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روز جهانی معلولین



برای  به ویژه  است  معلولیت  از  فراتر  انسان  ذاتی  توانایی 
هرمزگان  ونوجوان  کودک  فکری  پرورش  کانون  مربی  یک 
به رغم  امروز  اما  کرده  زندگی  نقصی  هیچ  بدون  سال ها  که 
کودکان  مهربان  نگاه  و  لبخند  به  همچنان  شدید  معلولیت 

برایش لذت بخش می شود. کانون زیبایی های دنیا 
یا  جسمی  نقص  وجود  اثر  در  که  است  فردی  معلول،  یا  توان  کم 
از فعالیت های عادی زندگی  یا قسمتی  انجام دادن تمام  ذهنی در 
فردی یا اجتماعی ناتوان باشد، این نقص ها یا مشکالت ممکن است 
پیش از تولد و به صورت مادرزادی رخ بدهد یا به صورت اکتسابی 

در طول زندگی فرد به وقوع بپیوندد.
هرچند براثر تصادف دچار ضایعه نخاعی شده و با واکر پاهایش قادر 
فرهنگی  امور  عرصه  در  عاشقانه  همچنان  اما  می باشد،  حرکت  به 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان فعال است.
روزی  کنم،  تعریف  برایتان  کوتاهی  حکایت  بدهید  اجازه  می گوید 
کتاب صد صفحه ای  بخواهی  اگر  پرسیدند  مارکز  گارسیا  گابریل  از 
را  صفحه  نه  و  »نود  گفت:  می نویسی  چه  بنویسی  امید  درباره 
باشه دنیا  نویسم؛ یادت  خالی می گذارم صفحه آخر سطر آخر می 
گرده، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع 
پرورش  کانون  مربی  سلیمانی پور"  "راضیه  را  جمله  این  باشی«؛ 
با  همزمان  پیش  سال   ۱۰ که  هرمزگان  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
اتفاق  یک  واسطه  به  قصه گویی  بین المللی  جشنواره  چهاردهمین 
معلولیت  و  عضو  نقص  دچار  کاری  ماموریت  در  رانندگی  سانحه  و 

شدید شد، می گوید.
او که متولد ماه مهربان و ماه کالس و درس و مدرسه است اما امروز 
از ۲۴ سال همچنان سرزنده و پرامید در کانون پرورش فکری  بعد 

به بچه های این استان خدمت می کند.
و  بندرلنگه  فین،  در  هنری  فرهنگی  مراکز  مربی  تاکنون  وی 
کشوری  نمونه  مربی  و  استان  موفق  نیروهای  از  و  بوده  بندرعباس 
و  پژوهش  کتاب،  معرفی  کتاب،  بررسی  و  نقد  حوزه  در  که   است 
از  خدماتش  پاس  به  نیز  امسال  تابستان  و  درخشیده  غیره خوش 

وی تقدیر شد.
اسم قشنگ  با یک  را  کانون  اوایل  بیان داشت:  راضیه سلیمانی پور 
می شناختم بعدها که بیشتر با کانون و گستردگی فعالیت های آن 
آشنا شدم به خود می بالیدم و افتخار می کردم که جزیی کوچک از 

این مجموعه مفید و بزرگ هستم.
وی ادامه داد: در این مدت که در کانون مشغول خدمت  به بچه ها 
بودم خیلی ها بودند که مشوق من برای طی کردن ادامه راه بودند 
و عده ای هم بودند که مرا تشویق به کناره گیری از خدمت کردند، 

اما تنها جوابی که به خودم و به آنها داشتم این است که؛ ما زنده 
به آنیم که آرام نگیریم،موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

این مربی موفق در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان 
واسطه  به  کانون  فعالیت های  گرفتن  قرار  تحت الشعاع  به  اشاره  با 
ویروس کرونا نیز گفت: به واسطه شغل و حرفه ای که دارم از زمان 
نیز  را  ما  شغل  که  کشورمان  در  ناخوانده  مهمان  این  کرونا  حضور 
را  کتابخوانی  فعالیت های  مجازی  صورت  به  داده  قرار  تحت الشعاع 
انجام می دهیم و از این طریق با اعضای کانون در ارتباط هستیم.

سلیمانی پور بیان داشت: یکی از مهم ترین دغدغه های ما مربیان در 
از همان ابتدای شروع کرونا، اعضای کتابخانه های کانون بود که به 
دلیل دوری از فضای کتابخانه و فعالیت های فرهنگی هنری کانون 

بشوند. و بی حوصلگی  دچار خستگی 
داشت،  خوبی  حل  راه  مشکل  این  برای  کانون  گفت:  سلیمانی پور 
سرگرم  برای  بزرگی  نعمت  کانون  برخط  مجازی  برگزاری کالس های 
کردن بچه ها در خانه بود فعالیت هایی که کودکان بعضی از شهرها 
این  با  داشتند  آنها  از  استفاده  برای  محدودیت هایی  عادی  ایام  در 
روش برطرف شد و این امکان فراهم شد تا کودکان سراسر ایران و 
از آموزش یکسان برخوردار شوند. بتوانند  حتی کشورهای همسایه 

کانون  نوجوان  و  کودک  اعضای  برای  که  کالس هایی  گفت:  وی 
نیاز  کردم  احساس  که  بود  کالس هایی  کردم،  برگزار  روزها  دراین 

را  دستی  هنرهای  کالس  دوره  یک  دلیل  همین  به  بچه هاست 
که  کردم  برگزار  آنها  برای  قصه گویی  با  همراه  تلفیقی  صورت  به  

خوشبختانه این فعالیت را دوست دارند.
این مربی کانون پرورش فکری هرمزگان عنوان کرد: بعد از این هم 
و  کودک  اعضای  برای  را  کالس هایی  می کنم  سعی  بود  عمری  اگر 
نوجوان برگزار کنم که مهارت های زندگی را در آن ها تقویت کند و 
در  نفس  به  اعتماد  تقویت  باعث  کاربردی  کاردستی های  آموزش  با 

