگر و اجتناب 
از تماس های فیزیکی غیرضروری را به دانش آموزان آموزش دهید و در 

این زمینه، الگوی مناسبی برای آن ها باشید.

اخبار حوزه بانوان



که  هرمزگان  برتر  های  تعاونی  معرفی  دوره  پانزدهمین  مراسم  در 
اقتصادی و توسعه  ایرج حیدری" معاون هماهنگی امور  با حضور " 
تعاون،کار  مدیرکل  ابراهیمی"  "هادی  هرمزگان،  استانداری  منابع 
از  جمعی  و  تعاون   اتاق  رئیس  ،ساالری  استان  اجتماعی  ورفاه 
شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها برگزار شد ۱۴ تعاونی برتر استان در 

گرایش های مختلف با اهدای تندیس و لوح سپاس، تقدیر شدند.
اشاره  با  تعاون،کار ورفاه اجتماعی هرمزگان  این مراسم، مدیرکل  در 
 ۴۵۰ مجموع  از  افزود:  استان،  برتر  تعاونی های  انتخاب  نحوه  به 
تعاونی که در سامانه جامع و هوشمند تعاون ثبت نام کرده بودند 
فرآیندهای  طی  از  بعد  که  کردند  کسب  را  الزم  امتیاز  شرکت   ۶۷
ارزیابی و داوری، این ۱۴ تعاونی بعنوان برتر استانی مشخص شدند.

وی اضافه کرد: همچنین هشت تعاونی نیز با کسب حد نصاب الزم 
به مرحله کشوری راه پیدا کردند که از بین آنها سه شرکت تعاونی 

به عنوان برتر ملی انتخاب شدند.
تعاونی   ۹۳۲ و  هزار   ۲ را  استان  فعال  تعاونیهای  مجموع  ابراهیمی 
در ۱۴ رشته و با اشتغالزایی ۷۷ هزار و ۵۵۲ نفر عنوان و اضافه کرد: 

بندرعباس است. به شهرستان  تعاوني ها مربوط  بیشترین 
و  استانی  دو سطح  در  ساله  هر  برتر  های  تعاونی  از  تقدیر  مراسم 
نقاط  کشیدن  تصویر  به  نمونه،  تعاونگران  از  تقدیر  هدف  با  ملی 
قوت و موفقیت این بخش، ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونه 
مضاعف  انگیزه  ایجاد  بالقوه،  توانمندی  های  و  تعاونی  موفق   های 
در زمینه کار گروهی، بهره مندی بیشتر از استعدادها و نیز تجمیع 
سرمایه های اندک  برگزار می شود که در استان هرمزگان ۱۴ شرکت 
برتر  عنوان  به  نیز  تعاونی  شرکت   ۳ و  استانی  برتر  بعنوان  تعاونی 

ملی معرفی و تجلیل شدند.
برتر: اسامی تعاونی های 

از  قشم"  شکیل  "مروارید  تعاونی  شرکت  کشاورزی:  بخش    -
در  فعالیت  باسعیدو"،  نژاد  "خالد  مدیرعاملی  با  قشم  شهرستان 

زمینه  پرورش میگو، عمل آوری، انجماد و بسته بندی آبزیان
بهده"  گندم طالیی  محلی  های  تعاونی"نان  زنان: شرکت  بخش    -
از شهرستان پارسیان با مدیرعاملی "مهله اقبالی نژاد"، فعالیت در 

زمینه پخت و توزیع انواع غذاهای محلی 
-  بخش صنایع دستی: شرکت تعاونی "صدف لب سیاه برکه خلف 
فعالیت   ، رضوانی"  "فتحیه  مدیرعاملی  با  قشم  از شهرستان  قشم" 

در زمینه تولید و آموزش انواع صنایع دستی
از شهرستان  قشم"  مدکندآلوی   " تعاونی  بخش صنعت: شرکت    -
زمینه  در  فعالیت   ، قشمی"  پاکوهی  "غالم  مدیرعاملی  با  قشم  

طراحی، ساخت و نصب تجهیزات شناورها

شهرستان  از  همیار"  طب  "هیژا  تعاونی  شرکت  خدمات:  بخش   -
ارائه  فعالیت در زمینه   ، با مدیرعاملی" فرشته فربودی"  بندرعباس 

خدمات بهداشتی و درمانی
دریای  تندور  شناورهای   " تعاونی  شرکت  نقل:  و  حمل  بخش   -
اصالحی"،  اسحق  مدیرعاملی"  با  بندرعباس  شهرستان  از  بندر" 

فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی مسافر
صدف  آرد   " تعاونی  شرکت  تولیدکنندگان:  نیاز  تامین  بخش   -
علیرضا   " مدیرعاملی  با  بندرعباس  شهرستان  از  فارس"  خلیج 

صادق زاده"  فعالیت در زمینه تولید انواع آرد نانوایی و صنعتی
تعاونی"مصرف  شرکت  کنندگان:  مصرف  نیاز  تامین  بخش   -
شهرستان  از  هرمزگان"  استان  دریانوردی  و  بنادر  اداره  کارکنان 
زمینه  در  فعالیت  حاتمی"  غالمرضا   " مدیرعاملی  با  بندرعباس 

اعضاء اقالم مصرفی  تامین 
سازندگی  جهاد  کارکنان  "مسکن  تعاونی  شرکت  مسکن:  بخش   -

با مدیرعاملی بندرعباس  از شهرستان  استان هرمزگان" 
"علی محمد حمیدی" فعالیت در زمینه ساخت مسکن اعضاء

- بخش اعتبار: شرکت تعاونی " اعتبار کارکنان گمرک شهید باهنر 
محمدمهدی   " مدیرعاملی  با  بندرعباس  شهرستان  از  بندرعباس" 
به  مالی  و  اعتباری  خدمات  ارائه  زمینه  در  فعالیت   ، سنگرزاده" 

اعضاء
از  بندرعباس"  سر  پری  گچ  تعاونی"  شرکت  معدنی:  بخش   -
فعالیت  زاده"  ا...  عبد  کاظم   " مدیرعاملی  با  بندرخمیر  شهرستان 

در زمینه سنگ گچ
یزد  پیشگامان  گذاری  سرمایه   " تعاونی  شرکت  عمرانی:  بخش   -
محمودیان  عباس   " مدیرعاملی  با  بندرلنگه  شهرستان  از  کیش" 

اردکانی"، فعالیت در زمینه ساخت هتل و اماکن گردشگری,
از  بستک"  ترنج  نقش   " تعاونی  شرکت  دستباف:  فرش  بخش   -
در  فعالیت  رنجبران"  فاطمه   " مدیرعاملی  با  بستک  شهرستان 

تولید فرش دستباف زمینه 
مرکزی  بخش  های  دهیاری   " تعاونی  شرکت  دهیاری:  بخش   -
اخالق"  خوش  "نیما  مدیرعاملی  با  بستک  شهرستان  از  بستک" 

فعالیت در زمینه خدمات عمرانی و پیمانکاری

چهارده تعاونی برتر هرمزگان تجلیل شدند
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خانواده ها عالئم بیماری کرونا در 
کودکان را بشناسند

لزوم اقدام سریع برای تشخیص و درمان بیماری
تعدادی  حضور  و  مدارس  بازگشایی  به  توجه  با 
است  الزم  درس،  کالس های  در  آموزان  دانش  از 
کودکان  در  کرونا  عالئم  خصوص  در  خانواده ها 
آگاهی کامل داشته باشند تا درصورت بروز هرگونه 
پیگیر تشخیص و درمان های الزم  عالمتی سریعا 

برای فرزندان خود شوند.
و  عفونی  بیماری های  متخصص  رابطه  این  در 
هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  گرمسیری 
با  چندانی  تفاوت  کودکان  در  کرونا  عالئم  گفت: 
بزرگساالن ندارد اما درمجموع بیشتر با مشکالت 
گوارشی نظیر اسهال و تهوع بروز می کند همچنین 
باالیی  اهمیت  از  سنی  گروه  این  در  باال  تب 

برخوردار است.
پریوش داوودیان افزود: مرگ و میر ناشی از کرونا 
معموال  و  است  بزرگساالن  از  کمتر  کودکان  در 
اما  مبتال می شوند  بیماری  به فرم خفیف  کودکان 
تاکید ما بر این است که نمی دانیم کودکی اگر به 
کرونا مبتال شود روند بیماری در آن به چه صورت 

پیش خواهد رفت و شدید خواهد شد یا خیر.
از  االمکان  حتی  باید  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
ابتالی کودکان به کرونا جلوگیری کرد، ادامه داد: 
به  ابتال  در صورت  اینکه  دلیل  به  گروه سنی  این 
قوی  ناقالن  ندارند،  خاصی  عالمت  اغلب  کرونا، 
همچنین  می شوند  محسوب  بزرگساالن  برای 

به  کودکان  در  بهداشتی  اصول  رعایت  و  کنترل 
مراتب سخت تر از بزرگساالن است.

نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه  کودکان  متخصص 
در  کودکان  بالینی  تظاهرات  آخرین  درخصوص 
هرمزگان اظهار کرد: اکنون اغلب مراجعه کنندگان 
کودک که مشکوک به کرونا هستند، دارای عالئم 

تب و عالئم گوارشی بویژه شکم درد هستند.
کودکان  بیمارستان  در  بستری  بیماران  وضعیت 

بندرعباس
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  رابطه  این  در 
هرمزگان گفت:. درحال حاضر در ICU بیمارستان 
کودکان بندرعباس، 9 بیمار بستری هستند که از 

نفر کرونای آن مثبت قطعی  تنها یک  تعداد،  این 
بوده و هشت نفر دیگر مشکوک به کرونا هستند.

مبتالیان  اینکه  به  اشاره  ضمن  فرشیدی  حسین 
است،  کمتر  بسیار  بزرگساالن  به  نسبت  کودک 
کووید19  بخش های  در  نیز  کودک   10 داد:  ادامه 
از  نفر  یک  تنها  که  هستند  بستری  بیمارستان 
آن ها مثبت قطعی است درمجموع از بین این 19 
کودک بستری در بخش و ICU، پسری یک ساله و 
دختری چهار ساله مثبت قطعی بوده و 6 نفر از آنها 

در انتظار جواب تست کرونایشان هستند.
به  مشکوک  کودکان  از  بسیاری  کرد:  تاکید  وی 
بیماری های  یا  آنفلوآنزا  به  است  ممکن  کرونا، 
این  عالئم  اینکه  بدلیل  و  باشند  مبتال  دیگری 
به  خیلی  سنی  گروه  این  در  کرونا  با  بیماری ها 
به  مشکوک  کودکان  برای  است،  شبیه  یکدیگر 
درمان  جهت  که  درمانی  اقدامات  تمام  هم  کرونا 
انجام  را  می گیرد،  صورت  مثبت  کووید  بیماران 

می دهیم.
درحال حاضر خانواده ها باید مراقبت های بیشتری 
چراکه  دهند  انجام  خود  کودکان  درخصوص  را 
ویروس  پخش  و  شیوع  در  سنی  گروه  این  نقش 
کرونا بسیار مهم است همچنین طبق گفته رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، والدین درصورت 
مراکز  به  خود،  کودکان  در  عالمتی  هرگونه  بروز 

درمانی جهت تشخیص و درمان مراجعه کنند.
تسنیم
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میزان موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال 139۴ 
با کاهشی محسوس به 1۴.۴ در هر هزار نفر جمعیت در سال 
139۸ به کم ترین حد خود طی ۵۰ سال گذشته رسیده است؛ 
کلی  سیاست های  ابالغ  از  سال  چهار  که  است  حالی  در  این 

خانواده از سوی مقام معظم رهبری می گذرد!
در حالی ۱۳ شهریور، سالروز ابالغ سیاست های کلی خانواده در سال 
۱۳۹۵ را پشت سر گذاشتیم که تعداد تولدهای سال ۱۳۹۸ در مقایسه 

با سال ۱۳۹۴ نشان دهنده کاهش ۳۷۴۲۱۹نفری است.
همچنین میزان موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال 
۱۳۹۴ با کاهشی محسوس به ۱۴.۴ در هر هزار نفر جمعیت در سال 
۱۳۹۸ به کم ترین حد خود طی ۵۰ سال گذشته رسیده است ؛ بنا بر 
آمار رسمی، در زمان حاضر حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار جوان ۱۵ تا 

۲۹ سال داریم که در انتظار ازدواج هستند!
با وجود تذکرهای متوالی و متعدد مقام معظم رهبری هنوز شاهدیم 
بخش های مربوطه وظایف خود را به ارگان های دیگر ارجاع می دهند، از 
طرفی دولت هم اعتقادی به مسئله کاهش جمعیت و توجه به ازدواج 
تشکیل  موضوع  این  برای  ویژه  تشکیالتی  و  ستادها  است  الزم  ندارد! 
و  "جمعیت  متولی  که  نداریم  خاصی  ستاد  حاضر  زمان  در  شوند؛ 

خانواده" باشد!
باید پیوست جمعیتی داشته باشند به این  از طرفی همه قوانین ما 
معنی که برای افزایش جمعیت، ظرفیت سازی کنند تا بتوانیم بالفاصله 

وارد فاز عملیاتی شویم.
اما  نیست  محدود  خاصی  ماه  و  سال  به  جمعیت  و  خانواده  مسئله 
معظم  مقام  سوی  از  خانواده  کلی  سیاست های  ابالغ  سالروز  به بهانه 

رهبری دوباره بندهای شانزده گانه این سیاست ها را مرور می کنیم؛
خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون رشد و تعالی 
انسان و پشتوانه سالمت و بالندگی و اقتدار و اعتالی معنوی کشور و 

نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:
و  خانواده  تحکیم  و  تقویت  و  خانواده محور  جامعه ای  ایجاد  ــ 
کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو 

و نما و تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش.
ــ محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های 
اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه 

نظام مسکن و شهرسازی.
و  برای حفظ  و مسجد  خانواده  ارتباط  کارکردهای  کردن  برجسته  ــ 

ارتقای هویت اسالمی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.
ــ ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان 
برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل 
خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین 
و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل 

خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
و  رضایت  پایه  بر  آن  اجتماعی  سرمایه  ارتقای  و  خانواده  تحکیم  ــ 

انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:
ــ به کارگیری یکپارچه ظرفیت های آموزشی، تربیتی و رسانه ای کشور 

در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
ــ فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقی.

روابط  انحراف  و  فروپاشی  برای  نرم دشمنان  با جنگ  مؤثر  مقابله  ــ 
خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب ها و چالش های تحکیم خانواده.

ــ ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های خانواده.
کنار  در  خانواده  اعضای  مؤثر  و  مفید  حضور  برای  فرصت  ایجاد  ــ 

یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.
ــ ارائه و ترسیم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی 

اسالمی ــ ایرانی با:
ــ ترویج ارزش های متعالی و سنت های پسندیده در ازدواج و خانواده.

ــ پررنگ کردن ارزش های اخالقی و زدودن پیرایه های باطل از آن.
ــ مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

ــ اصالح رفتار گروه های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها 
و جلوگیری از شکل گیری گروه های مرجع ناسالم.

ــ بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه 
و مقتضیات جدید و حل وفصل دعاوی در  نیازها  با  خانواده متناسب 
مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل 
انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و 

تحکیم خانواده.
ــ ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه.

ــ ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش 
دغدغه های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

ــ ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل 
خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسالمی ــ ایرانی در 

جهت استحکام خانواده.
برای  خانواده  مشارکت  جلب  جهت  در  خانواده  تشویق  و  تقویت  ــ 
فرهنگی،  عرصه های  همه  در  کشور  برنامه های  و  اهداف  پیشبرد 

اقتصادی، سیاسی و دفاعی.
زنان  و خانه داری  مادری  نقش  و کرامت همسری،  از عزت  ــ حمایت 
زنان  معنوی  و  تربیتی  مسئولیت  و  مردان  اقتصادی  و  پدری  نقش  و 
و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، تعامالت 

خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود.
ــ پیشگیری از آسیب های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه 
مستمر  شناسایی  با  آن  از  ناشی  آسیب های  جبران  و  طالق  موضوع 

عوامل طالق و فروپاشی خانواده و فرهنگ سازی کراهت طالق.
با سرپرستی  از خانواده های  فرهنگی  و  اقتصادی  ــ حمایت حقوقی، 

زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
ــ اتخاذ روش های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان 

در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
خانواده ها  همه جانبه  سالمت  ارتقای  برای  الزم  سازوکارهای  ایجاد  ــ 
به ویژه سالمت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه 

جوان، سالم، پویا و بالنده./ باشگاه خبرنگاران پویا

کاهش "میزان موالید کشور" به کم ترین حد خود در ۵۰ سال گذشته!

خاک  خوردن "سیاست های کلی خانواده" 

اخبار
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد:

خرید بچه از پیج های اینستاگرامی باعث افزایش 
قاچاق اعضای بدن کودکان شده است

از  گرفتن  فرزند  گفت:  فرید  مسعودی  حبیب اهلل 
طریق سیستم هایی غیر از سازمان بهزیستی مانند 
پیج های اینستاگرامی یکی از دالیل افزایش قاچاق 

اعضای بدن کودکان است.
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان که بیش از دو دهه 
معطل مانده بود باالخره به تائید شورای نگهبان رسید و 
تبدیل به قانون شد، قانونی که می گویند اگر به درستی 
ایجاد  نوجوانان  و  کودکان  در حقوق  انقالبی  اجرا شود 
می کند اما اساتید دانشگاه و صاحب نظران معتقدند این 
قانون دارای ایرادات و خالهایی است که مجلس شورای 

اسالمی باید نسبت به اصالح آن اقدام کند.
یکی از موارد نگران کننده این قانون، بحث اهدای عضو 
جریان  در  مجلس  نمایندگان  اعضاست.  پیوند  قانون  و 
نوجوانان،  و  کودکان  از  حمایت  الیحه  مواد  بررسی 
مجازات خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح کودکان و 

نوجوانان را تعیین کردند.
»هر کس  الیحه  این  ماده ۱۳  مطابق  و  اساس  این  بر 
جوارح  و  اعضا  قاچاق  یا  فروش  خرید،  انتقال،  مرتکب 
سه  درجه  حبس  مجازات  به  شود  نوجوان  و  کودک 

محکوم و همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ این الیحه 
انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند را که طبق قانون 
پیوند اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی مصوب 
۱۷ فروردین ۱۳۷۹ صورت می گیرد از شمول این ماده 
مستثنی کردند. این مصوبه مجلس شورای اسالمی در 
عوض  را  آن  عبارات  و  کرد  پیدا  تغییر  نگهبان  شورای 
کردند و گفتند انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند 
اینکه عنوان »مصلح«، »اهانت« و »هتک«  به  مشروط 
نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ 

او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
اگر قانون ایراد دارد، دولت باید الیحه دهد

حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
از  حمایت  قانون  به  که  ایراداتی  درخصوص  اسالمی، 
کودکان و نوجوانان وارد می شود، گفت: این قانون پس 
رسید  نگهبان  شورای  تصویب  به  طوالنی  دهه های  از 
قانون  و درحال حاضر یک  قانون شد  به یک  تبدیل  و 
مستقل است که هیچ ایرادی نسبت به آن گرفته نشده 
یا اگر گرفته شده به مجلس ابالغ نشده است که ما آن 
را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم و ایراد آن را رفع 

کنیم.
وی افزود: بنده اطالع دقیقی از جزئیات این قانون ندارم 
اما اگر ایرادی وجود داشته باشد یا باید در قالب الیحه 

از طرف دولت ابالغ شود یا اینکه خودمان آن را بازبینی 
اما  دهیم  را  آن  اصالح  تقاضای  قالب طرح  در  و  کنیم 
نشده  قانون  این  اصالح  درمورد  صحبتی  هیچ  تاکنون 

است.
خرید بچه از پیج های اینستاگرامی عامل افزایش قاچاق 
قانون   ۱۳ ماده   ۱ تبصره  برای  کودک/  بدن  اعضای 

حمایت از اطفال و نوجوانان آئین نامه صادر می کنیم
حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور، درخصوص قاچاق اعضای بدن کودکان 
گفت: خرید و فروش اعضای بدن کودک جرم است به 
همین دلیل ما آمار دقیقی از میزان آن در کشور نداریم 
اما مسئله ای است که اتفاق می افتد و شاهد آن در کشور 

هستیم.
امنیتی  و  انتظامی  نهادهای  قضائیه،  قوه  افزود:  وی 
و  داشته  موضوع  این  به  رسیدگی  مستقیم  مسئولیت 

قطعا از لحاظ کمی اطالعات دقیقی در اختیار دارند.
مسعودی فرید به یکی از عوامل افزایش قاچاق اعضای 
بدن کودکان اشاره کرد و گفت: فرزند گرفتن از طریق 
دالیل  از  یکی  بهزیستی  سازمان  از  غیر  سیستم هایی 

افزایش قاچاق اعضای بدن کودکان است.
وی افزود: طبیعی است نمی توان صحت و سالمت روانی 
به  اقدام  اینستاگرامی  پیج های  از  اخالقی کسانی که  و 

بنابراین  داد  قرار  بررسی  مورد  را  فرزند می کنند  خرید 
مورد  فروخته می شود  آنها  به  فرزندی که  است  ممکن 
از  شود  قاچاق  بدنش  اعضای  و  گیرد  قرار  سوءاستفاده 
قابل  دیگر  می شود  فروخته  آنها  به  بچه  وقتی  طرفی 
به  را  کودکی  وقتی  ما  که  درصورتی  نیست  پیگیری 
مورد  را  او  وضعیت  تا ۵ سال  می دهیم  فرزندخواندگی 
در چه شرایطی  متوجه شویم  تا  می دهیم  قرار  نظارت 
فضای  طریق  از  که  بچه هایی  این  اما  می کند  زندگی 
مجازی فروخته می شوند معلوم نیست در چه خانواده ای 

می روند و چه آینده ای در انتظار آنهاست.
مسعودی فرید افزود: به اعتقاد بنده قاچاق اعضای بدن 
کودکان باید تشدید مجازت شود به این صورت که اگر 
فرد قاچاقچی دستگیر شد به اشد مجازات محکوم شود 
جرم  نوع  این  پرونده  و  بگیرند  عبرت  درس  دیگران  تا 

برای همیشه در کشورمان بسته شود.
 ۱ تبصره  درخصوص  نامه  آیین  تدوین  به  اشاره  با  وی 
ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: 
اینکه دچار ازدیاد قانون نشویم و مراحل طوالنی  برای 
اصالح ماده را طی نکنیم تصمیم داریم پس از بررسی 
این تبصره یک آئین نامه در جهت اصالح آن صادر کنیم 

تا خالء قانونی آن از بین رود و قانون درست اجرا شود.
منبع:برنا



گرایش  ورزشی  مدیریت  ارشد  کارشناس  مرادی  فاطمه 
راهبردی مدیریت در سازمان های  ورزشی، چهارماهی است 
بانوان اداره کل  که به عنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش 

ورزش  وجوانان هرمزگان مشغول به فعالیت می باشد. 
وی قبل از این که در  پست سرپرست معاونت توسعه ورزش 
و  ورزش  اداره  کارمند  بپردازد،   فعالیت  به  هرمزگان  بانوان 
شهرستان  بانوان  ورزش  مسئول   ، هرمزگان  استان  جوانان 
به  سال  پنج  مختلف،  های  دانشگاه  در   مدرس   ، آباد  حاجی 
شهید  هوایی  پایگاه  بدنی  تربیت  بانوان  ورزش  مدیر  عنوان 
عبدالکریمی، دو سال مسئول تربیت بدنی بسیج شهید فانی 
آباد  والیبال عفاف شهرستان حاجی  کانون  بندرعباس،  مدیر 
رئیس  نایب   ، آباد  حاجی  اسکواش شهرستان   هیات  رئیس   ،
به  ایشان   است.   بوده  آباد  حاجی  شهرستان  والیبال  هئات 
جسمانی،  آمادگی  والیبال،  های  رشته  در  تخصصی  صورت 
محلی  و  بومی  های  ورزش  و   فوتسال   ، شنا   ، غریق  نجات 

مربیگری و فعالیت داشته است. 
و  تندرستی  ارتقاء  در  بانوان  ورزش  سهم  خصوص  در  وی 
سالمت عمومی جامعه می گوید: بانوان باید بیش از دیگران به 
این موضوع اهمیت دهند و با توجه به حضور بانوان به عنوان 
نیمی از پیکره جامعه ، نقش بانوان در ارتقاء و سطح سالمتی 
و نشاط اجتماعی جامعه خیلی مهم است . دختران ما پرورش 
روح  و  و سالمت جسم  باشند  می  آینده  های  نسل  دهندگان 
آنان بر اندیشه و انگیزه فرزندانشان تاثیر مستقیم می گذارد 
ارتقای  به  بانوان منجر  نفس  به سالمت و عزت  بنابراین توجه 
به  سالمت خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد 
همین خاطر تندرستی و نشاط جامعه و استان را تنها وظیفه 
اداره کل ورزش و جوانان استان نمی دانم و برای توسعه و ارتقاء 
ورزش بانوان همه دستگاه های فعال استان باید نقش پر رنگی 
داشته باشند تا بتوانیم هرمزگانی سالم ، با نشاط و فعال تر از 