بچه ها شده و جرقه کارآفرینی را در آن ها به وجود بیاورم.
روزهای  در  کانون  کتابخانه های  که  چیزی  شد:  یادآور  سلیمانی پور 
بود،  کودکان  خنده  صدای  و  بخش  شادی  حضور  دارد  کم  کرونا 
به صورت  بتوانم  تا  بدهد  فرصت  دیگر خدا  بار  یک  دلم می خواهد 
زیرا  باشم،  کودکان  زیبای  لبخند  و  معصوم  چهره  شاهد  حضوری 
را  دنیا  زیبایی های  من  به  کودکان  آن ها  مهربان  نگاه  و  لبخند 

یادآوری و لذت زندگی را دو چندان می کند.
از تالش های همسر و دو فرزندش که  پایان ضمن قدردانی  وی در 
همیشه نقش حامی و همراه را در زندگی دارند، افزود: از مادر عزیزم 
کرد  صبوری  بسیار  افتاد  من  زندگی  در  که  اتفاقی  واسطه  به  که 
کرد،  بدرقه ام  دعاگو  همیشه  لبان  و  نگران  همیشه  چشمان  با  و 

می طلبم. حاللیت 
سازمان ملل متحد سوم دسامبر برابر با ۱٣ آذرماه را به عنوان روز 

جهانی معلوالن نام گذاری کرده است.

لبخند کودکان زیبایی های دنیا را برایم 
یادآوری می کند
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  گزارش  : ایرنا

اخبار
بیشترین و کمترین آمار ازدواج و طالق 

سال ۹۸ در کدام استان ها بوده است؟

ثبت  سازمان  سوی  از  شده  منتشر  آمار های 
ازدواج  بیشترین  و  کمترین  میزان  احوال 
بر  که  نشان می دهد  را در سال 98  و طالق 
که  رسید  نتیجه  این  به  توان  می  آن  اساس 
سال  به  نسبت  سال  هر  در  ازدواج  میزان 

گذشته خود روند کاهشی داشته است.
در سال ۹۸، ۵٣۰ هزار و ٣٣۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار 
و ۸٣۱ طالق ثبت شده است، بیشترین آمار ازدواج 
به ترتیب در استان های تهران )۶۸ هزار و ۵۹۲(، 
خراسان رضوی )۴۷ هزار و ٣۷۹(، خوزستان )٣۷ 
هزار و ۵۹۴(، آذربایجان شرقی )۲۸ هزار و ۴۱۹( 
و اصفهان )۲۶ هزار و ۱۷٣( بوده است و بیشترین 
آمار طالق به ترتیب در استان های تهران )٣۱ هزار 
و ۷٣٣(، فارس )۱۰ هزار و ۹٣(، اصفهان )۱۰ هزار 
و ۲۴(، آذربایجان شرقی )۹ هزار و ۱۱۹( و مازندران 

)۸ هزار و ۷۱۸( بوده است.
 همچنین به ترتیب ۵ استان کشور از جمله تهران 
 ٣۸.۷( گیالن  سال(،   ٣۹.۱( البرز  سال(،   ٣۹.۶(

سال(، اصفهان )٣۸.۶ سال( و سمنان )٣۸.٣ سال( 
دارای باالترین میانگین سن طالق در مردان بوده 

است. 
همچنین به ترتیب ۵ استان کشور از جمله سیستان 
و بلوچستان )٣٣.۴ سال(، خراسان جنوبی )٣۴.۴ 
شمالی  خراسان  سال(،   ٣۵.٣( هرمزگان  سال(، 

)٣۵.٣ سال( و اردبیل )٣۵.۲ سال( دارای پایین ترین 
میانگین سن طالق در مردان بوده است. 

در زنان نیز به ترتیب ۵ استان کشور از جمله تهران 
 ٣٣.۸( اصفهان  سال(،   ٣۴.۶( البرز  سال(،   ٣۵.۱(
فارس )٣۲.۴ سال(  و  سال(، سمنان )٣٣.٣ سال( 
بوده  زنان  در  طالق  سن  میانگین  باالترین  دارای 

از  نیز  کشور  استان   ۵ ترتیب  به  همچنین  است، 
اردبیل  )۲۸.۷ سال(،  بلوچستان  و  جمله سیستان 
ایالم  سال(،   ٣۰( جنوبی  خراسان  سال(،   ۲۹.۶(
)٣۰.۴ سال( و  خراسان شمالی )٣۰.۵ سال( دارای 

پایین ترین میانگین سن طالق در زنان بوده است.
کنار  در  اخیر  سال   ۵ ازدواج  آمار های  مقایسه  با 
یکدیگر می توان به این نتیجه رسید که متأسفانه 
آمار ازدواج ساالنه رو به کاهش است؛ اما نکته جالب 
این است که در ۵ سال گذشته آمار طالق تقریبا 
بر  است.  بوده  همراه  حداقلی  تغییرات  با  و  ثابت 
اساس آمار ها در سال ۹٣، ۷۷۰ هزار و ۷٣۸ مورد، 
در سال ۹۴، ۶۸۵ هزار و ٣۵۲ مورد، در سال ۹۵، 
۶۶۹ هزار و ۷۹۱ مورد، در سال ۹۶، ۶۰۸ هزار و 
۸۵۰ مورد و در سال ۹۷، ۶۰۸ هزار و ۴۱۶ مورد 

ازدواج ثبت شده است.
بر اساس گزارش ها در سال ۹٣، ۱۸۹ هزار و ۹۵۱ 
مورد، در سال ۹۴، ۱۷۴ هزار و ۱۱۷ مورد، در سال 
۹۵، ۱۷۴ هزار و ۹۸٣ مورد، در سال ۹۶، ۱۷۹ هزار 
و ۶۹۷ مورد و در سال ۹۷، ۱۷۵ هزار و ۶۰۴ مورد 

طالق در کشور ثبت شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان
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38 هفته حاملگی را پشت سر گذاشتید و حس شیرین و به 
یاد ماندنی مادر شدن را تجربه کرده اید. بهتر است بدانید که 
متخصصین از هفته 38 بارداری به بعد را تحت عنوان دوران ترم 
و یا رسیده شدن کودک  میدانند به این معنی که کودک شما 
بعد از این هفته اگر به دنیا بیاید  قابلیت حیات مستقل بدون 

استفاده از دستگاهه و مراقبت های ویژه را داراست.
بدن شما درهفته ۳۸ بارداری

با نزدیک شدن به زایمان ممکن است متوجه افزایش ترشحات واژینال 
اگر  نمیشوید.  و دچار مشکل  است  این قضیه خیلی طبیعی  شوید. 
دچار بوی بد یا رنگ بد شدید یا خارش وسوزش یا تب را تجربه کردید، 
به دنبال مشاوره پزشکی باشید. با افتادن فرزندتان به داخل لگن ممکن 

است بتوانید تنفس راحت تری بکنید. 
حقایقی در مورد بدن شما در این هفته:

 ترشحات پالگین مخاطی یکی از نشانه های شروع درد زایمان است اما 
زمان باقی مانده می تواند ساعت ها، روزها یا هفته ها باشد.