گذشته داشته باشیم.
و  بانوان  ورزشی  امکانات  آیا  که  این  مورد  در  مرادی  فاطمه 
بانوان  برای  امکانات  این  آیا  و  است  به صورت مساوی  آقایان 
کمتر شده  ورزش  در   نگاه جنسیتی  داشت:  بیان  است  کافی 
است و درصد باالیی از تیم های اعزامی به رقابت های مختلف 
را دختران تشکیل می دهند که در مقایسه با سال های گذشته 
نگاه مسئوالن و نگاه خود جامعه به ورزش بانوان تغییر یافته و 
بهتر شده است بنابراین باید سعی کنیم از امکانات و ورزشگاه 
به بهترین نحو استفاده کنیم و کمبود امکانات و  های موجود 
هم  و  ها  دستگاه  بین  همکاری  با  توان  می  را  ها   زیر ساخت 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  گفت:   وی  کرد.  جبران  آنان  افزایی 
ورزش بانوان امری ضروری است چرا که بانوان کشور در حال 
جمهوری  پرچم  برافراشتن  و  جهانی  مختلف  سکوهای  فتح 
هرمزگانی  بانوان  ورزش  اساسی  نیاز   ، هستند  ایران  اسالمی 
گذشته از سالمتی و نشاط برای انجام هر چه بهتر زندگی فردی 
و اجتماعی به فرهنگ سازی برای توسعه فضاهای ورزشی ، زیر 
ساخت ها ، تامین اعتبارات و امکانات ، حامی مالی ،  حمایت 
آموزش  د  عادالنه  نگاه   ، مربوط  های  سازمان  و  ها  دستگاه 
بانوان   زندگی  در  ورزش  تر شدن  فراگیر  برای  و  است  صحیح 

باید بیش از بیش فرهنگ سازی شود.
سرمایه گذاری در حوزه ورزش بانوان امری ضروری است

مرادی در مورد برنامه هایی که اداره کل ورزش بانوان در سال 
جاری برای بانوان  دارد   گفت : برای تحقق توسعه ورزش بانوان 
باید یک برنامه و چشم انداز جامع و هدفمند داشته باشیم و 
مهمترین  برنامه ها ، میزبانی های مسابقات کشوری و اردوهای 
ملی در سطح استان ، توسعه ورزش همگانی در سطح شهرستان 
ها و روستاها ، برگزاری  جشنواره ها همایش ها و انجام طرح 
اعم  جوانان  و  ورزش  وزارت  بانوان  ورزش  معاونت  حوزه  های 
از طرح های سنجش ساختار قامتی زنان و دختران روستایی، 
گام،  پارک   ، محور  محله  تطبیقی   ، تندرستی  و  نشاط  و  جام 
زنان شاغلین دستگاه  با ورزش ویژه   بانوان  جشنواره فراغت 
و   ورزشکار  بانوان  روانی  و  عاطفی  بعد  تقویت  اجرایی،  های 
برنامه ریزی اختصاصی برای همه رشته های ورزشی که بانوان 
باعث توسعه ورزش استان و کشور  تواند  اند می  در آن فعال 
شود. وی بیان داشت: برخی از  رشته های ورزشی با توجه به 
زیر ساخت ها و متناسب با شرایط اقلیمی استان دارای اولویت 
برتری می باشند و سر مایه گذاری در رشته های هدف و ایجاد 
حمایت از تیم های پایه در بخش بانوان  موجب این شد که در 

ارتقاء ورزش قهرمانی در بین ۱۰  استان برتر کشور باشیم و در 
سال ۹۸  تعداد ۲۳ ورزشکار به اردوی تیم ملی دعوت شده اند 
که از این تعداد ۹ بانوی ورزشکار توانسته اند عضو ثابت  تیم 

های ملی شوند . 
نائب  از  بانوان اظهار داشت:   سرپرست معاونت توسعه ورزش 
ریزی  برنامه  با  استان می خواهم   ورزشی  روسای هیات های 
شناسایی  را  استان  ورزش  توسعه  موانع  هدفمند  و  منسجم 
علمی  راهکارهای  نمودن   پیاده  و   ورزش  توسعه  در جهت  و 
بر  تری  موثر  های  گام  ها  خانواده  در  ورزش  شدن  نهادینه  و 
دارند. وی گفت :  با این شرایط کنونی و ویروس منحوس کرونا 
و وضعیت قرمز در استان حدود ۷۲۰  نفر ورزشکاران سازمان 

یافته مشغول به فعالیت های ورزشی هستد.
فاطمه مرادی سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان اداره کل 
روستاهای  در  بانوان  ورزش  گسترش  مورد   در  استان  ورزش 
در  بانوان  ورزش  از  حمایت  و  توجه  داشت:   بیان  هرمزگان  
امیاری  توجه  مورد  روستاها  ویژه  به  استان  مناطق  تمامی 
مدیر کل ورزش و جوانان استان می باشد و اجرای طرح های 
بانوان  قامت  سنجش  طرح  همچون  انگیزشی  و  تحقیقاتی 
روستایی که در سال گذشته ۶۱ روستا  استان و جمعیت ۳۴۵۰ 
نفری تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و این موضوع به ما 
به  باید  بلکه  است  مفید  تنها  نه  ها  طرح  این  دهد  می  نشان 
زنان  المپیاد  برگزاری  گفت:   وی   . یابد  گسترش  فراگیر  طور 
روستایی و اعزام مربیان شهرستاها به روستاها ، افزایش کالس 
های آموزشی و استعداد یابی در روستاها ،  گسترش خانه های 
دیگر  از  ورزشی  های  ساخت  زیر  توسعه  و  روستایی  ورزش 
مواردی هستند که  برای  توسعه ورزش در روستا ها در دستور 

کار اداره کل ورزش و جوانان می باشد.
زنان هرمزگانی گفت:   بین  در   قهرمانی  درباره  ورزش  مرادی 
ورزشی  نخبگان  و  استعدادها  پرورش  و  راستای شناسایی  در 
بانوان  و جهت توسعه ورزش قهرمانی آن ها  کارهای زیادی 
صورت گرفته است و  با توجه به پتانسیل و ظرفیت که داریم 
شاهد حضور پر رنگ دختران هرمزگانی در ورزش به ویژه  در 
حوزه قهرمانی و کسب مدال های آن ها در سطوح آسیایی و  
پارا آسیایی ، ملی و بین المللی  هستیم و بانوان ما جایگاه ویژه 
کسب  استان  و  کشور  برای  ورزش   المللی  بین  عرصه  در  ای 
کرده اند.  فاطمه مرادی سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان 
بانوان  ورزش  برای  تاکنون  که  کاری  تاثیرگذارترین  مورد  در 
فکر  )اتاق  تخصصی  کارگروه  ایجاد  گفت:  است  شده  انجام 
قهرمانی  کمیته  جمله  از  مختلف  های  کمیته  ایجاد   ،  ) بانوان 
 ، و محلی  بومی  و  روستایی  ورزشی  کمیته   ، کمیته همگانی   ،
کمیته فرهنگی ، کمیته آموزش و کمیته استعدادیابی از جمله 
تصمیم  و  راهبردها  با  که  است  شده  انجام  اقدامات  مهمترین 
در  مشخصی  خروجی  شاهد  ها  کمیته  این  در  مناسب  سازی 
جلسات  برگزاری  البته  بود.  خواهیم  استان  بانوان  ورزش  دل 

مسئولین ورزش بانوان در سه حوزه شرق ،غرب و مرکز استان 
به صورت جدا گانه موجب شناسایی و مشکالت ورزش بانوان  
شهرستان ها و روستاها شده است و این جلسات باعث دلگرمی 

و انگیزه بیشترمسئولین ورزش شهرستان ها شده است. 
خانم مرادی درباره بحث ورود زنان به ورزشگاه ها که یکی از 
موضوعات پر بحث ورزش است گفت: بسیاری از موفقیت های 
بانوان   و  است  بوده  بانوان  واسطه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
تاثیر به سزایی در انقالب  داشته اند. بانوان می توانند در شکل 
گیری رفتارهای اجتماعی تاثیر گذار باشند بنابر حضور بانوان 
در ورزشگاه ها می تواند اخالق مداری را گسترش دهد. البته با 
ایجاد راهکار های مناسب ،  زیر ساخت ها و جایگاه های ویژه 
توان شاهد حضور  می  بانوان  مناسب  پوشش  داشتن  و  بانوان 
آن ها در ورزشگاه ها باشیم.  شاید بتوان گفت نهادینه شدن 
البته  باشد  بر می  بانوان در ورزشگاه ها سخت و زمان  حضور 
در رشته هایی مثل والیبال این محدودیت وجود ندارد و مایه 

امید بخش است. 
وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید ورزش زنان ایران 
 : داشت  بیان  است  کرده  ثابت  جهان  به  را  خودش  توانایی 
و  برای ورزشکاران یک کشور در رقابت های جهانی  موفقیت 
المپیکی به طور کلی تقویت کننده وجهه و اعتبار آن کشور در 
جهان خواهد بود .  بانوان کشورمان  با کسب افتخارات  قهرمانی 
در سطح  بین المللی در رشته های مختلف و کسب  مدال های 
رنگا رنگ در رویدادهای بزرگ جهانی و آسیایی ثابت کرده اند 
جایجایی  در  کشورشان  نام  ایرانی  مردان  مثل  توانند  می  که 
این  چندسال  این  در  که  گونه  همان  کنند  انداز  طنین  جهان 
ایران رخ  برای ورزش  ایرانی  زنان مسلمان  توسط  بارها  اتفاق 

داده است. 
فاطمه مرادی سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان هرمزگان 
حضور  عدم  بانوان  ورزش  مشکالت  مهمترین  از  یکی   : گفت 
اسپانسرها است .  ورزش بانوان به ورود اسپانسرها و حمایت 
و همکاری بیشتر رسانه ها در جهت رشد و پیشرفت نیازمند 
است و امیدوارم که در استان هرمزگان اسپانسرهای مالی به 
سمت وسوی ورزش بانوان هم بیایند زیرا اعتقاد دارم که بانوان 
هرمزگانی می توانند  حرف های زیادی در ورزش برای گفتن  
داشته باشند واین موضوع بارها ثابت شده است. وی در پایان 
از لطف و عنایت همکارانش  در اداره کل ورزش و جوانان استان 
هرمزگان ، شهرستان ها و بخش ها به ویژه حمایت های محمود 
رضا امیاری  مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاونین ایشان 
از ورزش بانوان استان تشکر کرد و از تمامی ملی پوشان،  نائب 
روسا ، مربیان ، داوران، پیشکسشوتان و ورزشکاران که برای 
حاصل  تاکنون  موفقیتی  اگر  و  کنند  می  تالش  استان  ورزش 
شده است با وحدت  همدلی و تالش این  عزیزان بوده قدرانی 

نمود.
صبح ساحل

سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان هرمزگان:

سرمایه گذاری در حوزه ورزش بانوان امری ضروری است
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اتهام قتل خواهرزاده اش هشت سال زندانی بود  داماد اعدامی که به 
سرانجام با همکاری یک خیر موفق به پرداخت دیه ۲۰۰ میلیونی شد 

و یک شب مانده به عید غدیر از زندان آزاد شد.
امیر ۲۹ ساله بر سر یک جفت کتانی، ناخواسته مرتکب قتل خواهرزاده اش 
تنها  و  می برد  سر  به  کرج  رجایی شهر  زندان  در  پیش  سال  هشت  از  و  شد 
با مرگ فاصله داشت. خواهرش سال گذشته رضایتش را اعالم کرد  یک گام 
اما داماد خانواده می گفت اگر امیر بتواند ۲۰۰ میلیون تومان پول به عنوان 
دیه به او بپردازد، حاضر است رضایت دهد. در غیر این صورت حکم قصاص 

را اجرا می کند.
در ادامه بهار ۲۸ ساله، فوق لیسانس تربیت بدنی از طریق برادر زندانی اش با 
مرد اعدامی آشنا شد و یکم تیر در زندان رجایی شهر به عقد امیر درآمد و از 

آن زمان برای نجات شوهر اعدامی اش تالش کرد.
این در حالی بود که چند هفته بعد مرد خیری به واحد اجرای احکام دادسرای 
امور جنایی تهران مراجعه کرد و گفت به خاطر گزارشی که درباره اعدام مرد 
جوان در روزنامه ها خوانده است  برای آزادی مرد او پیشقدم شده است . او دیه 
۲۰۰ میلیون تومانی را پرداخت کرد. در ادامه امیر از جنبه عمومی جرم در 
دادگاه محاکمه و قضات دادگاه کیفری مدت زمان بازداشت او را همان مجازات 
جنبه عمومی جرم وی در نظر گرفتند و به این ترتیب امیر ساعت ۲۳ شنبه 