را  تمرینات  این   – نیست  زایمان  شروع  برای  فقط  لگن  تمرینات   
بالفاصله پس از تولد انجام دهید.

 اگر انقباضات بیش از ۳۰ ثانیه طول بکشد، هر ۵ دقیقه رخ دهد، زمان 
زایمان فرا رسیده است!

هفته ۳۸ بارداری چند ماهگی بارداری است؟
در هفته ۳۸، شما ۸ ماه و دو هفته باردار هستید.

اندازه جنین در هفته۳۸ بارداری
در این هفته نی نی شما به اندازه کدو تنبل است

فرزندتان تا هفته ۳۸ بارداری  افزایش وزن قابل توجهی داشته است.از 
این لحظه به بعد افزایش وزن او آهسته است یا حتی متوقف میشود. 
برای  همچنان  ریه هایش  و  مغز  اما  شده،  نهایی  او  رشد  که  درحالی 
آمدن  دنیا  به   از  بعد  این تالش شاید حتی  و  تکامل تالش می کنند 
نوزاد هم ادامه یابد.  در هنگام تولد، سر نوزاد شما همان اندازه باسن، 
شکم و شانه هاست و در طی چند هفته اول پس از تولد شکل سر 

تغییر می کند.
توصیه ها درهفته ۳۸ بارداری

کند  ثبت  خود  حافظه  در  را  اتفاقات  تمام  که  بگوئید  همسرتان  به 
تا در آینده دوباره آنها را برای تان زنده کند، چون ممکن است از یاد 

شما بروند.
عالئم طبیعی درهفته ۳۸ بارداری

ممکن است دردهایی را در کشاله ران یا پشت ساق پا احساس کنید 
که آن دردها نشانه قرارگیری سر کودک به لگن یا حرکت او بر روی 

عضالت کف لگن باشد.
هشدارها درهفته ۳۸ بارداری

هفته ۳۸  در  باردار   بانوان  از  برخی  که  است  روحی  افسردگی حالت 

که  درصورتی  می کند.  خودش  گرفتار  را  بارداری 
احساس می کنید حال و حوصله برای انجام دادن 
زودتر  مشکل  این  درمان  برای  ندارید  کاری  هیچ 
نوزادتان بی حوصلگی روحی  با ورود  اقدام کنید 

دردساز می شود .
است  کرده  اعالم  پزشک  که  زایمان  زمان  دقت 

چقدر است؟
یک بارداری معموال دویست و هشتاد روز از زمان 
آخرین پریودی طول می کشد. با سونوگرافی می 
اندازه و رشد جنین را مالحظه کرد. بیشتر  توان 
جنین ها در هفته سی و هشتم تا چهل بارداری 
زمان  در  جنین  اگر  واقع  در  آیند.  می  دنیا  به 
درست متولد شود در هفته سی و هشتم بارداری 
احتمال  باشد،  خطر  بی  شما  بارداری  اگر  است. 
زمان  از  بعد  یا  قبل  هفته  دو  نوزاد  شدن  متولد 
تعیین شده وجود دارد. اما در برخی موارد، نوزاد 
یک هفته قبل یا بعد از زمان تعیین شده متولد 
می شود. فقط حدود چهار درصد بچه ها در زمان 

تعیین شده متولد می شوند.
نگران  است  گذشته  شده  تعیین  زمان  از  اگر 

نشوید. این زمان فقط زمانی تقریبی است که به پزشک برای مراقبت 
از مادر کمک می کند.

تحریک درد زایمان در هفته ۳۸ بارداری:
نزدیکی  آیا  کنید؟  ایجاد  منزل  در  زایمان طبیعی  درد  توانید  آیا می 
جنسی باعث شروع درد زایمان می شود؟ برخی خرافات در خصوص 
تحریک درد زایمان وجود دارد مانند حمام آب گرم، طب سوزنی، خوردن 
آناناس و غذاهای تند، راه رفتن و .... اما هیچ مدرکی بر درست بودن این 
موارد وجود ندارد. نزدیکی جنسی باعث تحریک درد زایمان می شود 

زیرا ماده منی داخل واژن باعث تحریک و افزایش گرفتگی می شود.
نکاتی برای پدرها در هفته ۳۸ بارداری:

مقدار زیاد هورمون ها باعث تغییرات روحی و خستگی می شود. در 
اینجا نکاتی برای کنار آمدن و کمک کردن به همسر وجود دارد:

- بارداری باعث می شود خانم دید دیگری درباره بدن خود داشته باشد. 
گاهی او از افزایش وزن خوشحال است و گاهی ناراحت. دائم از شما می 
پرسد خیلی چاق شده است. به یاد داشته باشد نباید پاسخ مستقیم 
نیست.  مناسبی  نیز جواب  نیست  مهم  برای شما  که  این  و  بدهید 

کافی است به او بگویید نه.
- اگر همسر شما از بارداری گله می کند و آرزو می کند باردار نمی 
زودتر  بارداری  خواهد  می  او  گاهی  است.  طبیعی  نشوید  نگران  شد 
نیز  او  او سخنرانی کنید.  برای  نکنید  این مزان سعی  تمام شود. در 

نمی خواهد فرزند زودتر از موعد به دنیا بیاید فقط خسته شده است.

برش  برای  درست  چاقوی  که  هنگامی  شما  همسر  است  ممکن   -
نمی شود  باعث  این کار  اما  ناراحت شود  نمی کنید،  انتخاب  سبزی 
از آشپزخانه دوری کنید. بهتر است در هنگام آشپزی به همسر خود 

کمک کنید.
دار شدن  بچه  فکر می کنید  نیستید؟  پدر خوبی  فکر می کنید   -
دارند.  را  نگرانی  این  والدین  بیشتر  است.  است؟ طبیعی  بوده  اشتباه 
بهترین راه برای مبارزه با این ترس حرف زدن با پدر و مادر خود است. 
آن ها خاطرات کودک شما را می گویند و نصیحت های خوبی برای 

شما دارند.
و  بارداری  در خصوص  مطالعه  ترس،  از  جلوگیری  برای  راه  بهترین   -
نوزاد  بر  را  ها  آن  تاثیر  و  عالئم  بخواهید  است  ممکن  است.  جنین 

بدانید.
- امروزه پدرها از رشد جنین در دوران بارداری آگاه می شوند. در این 
داشته  اطالعات  بارداری  مراحل  و  جنین  رشد  در خصوص  باید  زمان 

باشید.
- مطالعات نشان می دهد جنین به صداهایی که در رحم می شنیده 
واکنش بهتری نشان می دهد. می توانید برای او شعر بخوانید یا با او 
حرف بزنید. همچنین می توانید درباره اتفاقات امروز با او حرف بزنید.

بارداری هفته به هفته

هفته سی و هشتم بارداری 
  گزارش  :اوما

اخبار
پلمب کلینیک تخصصی غیرمجاز  و 

دستگیری ۷ متهم در بندرعباس

و  شناسایی  از  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده   
غیرمجاز  تخصصی  کلینیک  صنفی  واحد  پلمب 
شهرستان  در  متهم   7 دستگیری  و  مو  و  پوست 

بندرعباس خبرداد.
سردار غالمرضا جعفری در تشریح این خبر گفت: 
از  تعدادی  اینکه  بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در 
باب  یک  افتتاح  با  استان  ساکن  بومی  غیر  افراد 
شهر  پرتردد  های  خیابان  از  یکی  در  کلینیک 
می  فعالیت  حال  در  غیرمجاز  بصورت  بندرعباس 
مأموران  کار  دستور  در  موضوع  پیگیری  باشند، 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
های  دستگاه  نمودن  وارد  با  متهمان  افزود:  وی 
لیزری و تخصصی بصورت قاچاق در زمینه پوست 
و مو و زیبایی بانوان فعالیت و تبلیغات گسترده ای 
انجام  مشتری  جذب  جهت  مجازی  فضای  در  نیز 

داده بودند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: این افراد بدون 
داشتن مدارک پزشکی و بدون اطالع سازمان نظام 

بکارگیری  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  پزشکی 
غیر  های  رشته  در  دانشجو  دختران  از  تعدادی 
پزشکی و  جویای کار فعالیت گسترده ای را آغاز 
کرده و با اخذ مبالغ بسیار زیادی از مراجعین جذب 
شده از طریق فضای مجازی،  بدون حضور یا نظارت 
پزشک متخصص اقدامات زیبایی و ترمیمی صورت 

و پوست را انجام می دادند.

با  هماهنگی  طی  کرد:  اظهار  جعفری  سردار 
دادستان دستورات هماهنگی و بازدید از موقعیت 
اعالمی صادر و با حضور کارشناسان معاونت دارو 
علوم  دانشگاه  و  پزشکی  نظام  ، سازمان  درمان  و 
نظر  مورد  محل  از  آمده  بعمل  بازدید  در  پزشکی 
مشاهده شد 7 نفر بدون هیچ گونه مدرک پزشکی 
مرتبط در حال فعالیت لیزری و ترمیمی و زیبایی 

پوست برروی افراد حاضر بودند.
کرد:  تصریح  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
کلینیک  این  فعالیت  حاضر  کارشناسان  طریق  از 
که  شد  مشخص  محل  از  بررسی  در  و  متوقف 
دستگاه های مورد نظر بصورت قاچاق از مبادی غیر 
رسمی و بدون پرداخت هرگونه عوارض گمرکی و 
برابر اظهارات کادر حاضر در کلینیک از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس وارد کشور شده و مورد تأیید 
یا دانشگاه علوم پزشکی  سازمان نظام پزشکی و 

هم نیستند.
این مقام انتظامی ادامه داد:  مراتب به مقام قضائی 
های  کلیه دستگاه  برابر دستور صادره  و  منعکس 
جداگانه  پرونده  طی  و  توقیف  محل  در  موجود 
و  گردید  ارسال  تعزیرات حکومتی  به سازمان  ای 
امور پزشکی و عدم  به دلیل دخالت در  همچنین 
از  استفاده  و  فعالیت  برای  کلینیک  پروانه  اخذ 
افراد بدون مدارک پزشکی که جرم محسوب می 
شود پرونده اتهامی برای کلیه افراد حاضر در محل 
تشکیل و در دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس 

در حال رسیدگی است.
ایسنا/هرمزگان



هرمزگان  ۱۴جزیره  ساحل نشین  زنان  برای  صیادی 
وجود  با  زن  صیادان  ؛  است  اشتغال  گزینه  مهم ترین 
نداشتن مجوز قانونی و محرومیت از بیمه، معیشت شان 

را به دریا گره زده اند
مرد  و  زن  دیگر  هرمزگان  در  صیادی  که  سال هاست 
هرمز،  جزایر  در  خانوار  سرپرست  زنان  و  نمی شناسد 
از  را  روزی شان  و  رزق  هنگام  و  جاسک  الرک،  قشم، 
دل آب می گیرند. تعدادشان هم کم نیست و به وسعت 
همان آب های نیلگون خلیج فارس تور زندگی شان را در 
دل نعمت بی پایان خدا پهن کرده اند و پابه پای مردان کار 
 ۱۴ اقتصاد  در  بزرگ شان  نقش   که  همان هایی  می کنند. 
مشارکت  نرخ  اما  است،  انکار  غیرقابل  هرمزگان  جزیره 
اقتصادی شان اصال به چشم نمی آید، چرا که در تبعیض 
برای  مجوزهایی  وامانده اند،  مجوزها  برخی  گرفتن 
برخورداری از تسهیالت، کارت سوخت، کارت ملوانی و 
حتی بیمه برای آینده نامعلومشان. مسئوالن آبان امسال 
دادند،  خبر  زنان  این  از  تعدادی  برای  مجوز  صدور  از 
همچنان  و  نشده  آن  دریافت  به  موفق  کسی  هنوز  اما 
امیدوارند که قول استاندار هرمزگان در سفر اخیرش به 
جزیره هنگام و وعده صدور این مجوزها برای زنان صیاد 
در آینده ای نزدیک محقق شود. گفت وگوی ما با ۲ صیاد 
زن را بخوانید که زندگی جالبی در دل جزایر هرمزگان 