شب بعد از تحمل ۸ سال حبس از زندان آزاد شد .
سه تا تاریخ تولد دارم

  تا تلفن را جواب داد یک نفر جیغ زد و گفت آزاد شد... امیر آزاد شد ... اآلن 
جلوی در زندان هستیم  و دیگر لباس های راه راه تن امیر نیست . بعد هم از 
روی شوق زد زیر گریه. بهار همان دختری است که قول داده بود کفش آهنی 
بپوشد و بهار زندگی امیر باشد. خودش قبول ندارد این حرف ها را و می گوید: 
من امیر را دوست دارم این بازی با لفظ ها برای شما خبرنگارهاست . من قول 
دادم و سر قولم هم هستم . حاال خوشحالم که همه کابوس هایمان تمام شد 
به همه  آزاد شده است می دانم که حاال که خیالمان راحت است  امیر  حاال 

آرزوهایمان هم می رسیم . بعد هم به پهنای صورتش لبخند می زند .
امیر اما هنوز باورش نمی شود که آزاد شده است . می گوید : فکر نکنم کسی 
مثل من در دنیا وجود داشته باشد . من سه تا تاریخ تولد دارم . بعد هم توضیح 
می دهد : از همه کم رنگ تر تاریخ تولد شناسنامه ام است و از همه پر رنگ تر 
دیگر  نمی رود،  یادم  وقت  را هیچ  روز  آن  دیه جور شد  است که  روزی  تاریخ 
متهم قصاص نبودم . خب امشب هم که بعد از ۸ سال از زندان آزاد شدم باز 
باید  نمی کنم .  باور  را  هنوز هیچ چیزی  از خالی ام .  پر  اآلن  متولد شدم .  هم 
اتفاق  این  نبود هیچ وقت  بهار  اگر  را مزه مزه کنم .  را و عمر دوباره ام  آزادی 
برود   کارهایم  دنبال  زندان  از  بیرون  که  نداشتم  را  واقعاً کسی  من  نمی افتاد 
اشک  از  پر  امیر  کند . حاال چشم های  آزاد  مرا  که  موفق شود  هم  باالخره  و 

می شود؛ اشک شوق .
گزارش یک وصلت خاص در زندان

بهار می گوید شرایطم خیلی خاص بود . خودم هم می دانم که تصمیم  خیلی 
تردید  وقت  هیچ  اما  خودم  نبودند .  موافق  خانواده ام  بودم.  گرفته  سختی 
نداشتم . حتی یک سر سورن هم فکرش را نمی کردم که خسته شوم . امیدم 
به خدا بود . چتد بار استخاره کرده بودم و می دانستم که خدا کمکم می کند . 
باشد  موافق  خیلی  اینکه  هم  نه  اآلن  بود .  پدرم  مخالف تر  همه  از  می گوید : 
این  اوایل سخت گیری نمی کند و غر نمی زند . دستکمش  اندازه آن   اما دیگر 
است که با من حرف می زند . یک روزهایی بود که بابا با من حرف نمی زد من 
هم تک دختر و بابایی خیلی سختم بود .  هیچ منتی سر امیر ندارم خودش 
ناز  برایم من  ازدواج راضی اش کنم .  به  تا  می داند که من چقدر تالش کردم 
می کرد و می گفت نه . تا اآلن هر اتفاقی برایمان  افتاده است لطف خدا بوده 
است از خدا ممنونم که هوایم را همیشه دارد و سر جریان امیر به من خیلی 
کمک کرد و امیدوارم از این به بعد هم هوای زندگی من و امیر را داشته باشد.

بغل  کابین  در  که  خانمی  بودم  رفته  برادرم  مالقات  به  می دهد :  ادامه  بهار 
دستی ما بود یکهو  حالش بد شد . من رفتم کمکش و امیر را دیدم . بعد از 
که  فهمیدم  و  پرسیدم  شد  حال  بد  مادرش  که  متهمی  حکم  درباره  برادرم 
امیر متهم به قصاص است . چون آدم کشته است . چند بار دیگر به مالقات 
برادرم رفتم و بعد هم از امیر خوشم آمد از زندان با هم چند  بار تلفنی حرف 
زدیم و خودم ازش خواستگاری کردم  زیر بار نمی رفت دلیلش هم منطقی بود 
او متهم به قصاص  بود و هر آن امکان داشت زبانم الل اعدام شود. برایمان 
جالب است که حاال بعد از این که آن همه سختی را پشت سر گذاشته و امیر 
صحیح و سالم و آزاد کنار دستش نشسته است باز هم می گوید زبانم الل و 

بین انگشت شست و اشاره اش را گاز می گیرد .
راضی  بابام  حاال  شد .  راضی  داماد  آقای  می دهد :  باالخره  ادامه  جوان  عروس 
نبود . برای ازدواج باید از قاضی اجازه ازدواج می گرفتم  دادسرا که رفتم برای 
قبول  شهریاری  قاضی  دادسرا  سر پرست  پیش  رفتم  یکراست  اجازه  کسب 
به قصاص  متهم  با یک  بود که چرا می خواهم  برایش جای سوال  نمی کرد . 
ازدواج کنم . بعد از اینکه باالخره اجازه ازدواج را صادر کردند هر بار که برای 
انجام کارهای اداری پرونده امیر به دادسرا می رفتم حتماً از من می پرسید که 

واقعاً قصدت ازدواج است ؟ و من هم هر بار محکم تر از بار قبلی می گفتم بله . 
همه فکر می کردند که داستان ازدواج من و امیر یک سناریو است برای اینکه 
امیر بتواند از قصاص رهایی پیدا کند . من یک پولی بگیرم و مشهور بشوم .  
اما خدای باالی سر شاهد است که هیچ کدام از اینها هیچ وقت نبود و نیست .

وقتی پای خبرنگارها به ماجرا باز شد
بهار می گوید : برای آینده و زندگی مشترکمان یک عالمه برنامه دارم . بعد هم 
دوباره در باره اتفاق هایی که از سر گذرانده است تعریف می کند  اجازه ازدواج 
که صادر شد . به امیر که مرخصی نمی دادند بیرون بیاید . با همکاری چند تا 
از خبرنگارها قرار شد مراسم عقد را صبح در حیاط زندان برگزار کنیم . فکر 
کنم من و امیر نخستین عروس و دامادی هستیم که در حیاط زندان عقد 
کردیم . آن روزها خیلی خوب بود . همه خرید ها را خودم انجام دادم . کارهای 
را هم خود خبرنگارها دنبال کردند خدا  اداری حضور خبرنگارها و عکاس ها 
برایش کت و شلوار خریدم و فرستادم  را شکر دستم در جیب خودم است . 
عقدمان  روز  کنم .  اندازه اش  بروم  که  برگرداند  و   زد  اندازه  بعد  پوشید  زندان 
برایمان  خیلی  نکند  درد  زندان  مسئوالن  دست  شد .  رسانه ای  حسابی  دیگر 
زحمت کشیدند . بهار می گوید : خوشی مراسم عقد زیاد دوام نداشت . ماجرای 
عقد ما خانواده ولی دم را جری تر کرده بود. خواهر امیر که رفته بود رضایت 
داده بود اما شوهر خواهرش کلی عصبانی شده بود و گفته بود بچه من زیر 
خروارها خاک خوابیده بعد قاتلش زن می گیرد. خدایی حق داشت دلم برایش 
می سوخت اما خب امیر اگر اعدام می شد که بچه او زنده نمی شد .  نمی خواهم 
ادعا کنم که درک می کنم خانواده ولی دم چه بر سرشان آمده است  اما خدا 
که  من  با  می دهد :  ادامه  بهار  است .  کرده  توصیه  هم  گذشت  و  بخشش  به 
حرف نمی زدند . خیلی سعی کردم با ولی دم رو به رو شوم و با آنان حرف بزنم 
اما همان یکی دو باری که در دادسرا و به خاطر جلسه صلح و سازش با آن ها 
مالقات داشتم روی خوش به من نشان ندادند .  بزرگ تر ها هم کسی نبود که 
آنقدر  شب هایی  یک  داشتیم .  بدی  احوال  و  اوضاع  واقعاً  کند .  میانی  در  پا 
خسته و در مانده می شدم که گریه کردن هم دیگر فایده ای نداشت . امیر بود 
اما کاری از دستش بر نمی آمد . همه ازدواج می کنند خوشبخت می شوند من 
ازدواج کرده بودم و عالوه بر بد بختی های خودم باید بار یک آدم دیگر را هم 
به دوش می کشیدم . همه درها هم بسته بود . به کسی هم نمی توانستم گله 
کنم خودم قبول کرده بودم .    خودم خواسته بودم. هیچ امیدی وجود نداشت 
بعد من باید برای او که همه امیدش به من بود فیلم بازی می کردم . بعد از 
مقتول  خانواده  تلویزیون  گزارش  و  شد  پخش  که  عکس هایی  و  عقد  مراسم 
احضار  کیفری  دادگاه  به  را  امیر  اجر شود .  دوباره  باید حکم  که  اعالم کردند 
کردند . با همان لباس های آبی راه راه زندان  . آن شب حالم آن  قدر بد بود که 
خیلی  دشمن  نه  دوست  نه  نکند .  کس   هیچ  نصیب  خدا  ندارد  گفتن  اصاًل 
را که  نتواند مبلغی  اگر  بودند قصاص می شود  و  امیر گفته  به  سخت است. 
رمضان  ماه  تمام .  و  تیغ  زیر  می رود  کند  فراهم  را  کرده اند  اعالم  دم  اولیای 
آخرین تیری بود که داشتم . با همه روزنامه ها حرف زدم بماند که یک عالمه 
راست و دروغ نوشتند از اینکه من ازدواج دومم است و یک بار طالق گرفته آم 
و شوهر اولم دست بزن داشت و دوست دارم با امیر زندگی تازه ای را شروع کنم 
اینکه می خواهم خودم را نشان بدهم و دارم فیلم  تا  که دیگر عذاب نکشم . 
نداشتم .  را کاری  این حرف ها و چرندیاتی که می شنیدم  بازی می کنم . اصاًل 
چند تا گلریزان شرکت کردم اما فقط ۱۰۰ هزار تومان جمع شد . بعد هم از 
اما چون  کرده اند  را جمع  دیه  پول  که  رسید  آبی خبر  آن طرف  شبکه های 
تحریم هستیم و بانک ها حساب هایشان بلوکه است رسماً هیچی به هیچی 

 و نمی شود زیاد امیدوار بود.

وقتی خدا حواسش هست
امیر تعریف می کند    من اصاًل نمی دانستم که این همه اتفاق افتاده است . نه 
تلویزیون داشتیم نه روزنامه . هر شب اگر خودم کارت داشتم که هیچی اگر 
نداشتم که از بچه ها می گرفتم  به بهار زنگ می زدم که درباره اتفاق ها برایم 
می کردم .  گوش  را  بهار  ناامیدی حرف های  و  تاریکی  نهایت  از  دهد .  توضیح 
بارش  مثل  بهار  و حرف های  باشم  گرفتار شده  عمیق  چاه  یک  ته  که  انگار 
بهشان  دستم  اما  می   شد  روشن  امیدی  کورسوهای  یک  که  بود  شهابی 
نمی رسید . بهار باز تعریف می کند : از  یک روزنامه زنگ زدند که می خواهند 
مصاحبه کنند گفتم به شرطی که شماره حسابم را منتشر کنید امیر برای 
اجرای حکم وقت ندارد  باید ۲۰۰ میلیون تومان جور شود . همه داستان زندگی 
هیچ  به  دستم  من  نمی کند .  کمک  و  نمی ریزد  پول  کسی  اما  می دانند  مرا 
جا بند نیست. آنها قبول کردند . هر چی دلم خواست گفتم  اگر ماه رمضان 
تمام می شد اسم امیر می رفت توی لیست اعدامی ها . گزارش چاپ شد خدا 
رو شکر شماره حساب هم چاپ شده بود . دو روز گذشت هیچ خبری نشد . هر 
روز موجودی می گرفتم هر روز به ستاد دیه زنگ می زدم . هر روز همه چیز را 
چک می کردم هیچ خبری نبود. دیگر خسته شده بودم. همه درها بسته بود .

بنویسید همه چیز را  این روز را خیلی پررنگ  ادامه می دهد:  با خنده   بهار 
می خواهم با جزییات تعریف کنم.  بعد می گوید : ساعت دو و نیم بعدازظهر 
تمام  داشت  رمضان  ماه  بیرون  بزنم  می خواستم  کارم  محل  از  بود  دو شنبه 
می شد انرژیم را از دست داه بودم امیدم را هم وسایلم را جمع و جور می کردم 
از روزنامه زنگ می زند گفتم  بود که گفت  تلفن زنگ خورد یک خانمی  که 
هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ پولی جمع نشده . اجازه نمی دادم بنده خدا حرف 
خیر  یک  محترم  خانم  گفت :  که  کنم  خداحافظی  زودتر  می خواستم  بزند . 
را  دیه  پول  است  قرار  و  گرفته  تماس  روزنامه  با  و  خوانده  را  روزنامه  گزارش 
پرداخت کند  اما شرطشن این است که اسمی ازشان نباشد . یادم هست که 
برگشتند .  طرفم  به  همکارهام  همه  که  می گویید:  راست  گفتم  بلند  چنان 
باید چکار کنم .  افتاده حاال  اتفاقی  به هیچ کسی نمی گویم چه  باشه  گفتم 
به  و  دادسرا می گذارند  با  را  و مدارها  قرار  بعد آن خانم گفتند که خودشان 
تا نهایی نشدن موضوع به امیر  من خبر می دهند بعد هم تأکید کردند که 

چیزی نگویم .
جلسه صلح  سازش

زدم  زنگ  بهار  به  تعریف می کنم .   را خودم   بعد  به  اینجا  از  امیر می گوید : 
که بپرسم چه خبر شده گفت خوبم مرسی گفتم خدا را شکر که خوبی اما 
نمی شود .  باورت  بگویم  چیزی  یک  می خواهم  امیر  گفت  شد .  چی  پرونده 
با من ازدواج  الکی  قلبم ریخت گفتم می دانم که اعدام می شوم . بهت گفتم 
نکن داشتم روضه می خواندم  که بهار گفت  دیه جور شد اما تو نباید بدانی. تا 
جلسه صلح و سازش بشود من هزار بار مردم و زنده شدم . داخل دادسرا شوهر 
خواهر سابقم آمده بود. گفت ۲۰۰ میلیون یک کالم بهار داخل جلسه نبود . 
یک خانم دیگر بود مأمورهای زندان و شوهر خواهرم و نماینده حقوقی آقای 
نمی شد .  راضی  ولی دم  اما  کند .  پرداخت  را  میلیون  بود ۲۰۰  قرار  که  خیری 
با او صحبت کرد  گفت قصاص قلبم توی دهنم بود . قاضی شهریاری خیلی 
اتاق  از  که  همین  رفت  هم  بعد  می دهم .  رضایت  بدهند  میلیون   ۲۰۰ گفت 
بیرون رفت آقای وکیل چک ۲۰۰ میلیون را به قاضی داد. تا زندان روی ابرها 
قاضی  همان   . آزد  شوم  تا  می شد  انجام  اداری  و  کارهای حقوقی  باید  بودم . 
عزیز محمدی که به قصاص محکومم کرده بود برام حکم آزادی نوشت . و شب 
عید غدیر برای بار سوم متولد شدم این بار دیگر بار آخری است که تیتر یک  

صفحه حوادث روزنامه ها می شوم .

حرف های عروس و دامادی که در حیاط 
زندان به عقد هم درآمدند



ثبت  به  زنان نسبت  فعاالن حقوق  اعتراض  از  ماه  هنوز یک 
از  خبرهایی  که  نگذشته  خون بس«  و  »فصل  آیین  ملی 
معامله شدن یک دختر ۱۱ ساله در اهواز به عنوان »فصلیه« 

منتشر شده است.
مطالبی  انتشار  با  اهواز،  در  زنان  حقوق  فعاالن  و  اجتماعی  فعاالن 
دادن یک دختر  برای  قبیله ای  توافقات  از  اجتماعی  در شبکه های 
و  داده  خبر  اهواز  شهر  در  خون بس  و  فصلیه  عنوان  به  ساله   ۱۱
نسبت به آن اعتراض کردند. این در حالیست که پرونده ثبت آیین 
مخالفت های  با  که  کشور،  معنوی  میراث  در  خون بس«  و  »فصل 
از  است.  نشده  بسته  کامل  طور  به  هنوز  بود،  روبرو شده  گسترده 
و خون بس  فصل  آیین  ثبت  موافقان  ادعای  اتفاق  این  دیگر  سوی 

مبنی بر منسوخ شدن آن در جامعه را رد می کند.
نزاع های  رفع  برای  عشایری   دیه  نوعی   واقع  در  خون بس  و  فصل 
فردی و جنگ های طایفه ای است که بر اساس آن در صورت وقوع 
قتل، هتک ناموس، ضرب و جرح و هر گونه انحراف و کج روی های 
آن  حل  به  طایفه  بزرگان  و  سفیدان  ریش  پادرمیدانی  با  اهالی 
دو  میان  خونین  دعوای  به  دادن  پایان  برای  می ورزند.  مبادرت 
از طایفه  قاتل به طایفه مقتول داده می شود که عرب ها  قوم، زنی 
»خون بس«  نیز  اقوام  سایر  در  و  می گویند  »فصلیه«  زن  آن  به 
نامیده می شود. حاال خبر رسیده که این سنت تقبیح شده، دوباره 
شهر  حاشیه  مناطق  از  یکی  در  ساله،   ۱۱ دختر  یک  و  سربرآورده 

اهواز، قربانی جدید آن است.
یکی از بستگان این دختر ۱۱ ساله روایت فصلیه شدن او را اینگونه 
توضیح داد: »ماجرا از ازدواج برادر این دختر با زنی از طایفه دیگر 
عنوان  تحت  عروس  پسرعموهای  ازدواج،  از  بعد  روز  سه  شد،  آغاز 
خانواده  منزل  و  می کنند  اعتراض  وصلت  این  به  نسبت  »نهوه« 
واسطه هایی  داماد  طایفه  آن،  از  بعد  می بندند.  رگبار  به  را  داماد 
از  بعد  و  می فرستد  عروس(  )طایفه  مقابل  طرف  با  مذاکره  برای 
مهلت ۱۶ روزه )در دو مقطع( نشست هایی با حضور شیوخ و بزرگان 
برگزار می کنند. در این جلسات طایفه عروس مطالبه سه میلیارد 

ریال جریمه مالی و دادن دختری به عنوان فصلیه می کنند.«
طبق سنت »نهوه«، پسرعموهای یک دختر برای خود حق تصمیم 
ازدواج  از  می توانند  و  هستند  قائل  دختر  آن  ازدواج  درباره  گیری 
دختر با یک فرد از طایفه دیگر ممانعت و به اصطالح  آن را "نهی 

" کنند.
بعد،  در نشست  افزود:  نشود،  فاش  نامش  این شخص که خواست 
عموزاده های عروس از گرفتن جریمه مالی صرفنظر کرده اما برای 
خواسته  طبق  می ورزند،  اصرار  فصلیه  عنوان  به  دختری  گرفتن 
عموزاده ها، این دختر ۱۱ ساله قرار است بعد از اربعین حسینی به 
خانواده  که  حالیست  در  این  درآید،  مقابل  طایفه  از  مردی  ازدواج 
در  اما  کردند  امتناع  آن  از  و  مخالفت  فصلیه  با  شدت  به  دختر 
و  تبعات  بروز  ترس  از  و  قبیله ای  گیری  تصمیم  دلیل  به  نهایت 

مشکالت یا کشته شدن فردی از طایفه، به آن رضایت می دهند.
وی اضافه کرد: شیخ طایفه عروس با فصلیه گرفتن مخالفت کرده 
بر  همچنان  و  نپذیرفتند  را  خود  طایفه  شیخ  عموزاده ها حرف  اما 
طایفه  دو  در حال حاضر شیوخ  می کنند.  پافشاری  فصلیه  گرفتن 
و برخی طوایف دیگر به این مساله ورود کرده و خواستار حل آن 
مالی  جریمه  با  آن  کردن  جایگزین  و  فصلیه  قرار  فسخ  پایان  و 

هستند.
شد  فصلیه  سنت  به  دادن  پایان  خواستار  اجتماعی  فعال  این 
بگذاریم،  فصلیه  دختران  جای  به  را  خودمان  باید  کرد:  تاکید  و 
رسم،  این  و  هستند  غلط  رسم  این  قربانی  فصلیه  دختران 

غیرانسانی و ظالمانه و جرم است و باید از جامعه حذف شود.
اعتراض دوباره زنان خوزستانی به فصلیه

قربانی  واقع  در  می کنند  ازدواج  »فصلیه«  صورت  به  که  دخترانی 
و  روحی  فشار  زیر  شدت  به  آنها  می شوند.  طایفه  مردان  خطای 
پایین  بسیار  عشیره  در  اجتماعی شان  مرتبه  و  دارند  قرار  تحقیر 

است.
فعاالن حقوق زنان که با طرح پرونده ثبت معنوی فصل و خون بس 
و  »#من_خونبس_نمیشوم«  های  هشتگ  اندازی  راه  با 
نسبت  اجتماعی،  های  شبکه  در  فصلیة_نمیشوم« »#من_
به آن اعتراض کرده بودند، از دیروز با راه اندازی هشتگ»#ال_

للفصلیة« مخالفت های خود را دوباره اعالم کرده اند.
»آوای  نهاد  مردم  موسسه  فرهنگی  کارگروه  دبیر  محمداوی  زینب 
که  است  روز  چهار  گفت:  ایرنا  به  باره  این  در  اهواز«  ریحانه  زنان 
توسط یکی از مردان طایفه دختر، از تصمیم گیری قبیله ای برای 
به  دادن  پایان  برای  و  فصلیه  عنوان  به  ساله   ۱۱ دختر  این  دادن 

اختالف این دو طایفه مطلع شدیم و در این روزها از هر دو طایفه 
را پیگیری کردیم. مساله 

موسسه مردم نهاد »آوای زنان ریحانه اهواز« به عنوان تنها تشکل 
در   ۹۹ ماه  تیر   ۲۸ خوزستان،  در  زنان  حوزه  شده  ثبت  مردمی 
نامه ای به حجت االسالم رییسی رییس قوه قضاییه، خواستار توقف 
رییس  سوی  از  که  شده  خون بس«  و  »فصل  پرونده  ثبت  روند 
برای  شفاهی  وعده  وجود  با  اما  بود  شده  مطرح  دادگستری شوش 
منتشر  پاسخی  رسمی  صورت  به  هنوز  پرونده،  این  شدن  ملغی 

نشده است.
خواهر  ساله،   ۱۱ دختر  این  شنیده ها  اساس  بر  افزود:  محمداوی 
را خواستگاری  از طایفه دیگر  زنی  یا دختر عموی مردی است که 
کرده اما پسرعموهای این زن به اسم »نهوة« نسبت به این ازدواج 
اعتراض و از آن ممانعت کرده اند ولی به رغم این مخالفت ازدواج 
خانواده  سوی  از  فصلیه  مطالبه  از  بعد  است.  گرفته  صورت  مزبور 
با  که  می شود  پیشنهاد  امر  این  برای  ساله   ۱۱ دختر  این  عروس، 

توجه به مخالفت خانواده دختر، مساله افشا شده است.
وی اضافه کرد: در گذشته خانواده طایفه مقابل، صبر می کردند تا 
دختر بزرگتر شود و به سن ازدواج برسد اما این طایفه نپذیرفتند و 
در روزهای نزدیک می خواهند این ازدواج سر بگیرد و دختر ۱۱ساله 
را را ببرند، طبق اطالعاتی که تاکنون به ما رسیده، شیوخ و بزرگان 
دختر  خانواده  و  کرده اند  مخالفت  فصلیه  دادن  با  طایفه  دو  هر 
جایگزینی  برای  مالی  جریمه  عنوان  به  را  ریال  میلیارد   ۱۰ تا  نیز 
فصلیه پیشنهاد داده اند اما طرف مقابل آن را نپذیرفته و بر گرفتن 

اصرار دارند. فصلیه 
زننده،  و  زشت  بسیار  رسم  »فصلیه«  کرد:  تصریح  محمداوی 
توجه  با  این مورد  و در  و غیرشرعی است  و غیرقانونی  غیرانسانی 
است،  همسری  کودک  مصداق  نیز  دارد،  سال   ۱۱ دختر  اینکه  به 
نمی داند  اختیار  از  که چیزی  به جای یک کودک  چگونه می شود 
اگر  حتی  و  است  مساله شخصی  یک  ازدواج  کرد؟  گیری  تصمیم 
 ۱۱ دختر  این  باشد،  ازدواج  یک  تبعات  گرفتن  عهده  به  قرار  هم 
قرآن  آیات  طبق  زیرا  بدهد  را  دیگران  خطای  تاوان  نباید  ساله 

هیچکس نباید به جای دیگری مجازات شود.
است  داشتیم مشخص شده  پیگیری هایی که  اساس  بر  وی گفت: 
این  شدن  حل  برای  طوایف  شیوخ  و  بزرگان  وساطت  و  تالش  که 