دارند.
تنها ناخدای زن هرمز

سال   ۳۰ از  بعد  معصوم،  ناخدا  یک  و  است  هرمز  یک 
سکانداری حاال برای خودش اسم و رسمی دارد. از قشم 
تنها  خودش  گفته  به  و  می شناسند  را  او  همه  بندر  تا 
را  صیادی  معصومه«  »ناخدا  است.  منطقه  زن  ناخدای 
زمانی آغاز کرد که مجبور شد به عنوان سرپرست خانوار، 
زندگی خودش و دخترش را تامین کند. او می گوید: »آن 
زمان ۱۶سالم بود و اوایل سر کوچه گوجه، سبزی و ماهی  
و  داشتم  دوست  را  دریا  نداشت.  فایده  اما  می فروختم، 
را دست  باالخره دخترم  تا  دل دل می کردم صیاد شوم 
عالوه  گرفتم  تصمیم  شدم.  دریا  راهی  و  سپردم  مادرم 
بر صید، سکاندار شوم. در ۲۰سالگی ناخدایی شده بودم 
ناخدا  ببین. همه خوششان می آمد که یک زن  بیا و  که 
شده. دخترم هم که شوهر کرد وقتم آزادتر شد و بیشتر 
ازدواج هم نکردم.  بودم که دیگر  دریا  رفتم. زن جوانی 
پر  می کرد.  را  زندگی ام  تنهایی  و  بود  دریا دوستم شده 
آنها  از  کمی  تعداد  و  نداریم  صیاد  زن  هرمز  جزیره  در 
شهرم  زنان  به  بارها  می کنند.  قالب  با  صید  ساحل  لب 
گفته ام که برای خرج زندگی تان با دریا رفیق شوید، اما 
دارد.  را  کار سختی های خودش  این  نکردند.  همراهی ام 
کشیدن  و  ماندن  آب  در  عصر  تا  صبح  یا  صبح  تا  شب 
تور به آن بزرگی اصال ساده نیست. گاهی توفان می شود 
به ساحل نرسی.  به دلت می افتد که شاید اصال  و ترس 
با  اما  برمی گردم.  خالی  دست  که  هست  هم  زمان هایی 

وجود این اگر یک روز دریا نروم دق می کنم.
امان از صید ترال

همین  منطقه  این  صیادان  همه  زندگی  داستان  سال ها 
جارو  را  دریا  کف  و  می آیند  ترال  کشتی های  شده؛ 
کارشان  می گویند  نمی ماند.  چیزی  ما  برای  و  می کنند 
هم  صیادی  نگرفته.  جان  دریا  هنوز  اما  شده،  ممنوع 
بنزین  صیادان  ندارد،  ارزش  اصال  گران  سوخت  این  با 
انتظار  یارانه ندارند، زنان هم که بدون مجوز نمی توانند 
۳هزار  لیتری  باشند.  داشته  سهمیه ای  بنزین  گرفتن 
می آییم  و  می رویم  که  بار  هر  و  می زنیم  بنزین  تومان 
تعمیر  هزینه های  و  ملوان  پول  بسوزانیم.  لیتر   ۱۰۰ باید 
روز  در  ماهی  5کیلو  صیاد  هر  سهم  اگر  هیچ.  دیگر  که 
باشد و بتواند کیلویی ۳۰ هزار تومان هم بفروشد باز هم 
نمی شود هزینه ها را جبران کرد. ماهی آنقدر گران شده 
که مردم توان خرید ندارند. برای من و ۹۰ نفر از مردان 
سوخت  که  کرده اند  صادر  صید  مجوز  جزیره  این  صیاد 
اگر  است.  گازوئیل  بنزین،  جای  به  اما  بگیریم،  سهمیه 
کنیم.  را عوض  قایق   باید  کنیم  استفاده  آن  از  بخواهیم 
قایق های یک میلیارد تومانی که پولش را نداریم. گاهی 
شغل  سراغ  حتما  داشتم  پولی  چنین  اگر  می کنم  فکر 

دیگری می رفتم و تفریحی در دریا می چرخیدم. مجوزی 
داده اند که اصال به کار ما نمی آید.

روی  هنوز مسافرکشی  که  زمانی  بود،  بهتر  قبال شرایط 
آب انجام می دادیم، گمرک تعطیل نشده بود و بعضی ها 
جنس هایشان را با قایق های ما جابه جا می کردند. مسافر 
هم از هرمز به بندرعباس می بردیم. قبل از کرونا گردشگر 
همه  چیز سخت  نداریم.  دیگر  را هم  آن  که  داشتیم  هم 
زندگی شان  و  دارند  زیادی  مشکالت  مردم  اینجا  شده. 
قفل شده. تنها شغل مان صیادی است که آن هم بستگی 
به شرایط دریا دارد. این سال ها یاد گرفته ام وقتی دریا 
موج می فرستد یعنی یک پیام برایم دارد، بروم استراحت 
کنم تا او هم آرام شود. وقتی عصبانی است نباید به دلش 
بزنیم، اما گاهی چاره ای نیست، مگر می شود سفره خالی 
بود  اعالم کرده  بماند. همین چند روز پیش هواشناسی 
که دریا توفانی است اما ۳ پسرخاله ام برای کسب روزی 
ترال  صید  ممنوعیت  اگر  شدند.  غرق  و  زدند  دریا  به 
کنند  زایش  ماهی ها  که  بگذارند  و  باشد  داشته  ادامه 
شرایط  و  بردارند  آن  از  نیازشان  اندازه  می توانند  همه 
زنان  به  همیشه  می شود.  بهتر  هم  صیاد  زنان  کار  برای 
ضعیف  اما  هستید  ظریف  شما  می گویم  منطقه  این 
را  سخت  شغل  این  حتی  که  دارد  اشکالی  چه  نیستید. 
برای داشتن یک زندگی پاک انتخاب کنید. مهم نیست 
که طالق گرفته یا در سوگ همسر نشسته باشید یا حتی 
در این بلبشوی عاطفی نتوانید به مردی تکیه کنید، مهم 
این است که رسم زندگی تان درست باشد. امیدوارم که 
وسیع،  پهنه  این  از  حداقل  تا  کنند  حمایت  مسئوالن 
زندگی سخت زنان بی سرپرست ساحل نشین تامین شود.