مشکل و لغو فصلیه، تاکنون موفق نبوده است.
به پرونده ثبت فصل  اعتراض  برای  ادامه داد:  این فعال حوزه زنان 
و خونبس، اعتراضات بسیاری به ما شد که این رسم منسوخ شده 
انتقادات  نیز  اکنون  شود،  پرداخته  آن  به  اندازه  از  بیش  نباید  و 
شبکه های  و  رسانه ها  در  خبر  این  انتشار  که  کرده اند  بسیاری 
شود  منجر  مقابل  طایفه  لجبازی  به  است  ممکن  اجتماعی 
معتقد  ما  اما  ننشیند  ثمر  به  فصلیه  شدن  لغو  برای  تالش ها  و 
پیش مشخص  از  بیش  آن  قبح  و  منتشر  باید  این مساله  هستیم 
قبایل هیچ جایی  و  و گعده های شیوخ  زنان در مضیف  زیرا  شود، 
ندارند که بتوانند صدای اعتراض خود را برسانند و همه تصمیمات 
همه  که  داریم  اصرار  بنابراین  می شود،  گرفته  بسته  درهای  پشت 
زن ها نسبت به این سنت در شبکه های اجتماعی اعتراض خود را 
رسوم  قربانی  در سکوت  ساله   ۱۱ دختر  این  نگذارند  و  کنند  بیان 
غلط شود زیرا سکوت کردن نسبت به این اتفاق باعث می شود که 

مطالبه فصلیه برای اختالفات مشابه به یک سنت تبدیل شود.
قوانین  از  است  سال   ۴۰ حدود  فصلیه  رسم  داشت:  اظهار  وی 
مطرح  حتی  عشایر  نظر  از  اکنون  و  شده  برداشته  عرب  طوایف 
کردن آن قبح دارد، به همین دلیل ما می گوییم منسوخ شده اما 
شود  اجرا  همچنان  رسم  این  دورافتاده  روستاهای  در  است  ممکن 
این مورد شاهد وقوع آن در  البته در  نباشد،  از آن مطلع  و کسی 

اهواز هستیم. شهر 
و  »فصلیه«  رسوم  عرف  مغایر  حتی  اتفاق  این  افزود:  محمداوی 
»نهوه« بوده و مشابهی نداشته زیرا طبق عرف عشایر، رسم فصلیه 
با  نیز  نهوه  و  استفاده می شود  ریختن خون  و  قتل  وقوع  زمان  در 
مورد  این  در  که  بود  این  دیگر  مساله  می شود،  حل  مالی  جریمه 
که  حالیست  در  این  نشده،  اعتنایی  هم  بزرگان  و  شیوخ  به حرف 
در گذشته مواردی بوده که بخاطر بزرگان و یا سادات، حتی حکم 

قصاص هم بخشیده شده است.
و  فصلیه  رسم  با  مخالفت  برای  اجتماعی  فعاالن  تالش  به  وی 
برچیدن آن اشاره کرد و گفت: بعد از اطالع از ماجرا دنبال شفاف 
سازی بیشتر بودیم به همین دلیل خبر و نام طوایف را در صفحه 
به  طایفه  دو  هر  نخبگان  تا  کردیم  منتشر  موسسه  اینستاگرام 
و  اجتماعی  فعاالن  حضور  با  گروهی  اکنون  کنند،  ورود  مساله 
دختر  خانواده  اما  دادیم،  تشکیل  وکال  و  طوایف  بزرگان  و  شیوخ 

دیگر  افراد  ورود  با  بدهند  نتیجه  شیوخ  تالش های  دارند  امید  که 
به مساله مخالفت کرده اند و ما به خواسته آنها احترام می گذاریم، 
کودک  مساله  قانون  اساس  بر  وکال  که  نداده اند  اجازه  همچنین 
همسری را مطرح کنند زیرا معتقد هستند که امکان حل مساله از 

مجرای طایفه ای موثرتر است.
و  نخبگان  همه  اعتراض  و  گیری  موضع  خواستار  محمداوی 
در  متاسفانه  گفت:  و  شد  اتفاق  این  به  نسبت  عرب  فرهیختگان 
این ماجرا هنوز نتوانستیم اسم کوچک و آدرس دقیق خانه دختر 
افراد  ورود  با  بودند  نگران  واسطه ها  زیرا  کنیم  پیدا  را  ساله   ۱۱
دیگر به مساله، حل آن دشوارتر شود از سوی دیگر انتظار داشتیم 
این  درباره  و  بپیوندند  مخالفان  کمپین  به  طایفه  دو  هر  زنان  که 
هم  ما  انتظار  این  اما  کنند  محکوم  را  آن  و  رسانی  اطالع  مساله 

برآورده نشد.
بازگشت سنت های کهنه زنگ خطر 

غلط  سنت های  دوباره  شدن  رایج  به  نسبت  نیز  حقوقدان  یک 
منسوخ  می گفتند  بسیاری  که  فصلیه  سنت  گفت:  و  داد  هشدار 
هنوز  که  شده  مشخص  ساله   ۱۱ دختر  این  شدن  فصلیه  با  شده 
وجود دارد، در مورد نهوه نیز حدود ۱۵ سال پرونده ای نداشتم اما 
که می خواست  اهواز  از شهر  تحصیلکرده ای  پیش دختر  هفته  دو 
پسرعموها  تهدید  با  کند  قبول  را  خود  خواستگار  ازدواج  پیشنهاد 
او و خواستگارش  ازدواج سر  بودند در صورت  مواجه شد که گفته 
هنوز  غلط  سنت های  این  که  می دهد  نشان  اینها  می برند،  را 
پابرجاست و ما به عنوان زنان روشنفکر عرب و فعال اجتماعی باید 

ناپسند روشنگری کنیم. نسبت به این رسوم 
کودک  مصداق  ساله   ۱۱ دختر  شدن  فصلیه  افزود:  نزاری  نوال 
همسری است، از سوی دیگر فصلیه بر اساس شرع حرام است زیرا 
باطل است،  ازدواج  نباشد، آن  ازدواج  اگر رضایت در  شرع می گوید 
بنابراین با توجه به اینکه عشایر اعتقادات مذهبی قوی دارند، باید 
که  کرد  تبیین  را  مساله  این  و  روشن  مردم  برای  را  و شرع  قانون 

رفتار خالف شرع، در واقع مخالفت با امر خداست.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین نقش ها در این زمینه را روحانیون 
منبرهای  بر  خطابه  به  منحصر  روحانیان  وظیفه  دارند،  برعهده 
آنها  جایگاه  به  توجه  با  بلکه  نیست  محرم  زمان  در  خوانی  روضه 
باید  و حرف شنوی که مردم و بخصوص عشایر از خطیبان دارند، 
این سنت های غلط را در سخنرانی های خود تشریح و با آن مقابله 

کنند.
و  است  قبیله ای  زندگی  از  ناشی  سنت ها  این  اینکه  بیان  با  نزاری 
تنها به عشایر خوزستان محدود نمی شود و در سایر نقاط کشور و 
به ویژه صدا  اظهار داشت: وظیفه رسانه ها  اتفاق می افتد،  نیز  دنیا 
سازی  برنامه  و  فرهنگسازی  زمینه  این  در  که  است  این  سیما  و 
تماشا  تلویزیون  مردم  نیز  دورافتاده  روستاهای  در  حتی  زیرا  کنند 

می کنند.
وی با اشاره به خالءهای قانونی در دفاع از حقوق زنان گفت: الیحه 
و  مانده  مجلس  در  که  است  سال  چند  همسری  کودک  با  مقابله 
خشونت  منع  الیحه  طبق  فصلیه  همچنین  است،  نشده  تصویب 
علیه زنان جرم محسوب می شود اما این الیحه نیز با وجود دعوت 
هنوز  اظهارنظرها  و  مطالب  آوری  جمع  برای  نخبگان  و  وکال  از 
اجرای  به  می تواند  قانون ها  این  تصویب  که  است،  مانده  بی نتیجه 

حقوق زنان تا حدودی کمک کند.
جای خالی مدرسه

بازگشایی مدارس، همه دانش آموزان دوباره به کالس های درس  با 
ماه های  پایان  کابوس  در  اهوازی،  ساله   ۱۱ دختر  اما  رفته اند، 

عزاداری است تا به عنوان »فصلیه« تاوان ازدواج برادر را بدهد.
پایگاه  توییتر ریحانه، بخش زن  و خانواده  اخیر صفحه  در روزهای 
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، به بازخوانی 
پرداخت:  »خون بس«  سنت  در خصوص  اسالمی  انقالب  رهبر  نظر 
قبیله ٔ  با  را  خود  اختالفات  اینکه  برای  قبیله ای،  از  کسی  »اگر 
بوده  خونریزی  و  اختالف  و  دعوا  کنید  فرض   - کند  حل  دیگر 
که  دهد  قرار  این  به  را  نزاع  این  فصل  و  اختالف  این  - حل  است 
خوِد  از  این که  بدون  بدهند؛  قبیله  آن  به  قبیله  این  از  را  دختری 
از  وقت  یک  البته  است.  شرع  کار خالف  این  بگیرند،  اجازه  دختر 
مایل  خودش  دختری  ندارد.  اشکالی  می گیرند؛  اجازه  دختر  خوِد 
ازدواج،  این  با  ازدواج کند که ضمناً  دیگر  قبیله   از  با جوانی  است 
اختالف و نزاع هم از بین برود. این، مانعی ندارد؛ اهاًل و سهالً. اما 
و  شرع  خالف  کنند،  مجبور  کار  این  به  را  دختری  بخواهند  اگر 

خالف احکام اسالمی است.«
آیا سنت فصلیه از میان عشایر خوزستان رخت 

برمی بندد؟

دختربچه ۱۱ ساله اهوازی در سنت »فصلیه« 
معامله شد
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ویروس کرونا چند ماهی است زندگی را از روال عادی خارج کرده 
مهم ترین  از  یکی  است،  گذاشته  منفی  تاثیر  ابعاد  تمام  بر  و 
نقاطی که تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته مسئله آموزش و 
تحصیل دانش آموزان بوده که در هرمزگان مشکالت زیادی به 

وجود آورده است.
سال تحصیلى جدید از روزهاى گذشته با حضور مجازى رئیس جمهور 
در یکى از مدارس تهران به همراه حضور واقعى دانش آموزان، آغاز شد 
که سئوالى را در ذهن عموم به وجود آورد که اگر حضور در مدرسه 
خطرى براى شیوع کرونا ندارد، چرا رئیس جمهور در این مراسم حاضر 

نشد؟
گذشته،  روز  چند  در  متخصصان  و  پزشکان  که  است  درحالى  این 
آموزان  دانش  حضور  بودن  خطرناک  خصوص  در  بسیارى  هشدارهاى 
توانایى  عدم  کامل،  طور  به  پروتکل ها  نشدن  رعایت  مدرسه،  در 
و  آموزان  دانش  از  زیادى  تعداد  ابتالى  درصورت  کرونا  اپیدمى  کنتر 
این تصور که کودکان  تاکید شد که  و  دادند  به مردم  خانواده هایشان 
مبتال به کرونا نمى شوند نادرست است و بین 5 تا 10 درصد مبتالیان 
را کودکان تشکیل مى دهند. طبق گفته متخصص بیمارى هاى عفونى 
کودکان  در  کرونا  عالئم  هرمزگان،  پزشکى  علوم  دانشگاه  گرمسیرى  و 
با بزرگساالن ندارد و تنها در این گروه سنى،  و نوجوانان هیچ تفاوتى 
کووید19 بصورت خفیف بروز مى کند، همچنین کودکان ناقلین بسیار 
قوى هستند که موجب ابتالى خانواده خود و چرخش ویروس خواهند 
استان  در  که  دارد  وجود  نیز  گروه  این  در  میر  و  مرگ  ریسک  شد. 
هرمزگان هم در این مدت شیوع کرونا، 2 کودک و یک نوزاد یازده ماهه 

قربانى کرونا شده اند.
واقعیت در جلوى دوربین با پشت آن متفاوت است

مدارس  برخى  به  فراوانى  دوربین هاى  مدارس،  بازگشایى  اول  روز  در 
استان رفته تا رعایت پروتکل ها را به مردم نشان دهند اما واقعیت در 
سایر مدارس استان توسط عکس هایى که از والدین یا کارکنان مدارس 
گرفته مى شد و در فضاى مجازى منتشر شد، جور دیگرى بود، در این 
عکس ها خبرى از رعایت فاصله اجتماعى نبود و حتى در یک کالس در 

هر میز سه دانش آموز نشسته اند.
رعایت ساده ترین  در  استان  مدارس  توانایى  عدم  از  تنها گوشه اى  این 
ویژه  به  استان  مدارس  اکثر  در  که  چرا  است،  بهداشتى  پروتکل هاى 
زیرساخت  و  کافى  بودجه  برخوردار،  کم  مناطق  در  و  دولتى  مدارس 
مناسب جهت رعایت شیوه نامه بهداشتى ابالغ شده به مدارس وجود 
براى  بهداشتى  و  شخصى  لوازم  تهیه  توانایى  هم  خانواده ها  و  ندارد 

فرزندانشان ندارند.
در نهایت آموزش حضورى، اختیارى شد

پس از گذشت تنها 2 روز از آغاز مدارس و مقایسه واقعیت در عمل 
با جلوى دوربین و روى کاغذ، وزیر آموزش و پرورش در نهایت با فشار 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  همچنین  و  سالمت  جامعه  و  پزشکان 

است  اختیارى  مدارس  در  آموزان  دانش  اعالم کرد که حضور  مجلس، 
و بسته به تصمیم والدین مى توانند در کالس درس حاضر شوند و یا 

تصمیم به دریافت آموزش ها از طریق مجازى بگیرند. 
را  آموزشى  خدمات  موظفیم  ما  کرد:  بیان  میرزایى  حاجى  همچنین 
امکان  اندیشیده شده  و  تدابیر الزم  ارائه کنیم و  به همه دانش آموزان 
را  شاد  سامانه  طریق  از  آموزش  و  تلویزیونى  آموزش  آموزش حضورى، 
مجازى  یا  حضورى  روش   2 از  یکى  باید  دانش آموزان  کرده ایم  فراهم 
را انتخاب و به مدرسه اعالم کنند. باتوجه به اختیارى شدن حضور در 
مدرسه و طبق شیوه نامه بازگشایى مدارس وزارت آموزش و پرورش که 
باید درطول هفته  براى تمام مدارس کشور ارسال شده، دانش آموزان 
در تعداد ساعت مشخصى، آموزش هاى مجازى و از راه دور را فرا بگیرند 
که دانش آموزان و والدین در صورت عدم ارائه آموزش مجازى از سوى 

مدارس و معلمان باید مطالبه خود را به گوش مسئولین برسانند.
تعدادى از دانش آموزان در هرمزگان نمى توانند از آموزش مجازى

 بهره ببرند
یکى از بزرگترین مشکالت و چالش هاى آموزش هاى مجازى در استان 
هرمزگان، اینترنت است در دسترس نبودن اینترنت مناسب و کارآمد در 
بعضى از نقاط استان، استفاده از بسیارى برنامه ها و آموزش هاى آنالین 
معلمان را یا غیر ممکن مى کند یا کیفیت استفاده را کاهش مى دهد 
طبق گفته کمیسیون آموزش مجلس و مطابق آمار آموزش و پرورش، 
3 و نیم میلیون دانش آموز دسترسى به سامانه شاد و فضاى مجازى 
در  هرمزگان  روستاهاى  و  مناطق  از  برخى  در  مثال،  عنوان  به  ندارند. 
بدلیل  معلمین خود  مجازى  آموزش هاى  از  آموزان  دانش  ترم گذشته 
نبود اینترنت بى بهره ماندند و در زمان امتحانات نیز مجبور بودند به 

مرکز شهرستان یا مناطقى مرتفع بروند تا به اینترنت دسترسى داشته 
باشند. همچنین بسیارى از دانش آموزان که از خانواده هایى با سطح 
از  که  هوشمند  گوشى  و  لپ تاپ  کامپیوتر،  از  هستند،  پایین  درآمد 
جمله ملزومات اولیه آنها براى حاضر شدن در کالس درس مجازى است 
چاره اى  نیز  آموزان  دانش  این  تحصیل  براى  باید  و  نیستند  برخوردار 

اندیشیده شود. 
سیم کارت دانش آموزى با اینترنت رایگان هنوز توزیع نشده است

مشکل دیگرى که در پیش روى دانش آموزان است، هزینه اینترنت براى 
آموزش هاى مجازى است که این هزینه در طول هفته زیاد است و باتوجه 
به قیمت باالى بسته هاى اینترنت بسیارى از خانواده ها در هرمزگان قادر 
این شده که سیم کارت  بر  البته قرار  این هزینه نیستند  به پرداخت 
برنامه  نظیر  افزارهاى داخلى  نرم  براى  رایگان  اینترنت  با  آموزى  دانش 
شاد، در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد که تاکنون محقق نشده است. 
گفت:  تسنیم  به  باره  این  در  هرمزگانى  آموزان  دانش  از  یکى  والدین 
آموزش مجازى دانش آموزان از طریق تلویزیون و برنامه شاد درحال انجام 
است در این بین در گروه هاى واتساپ نیز معلمان براى دانش آموزان، 
محتواى آموزشى مى فرستند که حتى درصورت توزیع سیمکارت شاد 
که البته تاکنون صورت نگرفته است، تنها اینترنت داخلى به کار دانش 
آموزان نمى آید. در مجموع اکنون که آموزش حضورى دانش آموزان با 
اختیارى شده  پروتکل ها  رعایت  عدم  و  گفته شده  به خطرهاى  توجه 
ویژه  به  مجازى  آموزش  روى  پیش  چالش هاى  و  مشکالت  باید  است، 
دستگاه هاى  کمک  با  پرورش  و  آموزش  و  شده  حل  اینترنت  مشکل 
مرتبط، بسترى مناسب براى آموزش فراهم کند تا تمام دانش آموزان 

استان هرمزگان از عدالت آموزشى برخوردار شوند./ تسنیم

دانشآموزانیکهازآموزشمجازىبیبهرهاند
مسئوالنهرمزگانرادریابند

اخبار
پروانه مافی: اصالح طلبان و اصولگرایان در 

امور زنان با هم تفاوت چندانی ندارند
اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  نماینده  مافى«  »پروانه 
در  زنان  حضور  تقویت  براى  دهم  مجلس  در  تالش ها 
با  آقایان  گفت:  شد  مواجه  شکست  با  سیاسى  عرصه 
اینکه در ظاهر به ما وعده مى دادند که به طرح ها راى 
خواهند داد اما راى نمى دانند و در این بین هم فرقى بین 

اصالح طلبان و اصولگرایان نبود.
از  مدیریتى  پست هاى  در  آنان  ارتقاء  و  زنان  به  توجه 
روحانى«  »حسن  دولت  رویکردهاى  و  وعده ها  جمله 
در طول هفت سال گذشته است. در این زمینه رئیس 
جمهورى تاکیدات مکررى به وزارتخانه ها و نهادهاى ذیل 
دولت براى استفاده از زنان توانمند در حیطه هاى اجرایى 
داشته و اتفاقات مثبتى در این زمینه رخ داد. عالوه بر 
این تاکیدات و همچنین الزام وزارتخانه ها براى استفاده 
از زنان در پست هاى باالى مدیریتى، دولت براى تقویت 
نقش زنان در حوزه سیاسى هم در الیحه جامع انتخابات 
باید یک  انتخابات  آورده که در لیست هاى حزبى براى 
صورت  در  که  دهند  تشکیل  زنان  را  لیست ها  ششم 
حوزه  در  مهمى  تحول  مجلس  در  الیحه  این  تصویب 

نقش آفرینى زنان در عرصه انتخابات رخ خواهد داد.
براى بررسى عملکرد دولت در حوزه زنان و چالش هاى 
با »پروانه مافى«  این زمینه  تحقق وعده هاى دولت در 

نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفتگو کرده ایم.
زنان  حوزه  در  مثبتى  عملکرد  وزارتخانه ها  از  تعدادى 

دارند
در  روحانى  دولت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مافى 
عملکردى  چه  گذشته  سال  هفت  طول  در  زنان  حوزه 
داشته است، گفت: زنان نقش زیادى در پیروزى آقاى 
روحانى در انتخابات و به ثمر رسیدن دو دولت یازدهم و 
دوازدهم داشتند. طبعتا انتظاراتى هم از دولت منتخب 
امر  ابتداى  در  انتظارات  این  به  توجه  با  داشتند.  خود 
مخصوصا در بحث ها و نوشته ها پیشرفت هایى مشاهده 
از  درصدى  سى  استفاده  بحث  زمینه  همین  در  و  شد 
مدیران زن در دستگاه هاى دولتى و عمومى طرح شد 
در حوزه  دولت  از دستاوردهاى  و  بود  مهمى  بحث  که 

زنان بود.
وى ادامه داد: آقاى روحانى به عنوان رئیس جمهور به 
معاونان و وزرا این بحث و استفاده سى درصدى از زنان 
را ابالغ کردند و این امر در سطوح پایین تر هم به عنوان 
قانونى از سمت رئیس جمهور به همه بخش هاى دولت 
این  اجراى  در  کل  مدیران  و  معاونان  برخى  شد.  ابالغ 
بخشنامه جدیت داشتند و  از زنانى که شایسته بودند 
و تجربیات خوبى در حوزه هاى اجرایى و علمى داشتند 
و  وزارتخانه ها  از  تعداد دیگرى  در  ولى  استفاده کردند. 

بخش هاى دیگر، تحولى که مدنظر زنان بود رخ نداد.
فرهنگ مردساالر مانع تحقق مطالبات زنان

این  به  پاسخ  در  دهم  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
سوال که موانع تحقق مطالبات زنان چیست، هم بیان 
داشت: مانع عمده، نگاه مرد ساالرى است که در حوزه 
اجرا و مدیریت وجود دارد. بعضى مسئوالن مى گفتند 
کنیم  استفاده  پست ها  در  تا  کنید  معرفى  خانم  خب 
وقتى معرفى مى کردیم مطالبى را مطرح مى کردند که 
در نهایت باعث مى شد مطالبات زنان محقق نشود. یعنى 
باید چندین  بگیرد  قرار  بخواهد در پستى  اگر  یک زن 
برابر یک آقا شایستگى داشته باشد تا مسئوالن راضى 

به انتصاب او شوند.
این سیاستمدار اصالح طلب با اشاره به سهمیه زنان در 
لیست احزاب که در الیحه جامع انتخابات مورد تاکید 
مطرح  مجلس  در  من  را  طرح  این  گفت:  گرفته،  قرار 
دیگر کشورها  مجالس  با  ایران  مجلس  مقایسه  کردم.  
ایران  مجلس  در  اندکى  زنان حضور  که   مى داد  نشان 
که  عراق  همسایه  کشور  با  مقایسه  در  حتى  دارند. 
مشترکات فرهنگى بسیارى با ما دارد زنان ایرانى سهمى 
درصد  بیست  عراقى  زنان  که  چرا  ندارند  پارلمان  در 
پارلمان این کشور را در اختیار داند و تنها شش درصد 
نمایندگان مجلس دهم را زنان تشکیل مى دادند. از این 
حیث تقریبا در بین 190 کشور دنیا ایران در رتبه هاى 

آخر قرار داد.
مافى افزود: نگاه مردم ساالر در فرهنگ عمومى ما وجود 
دارد. با وجود اینکه در حوزه تقنینى تالش زیادى کردیم 

و درخواست ما کف مطالبات زنان بود مبنى بر اینکه در 
فهرست هاى انتخاباتى شهرهاى که باالى شش نماینده 
آقایان  باز  اما  باشد.  خانم  نفر  شش  این  از  یکى  دارند 
ما  به  ظلم  کار  این  که  مى گفتند  صراحت  به  نماینده 
است. مى گفتند ما باید بگردیم خانم پیدا کنیم از کجا 

پیدا کنیم.
در شهرى که شش نماینده دارد آقایان راضى نمى شدند 
خانم ها  خود  خب  مى گفتند  باشد.  خانم  نفر  یک  که 
مى شوند.  لیست  وارد  توانستند  اگر  و  کنند  رقابت 

متاسفانه اصالح طلبان هم خیلى همراهى نمى کردند.
شکست.  خیلى  نماینده  زنان  ما  دل  دهم  مجلس  در   
اکثر آقایان در ظاهر مى گفتند که ما به طرح شما راى 
مى دهیم اما موقع راى گیرى راى نمى دادند. وقتى این 
نوع نگاه حاکم است و منافع ملى کشور و پنجاه درصد 
جمعیت را نمى خواهند ببینند چه کارى مى توانیم انجام 
دهیم. اگر طرح ما تصویب مى شد حداقل سى الى چهل 
نفر نماینده زن در مجالس داشتیم که به نفع کل کشور 

بود.
و  اصالح طلبان  زنان  حوزه  در  متاسفانه  چون  اما   
اصولگرایان خیلى تفاوتى با هم ندارند ما موفق نشدیم از 
مجلس دهم براى سهمیه زنان در لیست هاى انتخاباتى 
راى بگیریم. البته اصالح طلبان در این زمینه قدرى بهتر 

از اصولگرایان هستند اما این فاصله زیاد نیست./ایرنا



ریاست جمهوری، گفت: الیحه تشدید  و خانواده  زنان  معاون 
قضائی  ماهیت  دلیل  به  فرزند،  قتل  صورت  در  پدر  مجازات 
به  و  نهایی  به زودی  امیدواریم  و  ارسال شده  قوه قضائیه  به 

مجلس ارسال شود.
و  زنان  حوزه  در  جمهوری  ریاست  معاونت  افزود:  ابتکار  معصومه 
البته  است.  ساختاری  لحاظ  از  محدود  بسیار  معاونت  یک  خانواده 
تکالیف قانونی ما زیاد است اما عمدتاً در قالب سیاستگذاری کالن، 
گیری  است. جهت  الگوسازی  و  بخشی  بین  سازی  هماهنگ  ایجاد 
برنامه ای شدن حوزه  برای  اصلی کار ما در سه سال گذشته تالش 
با  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  شدن  فعال  است.  بوده  خانواده  و  زنان 
تدوین  ایشان،  با حضور  جلسه  دو  برگزاری  و  رئیس جمهور  عنایت 
دستورالعمل  و  شناسنامه  تهیه  جنسیتی،  عدالت  شاخص های 
استان ها  تمام  در  محور  نتیجه  برنامه  تدوین  شاخص ها،  اجرایی 
و  استانی  برنامه   ۱۳۷ اجرای  جنسیتی،  عدالت  شاخص های  برای 
ملی، تدوین شاخص های خانواده نیز از دیگر اقدامات ما بوده است.