صیادی زنان، شغل ارزشمند جزیره هنگام
خودش  است.  هنگام  جزیره  صیاد  زحمتکش  اعظم 
با همین  اما مادرش  به عنوان منبع درآمد صید نمی کند 
بزرگ شان کرده  و  بوده  زندگی شان  صیادی کمک خرج 
و  می زنند  دریا  دل  به  مادرش  موتوری  قایق  با  است. 
ماهی می گیرند. او می گوید: هنگام ۲5 تا ۳۰خانم صیاد 
هستند،  خانوار  سرپرست  بیشترشان  که  دارد  حرفه ای 
اما بعد از سال ها کار کردن هیچ کدام شان مجوز صیادی 
نگرفته و نتوانسته اند بنزین سهمیه و حتی بیمه داشته 
اما  است  منطقه  این  اصلی  مشاغل  جزو  باشند. صیادی 
هیچ حمایتی وجود ندارد. از چند سال پیش دنبال کارت 
صیادی  گفتند  ندادند.  اما  بودیم  خانم ها  برای  سوخت 
چه  دارد.  تفریحی  جنبه  هنگام  جزیره  خانم های  برای 
تفریحی؟ خرج زندگی شان را می دهند. پابه پای مردان به 
دریا می روند و همان شرایط کاری را دارند. سوخت آزاد 
ماهی های خاص  و صید  دور  به صیدگاه های  رفتن  برای 
اصال صرف نمی کند، اگر هم نروند که فایده ندارد. آنهایی 
که تفریحی برای صید می روند بیشتر صید انتظار با قالب 

راحت تر  زنان  برای  صیادی  شیوه  این  می دهند،  انجام 
به  باید  کنی  صید  معیشتی  واقعا  بخواهی  اگر  است،اما 
صیدگاه های دورتر بروی. بعضی روزها حتی از مسیرهای 
پیش در  تا چند سال  برمی گردیم.  دور هم دست خالی 
کنار ساحل هم ماهی صید می کردیم اما صید ترال هیچ 
برایمان نگذاشت. زنانی هم که صیادی شغل اصلی شان 
گرگور  از  ماهی  مرکب  و  سنگسر  برای  اغلب  است 
محدوده  خانم ها  برای  صیادی  البته  می کنند.  استفاده 
تا  کنیم  صید  تون  و  هوور  ماهی  بخواهیم  اگر  دارد،اما 
نزدیکی  آب های عمان هم می رویم. مشکالت دیگری هم 
هست؛ بیمه هم نداریم و بعد از چند سال کار کردن اصال 
معلوم نیست که عاقبت مان چه شود. بعضی ها حتی در 
اما چون  کار می کنند،  ملوان  به عنوان  قایق های صیادی 
کارت ملوانی به نام خانم ها صادر نمی شود نمی توانند از 
مزایای قانونی برخوردار شوند. ای کاش حداقل عاقبتی 
دارند  مردان صیاد مجوز  زنان صیاد وجود داشت.  برای 
هیچ  تا کنون  صیاد  زنان  اما  می شوند،  ناخدایی  بیمه  و 
کنند.  بیمه  را  خودشان  بتوانند  که  نگرفته اند  مجوزی 
قایق ها هم اکثرا برای خودشان یا خانواده هایشان است، 
گاهی که موتور خراب می شود مجبورند از پارو استفاده 
زنان،  صیادی  می کند.  سخت تر  را  شرایط  این،  و  کنند 
شغل ارزشمند جزیره هنگام است که قدمتی دور دارد. 
را  اشتغال  ظرفیت های  این  خانوار  سرپرست  زنان  حاال 
باید صیادی زنان  به خودشان اختصاص دادند. مسئوالن 
منطقه  این  صنایع دستی  زیبایی  به  هنگام  جزیره  در  را 
ببینند. تصاویر زنان صیاد با آن دست های آفتاب سوخته 
و ترک  خورده  پر از زیبایی و شرافت است. البته مدتی 
توجه  مورد  زنان  صیادی  نحوه  گردشگری  نگاه  با  است 
که  کرده ایم  پیشنهاد  طرحی  حتی  است.  گرفته  قرار 
گردشگران خانم درصورت تمایل بتوانند همراه ما برای 
در  آنها  غواصی  شرایط  یا  بیایند  ماهیگیری  و  صیادی 
عمق کم دریا همراه با صیادان زن این منطقه فراهم شود.
بهره مند  برای  صیاد  زنان  صدای  رسیدن  گوش  به   
سرآغاز  می تواند  شغل شان  قانونی  مزایای  از  شدنشان 
خوبی برای حضور بیشتر آنها و توسعه اقتصادی جزایر 
برای مردم ساحل نشین ۱۴جزیره  باشد. مهم ترین شغل 
استان ساحلی هرمزگان چه زن و چه مرد صیادی است، 
اخیر،  سال های  طی  ترال  صید  کشتی های  هجوم  اما 
مشکالت زیادی را برای آنها به وجود آورد. حاال با وجود 
ممنوعیت صید ترال که از آذر امسال اجرا شده، صدور 
تولید  به  می تواند  صیاد  زنان  از  قانونی  حمایت  و  مجوز 
و  کند  کمک  هرمزگان  استان  شیالت  حوزه  صعودی 
امرار معاش بهتر زنان سرپرست خانوار این جزایر را رقم 

بزند.
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 راه اندازی 3 بازارچه محلی در محالت کم برخوردار 
بندرعباس

مسوول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان از ایجاد 
مشارکت  با  بندرعباس  برخوردار  کم  محالت  در  محلی  بازارچه  سه 

شهرداری بندرعباس برای اشتغالزایی نیازمندان خبرداد.
سرهنگ پاسدار یاسین باوقار با اشاره به فرامین و منویات مقام معظم 
رهبری) مد ظله العالی( در راستای کمک های مومنانه به نیازمندان، 
اظهار کرد: مجموعه بسیج سازندگی استان و با کمک خیرین از ابتدای 
سال جاری تا کنون در هشت مرحله به تعداد ۲۴۶ هزار بسته  معیشتی 
که بالغ بر ۸۳ ملیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ارزش ریالی این بسته ها بود 
نیازمندان و محرومین در سراسر  را در قالب کمک های مومنانه بین 
استان توزیع کرده است. وی در ادامه افزود: در هفته بسیج و در مرحله 
بسته  هر  ریالی  ارزش  که  معیشتی  بسته  هزار  این طرح، ۵۰  هشتم 

۴۵۰ هزار تومان بود بین نیازمندان توزیع شده است.
 ایجاد ۸۰ کارگاه تولید ماسک در استان مسوول بسیج سازندگی سپاه 
اشاره داشت  تولید ماسک  به موضوع  امام سجاد)ع( استان هرمزگان 
و خاطرنشان کرد: این مجموعه با ایجاد ۸۰ کارگاه تولید ماسک در 
استان بالغ بر دو میلیون ماسک کارگاهی و پنج هزار فرم لباس دانش 
اضافه  داد. وی  قرار  نیازمندان  اختیار  رایگان در  به صورت  را  آموزی 
کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بسیج سازندگی ۱۲۰ هزار بسته 
یک کیلوی گوشت و مرغ و ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم را در سراسر 
استان بین نیازمندان توزیع کرده است و در گند زادیی معابر و اماکن 

هم نقش بسزایی داشته است.
 ایجاد سه بازارچه محلی در محالت کم برخودار بندرعباس

باوقار از ایجاد سه بازارچه محلی در محالت کم برخوردار بندرعباس 
با مشارکت شهرداری بندرعباس و با هدف اشتغالزایی برای نیازمندان 
خبرداد و گفت: این سه بازارچه محلی در محالت نخل ناخدا، کوی 

ملت )دوهزار( و چاهستانی ها ایجاد می شود.
بیان  هرمزگان،  استان  )ع(  امام سجاد  بسیج سازندگی سپاه  مسوول 
کرد: برای ایجاد این سه بازارچه توافق نامه آن با شهرداری بندرعباس 
بازارچه ها پول  این  از احداث  بعد  قرار است  امضا رسیده است و  به 
پیش این غرفه ها از نیازمندان اخذ نشود و با حداقل اجاره مشغول به 
فعالیت شوند و در این بین تا سقف ۱۵میلیون تومان هم تسهیالت با 

کارمزد ۱۰ درصد برای نیازمندان در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: تا کنون ۳۰ فروشگاه منصف در استان راه اندازی شده 
است که کار و هدف این فروشگاه ها عرضه و فروش محصوالت صنایع 
دستی و غذای خانگی خانواده ها در جهت حمایت از مشاغل خانگی 
که بازاری برای فروش محصوالت خود ندارند است و  کنار این اقالم 
ضرروی مورد نیاز خانوارها که شامل گوشت، مرغ، برنج و... می باشد را 
با نرخ پایین تر از بازار بین  مردم توزیع می کنند و یک فروشگاه هم به 
صورت سیار در محالت کم برخودار در این زمینه مشغول به فعالیت 
به همکاری و مشارکت  از سخنان خود  باوقار در بخشی دیگر  است. 
خوب بسیج سازندگی در تعمیر و ساخت واحدهای مسکونی در سیل 
سال گذشته در شهرستان جاسک اشاره کرد و افزود: در راستا ۱۳۰ 
به صورت  تعمیر شد و ۲۸ واحد  دیگر هم  و  واحد مسکونی مرمت 

کامل از صفر تا صد احداث شد.
مسوول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان در ادامه 
ابراز کرد: ۴۰ واحد مسکونی در کل استان به همت بسیج سازندگی 
احداث و تحویل نیازمندان شده است و در این راستا هم  در ساخت 
۱۳۶ واحد مسکونی با بهزیستی و ۲۰۰ واحد مسکونی با کمیته امداد 

امام خمینی)ره( مشارکت دارد.
هم  مجموعه  این  ها   شهرستان  به  آبرسانی  پروژهای  در  گفت:  وی 
های  شهرستان  در  موردآن   ۱۰ به   توان  می  که  داشته  همکاری 

سیریک، لنگه، پارسیان، خمیر و بستک اشاره کرد.
باوقار به اقدامات بسیج سازندگی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار 
این  در  کرد:  اظهار  و  پرداخت  بندرعباس  غفاری  اهلل  آیت  محله  در 

محله، یک کارگاه خیاطی ویژه زنان با ۷۵ چرخ خیاطی دایر شده که 
در این کارگاه زنان سرپرست خانوار که شامل ۴۵ خانوار می باشند به 
دوخت لباس و تولید ماسک در این کارگاه مشغول به فعالیت هستند.

مسوول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان ادامه داد: 
یک کارگاه تعمیر کولر و یخچال هم در این محله شروع به فعالیت 
کرده است که به صورت رایگان یا با حداقل ترین نرخ برای نیازمندان 

خدمات دهی می دهد.
هر کجا نیاز باشد ورود خواهیم کرد 

استان  در  جهادی  گروه   ۹۵۰ استان  در  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
بسیج  اقدامات  ترین  مهم  کرد:  بیان  هستند،  فعالیت  به  مشغول 
سازندگی در طول سال پروژه های عمرانی و محرمیت زادیی است و 

در این راستا هر کجا نیاز باشد این مجموعه ورود  خواهد کرد.