رهبر  ابالغی  خانواده  کلی  سیاست های  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
 ،۹۸ سال  در  خانواده  ملی  شاخص های  جلسه  در  انقالب،  معظم 
شاخص های خانواده تدوین شده اما هنوز نیاز به مطالعات بیشتری 
دارد. طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی از مهم ترین 
است.  بوده  دوازدهم  دولت  در  معاونت  طرح های  ترین  محوری  و 
تدوین ۱۲ بسته آموزشی برای مربیان مدارس در حوزه مهارت های 

زندگی و مهارت های ارتباطی از دیگر اقدامات ما بوده است.
آوری  تاب  طرح  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  خانواده  و  زنان  معاون 
نقطه   ۹۰۰ در  حداقل  و  بوده  ما  موفق  طرح های  از  یکی  اجتماعی 
کشور اجرا شده و ۱۲۰۰ نفر آموزشگر محلی از این طرح حاصل شده 
و امیدواریم موفق به افزایش تاب آوری اجتماعی زنان شویم. اتصال 

زنان به بازار کار یا تعاونی ها نیز از دیگر اهداف این طرح است.
با  مرداد  نیمه  در  نامه ای  موافقت  نیز  تازگی  به  داد:  ادامه  ابتکار 
وزارت رفاه به امضا رسیده و هدف آن حمایت از تعاونی های زنان و 
حمایت از مهارت ها شغلی زنان و تشکل های زنان در زمینه اشتغال 
اجتماعی  اورژانس  از  نامه حمایت  توافق  این  از  است. بخشی دیگر 
است. این اورژانس یک شبکه امدادگر در بحران ها است و بیش از 
۴۵۰ مرکز در سراسر کشور دارد. از بسیاری از این مراکز بازدید کرده 
این  و  کرده ایم  برگزار  آنها  کارشناسان  برای  افزایی  توان  دوره های  و 

دوره ها ادامه پیدا خواهد کرد.
و  داشته ایم  زندان ها  از  بازدید  نیز  زندانی  زنان  حوزه  در  افزود:  وی 
پنجمین  داریم.  زندانی  زنان  از  حمایت  برای  نامه ای  تفاهم  امسال 
دوره طرح ارمغان از عاشورا تا اربعین با همکاری تشکل ها، سمن ها، 
نیز  عمد  غیر  جرائم  زندانی  مادران  آزادی  برای  غیره  و  رسانه ها 

برگزار خواهد شد.
امنیت  تامین  الیحه  وضعیت  آخرین  درباره  خانواده  و  زنان  معاون 
الیحه  بررسی  لوایح،  فرعی  کمیسیون  در  تقریباً  داشت:  ابراز  زنان 
است.  رسیده  راه  نیمه  به  نیز  اصلی  کمیسیون  در  و  شده  تمام 
حدود ۲۶ جلسه کمیسیون برگزار شده و امیدواریم ظرف ماه آینده 
این  پیگیری  در حال  ما  برود.  به مجلس  و سپس  ارسال  دولت  به 

حال  در  نیز  دستگاه ها  تمامی  و  هستیم  جدی  صورت  به  مسئله 
هستند. همکاری 

وی عنوان کرد: در خصوص موضوع تجاوز نیز بیشتر مربوط به قوه 
قضاییه است و در موضوع روش های حمایتی نیز اورژانس اجتماعی 
در  که  بوده  گزارش  تهیه  ما  دیگر  اقدام  و  می دانیم  موثر  بسیار  را 
در  نیز  دیگری  کامل  گزارش  داده ایم.  ارائه  را  آن  لوایح  کمیسیون 
این زمینه در حال تهیه است و جنبه مدیریتی برای اطالع مدیران 

تصمیم گیر دارد.
معاونت  نیز  پدر  توسط  فرزند  قتل  موضوع  در  کرد:  تصریح  ابتکار 
قتل  صورت  در  پدر  مجازات  تشدید  الیحه  عنوان  تحت  الیحه ای 
دلیل  به  الیحه  این  است.  کرده  ارسال  دولت  برای  و  تنظیم  فرزند 
زودی  به  امیدواریم  و  شده  ارسال  قضاییه  قوه  به  قضایی  ماهیت 

نهایی و به مجلس ارسال شود.
معاون رئیس جمهور، درباره حجاب نیز یادآور شد: ما در موضوعات 
زنان نمی دانیم و حتی  به  تنها معطوف  را  امر  این  عفاف و حجاب 
قرآن نیز در حوزه عفاف ابتدا به رعایت آن از سوی مردان و سپس 
یک طرفه  تنها  را  حجاب  و  عفاف  نباید  و  است  کرده  اشاره  زنان 
دانست چراکه این نگاه منشا خطا را تنها زن می داند. این در حالی 
این نگاه را ندارد  اما قرآن  این نگاه مربوط به تورات است  است که 

نگاه عدالت جنسیتی دارد. بلکه 
وی در پاسخ به این سوال که وزارت آسیب های اجتماعی در مجلس 
کنونی تشکیل می شود یا خیر، تصریح کرد: بنده اعتقادی به وزارت 
متولی  دستگاه ها  تمام  چراکه  ندارم  اجتماعی  آسیب های  خانه 
آسیب های اجتماعی هستند و تشکیل این وزارت خانه موضوعیتی 
ندارد. معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، در پاسخ به این سوال 
خاطرنشان  خیر،  یا  دارد  مخالفی  زنان  امنیت  تامین  الیحه  آیا  که 
افراد  این  و  داشته  را  مخالفانی  تاکنون  اول  روز  از  الیحه  این  کرد: 

در  این  بزند  آسیب  خانواده  به  می تواند  الیحه  این  که  معتقدند 
حالی است که ما هیچ قصدی برای آسیب به خانواده نداریم. برخی 
زنان  از حقوق  دفاع  به  مربوط  و موضوعات  لوایح  این  می گویند که 
لوایح  این  که  است  حالی  در  این  است  غربی  سندهای  از  برگرفته 
برگرفته از آموزه های دینی و اسالمی خودمان است اما برخی هرنوع 
تجربه  از  ما  البته  می دانند  غرب  از  برگرفته  را  پیشرفت  از  حرف 
جهانی و خرد بشری استفاده می کنیم و هیچ کجای تعالیم دینی 
ما را از استفاده از تجربیات دیگر ملل منع نکرده است. دولت و قوه 
قضاییه از این الیحه حمایت کرده اند و به ویژه قوه قضاییه همکاری 
داشته  زنان  امنیت  تامین  الیحه  زمینه  در  خوبی  بسیار  حمایت  و 
در  الیحه ای  بتوانیم  و  کند  حمایت  آن  از  نیز  مجلس  امیدواریم  و 

جهت تحکیم خانواده به جامعه تحویل دهیم.
از تحصیل دختران  بازماندگی  از دالیل  ابتکار خاطرنشان کرد: یکی 
نبود شناسنامه است و تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان 
دستاورد  و  کرد  حل  را  موضوع  این  از  بخشی  ایرانی،  مادر  دارای 

بود. بزرگی 
حال  در  ما  کرد:  عنوان  زنان  سمن های  از  حمایت  درباره  وی 
و  ارتباطیم  در  زنان  نهاد  مردم  مجموعه  و  سمن   ۲۷۰۰ با  حاضر 
دوره های آموزشی نیز برای آنها برگزار کردیم و قرار است این دوره 
و  طرح   ۱۴۸ شود.  برگزار  نیز  دیگر  تشکل  هزار  برای  توانمندسازی 
پروژه را نیز با کمک تشکل ها را اجرا کرده ایم و در راستای توانمند 

سازی تشکل ها اقدامات ما ادامه خواهد داشت.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، ادامه داد: در مورد طالق نیز 
الیحه را تنظیم کردیم که شروط طالق برای مردان را قدری دشوار 
و  است  دولت  لوایح  کمیسیون  در  اکنون  هم  الیحه  این  می کند. 
امیدواریم  و  است  زنان  امنیت  تامین  الیحه  درگیر  فعاًل  کمیسیون 

این الیحه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

الیحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند 
در قوه قضائیه است
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  گزارش  : مهر

با سرآشپز= ساالد ماکارونی با تن ماهی
های  روش  انواع  از  یکی  ماهی  تن  با  ماکارونی  ساالد 
باشد،  ماکارونی می  تهیه ساالد محبوب  و ساده  فوری 
برای مشاهده این آموزش آشپزی فوری در ادامه با ما 

همراه باشید.
مواد الزم 

ماکارونی فرمی۳۰۰ گرم
ذرت۱۰۰ گرم

نخود فرنگی۱۰۰ گرم
۱ عدد ۱۸۰ گرمی تن ماهی 

۱۰۰ گرم خیار شور 
جعفری ۱ قاشق غذاخوری
سس مایونز  به مقدار الزم

آب لیمو ترش۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

آویشن و روغن زیتون به مقدار کافی
دستور تهیه 

ابتدا  خوشمزه  ماهی  تن  با  ماکارونی  ساالد  تهیه  برای 
یک قابلمه مناسب را تا نیمه آب پر می کنیم و ۱ قاشق 
چایخوری نمک و ۱ قاشق غذاخوری روغن داخل قابلمه 

می ریزیم و روی حرارت زیاد قرار می دهیم تا آب به 
جوش بیاید.

پس از اینکه آب جوش آمد، ماکارونی فرمی را به قابلمه 
 ۱۰ تا   ۷ مدت  به  دهیم  می  اجازه  و  کنیم  می  اضافه 
دقیقه درون قابلمه بماند تا بپزد، سپس ماکارونی را با 
آب سرد آبکش می کنیم و کنار می گذاریم تا آب اضافی 

اش خارج شود.
در این مرحله تن ماهی را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه درون 
آب جوش قرار می دهیم تا از سالم بودن قوطی مطمئن 
شویم، سپس تن ماهی را باز می کنیم و روغن اضافی 
اش را خارج کرده و دور می ریزیم؛ سپس تن را به کاسه 

ساالد خوری اضافه می کنیم.
فرنگی  نخود  همراه  به  نیز  را  فرمی  ماکارونی  ادامه  در 
پخته شده و ذرت پخته شده کاسه ساالد خوری اضافه 
می کنیم. در ادامه خیار شور را هم به صورت نگینی یا 
خاللی نازک خرد می کنیم و به کاسه ساالد اضافه می 
کنیم. جعفری خرد را هم به ساالد اضافه می کنیم، در 
صورتی که جعفری تازه نداشتیم می توانیم به جای آن 
از شوید خشک هم استفاده کنیم. برای تهیه سس ساالد 

به  را  مایونز  سس 
همراه آب لیمو ترش 
کاسه  یک  داخل 

کوچک می ریزیم.
زیتون  روغن  سپس 
کنیم  می  اضافه  را 
مقداری  پایان  در  و 
و  سیاه  فلفل  نمک، 
آویشن به مواد اضافه 
می کنیم و مواد را با 
هم مخلوط می کنیم 
تا یکدست شوند. در 
بخواهیم  که  صورتی 
تر  رژیمی  ساالد 
به  توانیم  می  باشد 
جای مایونز از ماست 

استفاده کنیم.
در این مرحله سس را به کاسه ساالد اضافه می کنیم و 
مواد را زیر و رو می کنیم تا سس به تمام نقاط ساالد 

برسد. در پایان روی کاسه را با سلفون می پوشانیم و به 
تا ساالد جا  قرار می دهیم  مدت ۲ ساعت در یخچال 

بیفتد و آماده شود.
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