 آغاز به کار بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شریعتی 
بندرعباس

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شریعتی بندرعباس قدمتی زیاد در 
این شهرستان داشته و بسیاری از مردم استان هرمزگان در این مکان، 
حس شیرین فرزند دار شدن را تجربه کرده اند و اکنون مدتی از افتتاح 

بنای ساختمانی جدید آن، می گذرد.
حدود  به  متعلق  بندرعباس،  شریعتی  بیمارستان  قدیمی  ساختمان 
نظیر  گوناگون  کاربری های  خود  پرونده  در  و  بود  پیش  سال   ۱۱۸
بیمارستان  و  روان  و  اعصاب  بیمارستان  انگلستان،  سابق  کنسولگری 
عمومی داشته و در سال ۱۳۶۷، به تنها بیمارستان تخصصی زنان و 

زایمان استان هرمزگان تبدیل شد.
بیمارستان قدیمی شریعتی که از سال ۹۴ به جهت فرسودگی بافت 
به  و  تخلیه  بود،  گرفته  قرار  همگان  انتقاد  مورد  تاریخی،  بنای  این 

بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس بندرعباس انتقال داده شد.
در ابتدا مدتی این بنای فرسوده و تاریخی که به نوعی یکی از میراث های 
فرهنگی هرمزگان محسوب می شد، رها شده بود تا اینکه دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان اقدام به احداث ساختمان جدید بیمارستان تخصصی 

زنان و زایمان در محل ساختمان قدیمی آن، نمود.
انتقال این بیمارستان به بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس که 
قبل از آن بیمارستان شلوغ و پر ازدحامی به شمار می رفت، مشکالت 
و کمبودهایی را برای مردم به وجود آورده بود. در نهایت بعد از کش 
و قوس های فروان و تاخیر در احداث و بهره برداری، ساختمان جدید 
بیمارستان شریعتی، در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری با حضور معاون 

اول رئیس جمهور، افتتاح شد.
درحال حاضر این بیمارستان در دو طبقه با ۱۳۰ تخت مصوب و در 
زیربنای ۱۰ هزار و ۶۶۰ متر مربع، با ۲۳۷ نیروی کادری درحال ارائه 

خدمات تخصصی به مردم هرمزگان است.
اتاق   ۵ دارای  درمانی  و  پژوهشی  آموزشی،  بیمارستان  این  همچنین 
پس  مراقبت  بخش  زایمان،  بخش  اورژانس،  بخش های  مجهز،  عمل 
بخش  ان.آی.سی.یو،  و  آی. سی.یو  پرخطر،  مادران  بخش  زایمان،  از 
نوزادان، رادیولوژی، آزمایشگاه، بخش زنان، بخش بستری و کلینیک 

تخصصی و فوق تخصصی، می باشد.
از نکات مثبت بنای جدید بیمارستان، مجهز بودن به تعداد زیادی اتاق 
زایمان مجزا با امکانات مناسب برای مادر و نوزاد بوده که فضای ویژه ای 

را جهت آسایش بانوان باردار فراهم کرده است.
گفتنی است از مردادماه سال جاری کلینیک زنان، اطفال و نوزادان این 
بیمارستان شروع به کار کرده بود و در ادامه از تاریخ یکم آذرماه بخش 
زایمان و اتاق عمل بیمارستان شریعتی آغاز به کار کرده است که این 

روزها و در اوایل شروع به کار خود بسیار خلوت می باشد.
رنگ آمیزی عجیب مجسمه مادر بیمارستان کودکان 

بندرعباس خبرساز شد
رنگ آمیزی عجیب مجسمه مادر بیمارستان کودکان بندرعباس موجی 
از انتقادات فعاالن فضای مجازی را نسبت به غیر حرفه ای بودن اثر 

به همراه داشت.

به شرایط  توجه  با   : باره گفت  این  فعاالن فضای مجازی در  از  یکی 
مغموم  و همچنین  درمان  کادر  برای  الخصوص  کرونا  کننده   خسته 
یک  حامل  غمگین  مادر  یک  کننده  تداعی  که  مجسمه  چهره  بودن 
بیمارستان  درمان  پرسنل  درخواست  به  بود  بدحال  یا  مرده  فرزند 
خدمات  معاونت  به  بیمارستان  ریاست  جناب  از  ای  نامه  کودکان 
شهرداری بندرعباس ارسال گردید که طی آن نامه متقاضی تغییر رنگ 
مجسمه شدیم و به پاس خدمات کادر درمان اجرای طرح پرستار را 

نمودیم . 
پس از حواشی تندیس ، دکتر عبدالمجید ناظمی رئیس مرکز آموزشی 
، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباسی در پیامی از معاونت خدمات 
شهری شهرداری مرکزی و شهرداری منطقه یک بندرعباس به دلیل 
اقدام به موقع در تغییر نمای تندیس مستقر در وردی اصلی بیمارستان 

تقدیر و تشکر نمود . 
المان های  بازسازی  یا  ساخت  به  فراوانی  انتقادات  که  نماند  ناگفته 

بندرعباس وارد شده است. 
اولین داماد ناقض پروتکل های کرونایی در سیریک 

روانه بازداشتگاه شد

رئیس دادگستری شهرستان سیریک گفت: در راستای اجرای مصوبه 
و  مراسمات عروسی  برگزاری  از  پیشگیری  بر  مبنی  ملی کرونا  ستاد 
عزاداری در شهرستان امروز داماد و پدرش که خالف این مصوبه عمل 
روانه  و  دستگیر  انتظامی  ماموران  توسط  آنها  نفر  دو  هر  کردند 

بازداشتگاه شدند.
مجید حسینقلی رئیس دادگستری شهرستان سیریک افزود: در راستای 
سیاست های ستاد ملی کرونا و تأکیدات رئیس کل محترم دادگستری 
استان هرمزگان به رؤسای حوزه های قضائی، مبنی بر برخورد با برگزار 
کنندگان هر نوع تجمعات بویژه مراسمات عروسی و عزا، حکم جلب 
پدر داماد و داماد به دلیل عدم تمکین به قانون صادر شد. وی تصریح 
کرد: پس از صدور دستور قضائی به مرجع انتظامی، مأموران به محل 
روستای  در  پدرش  و  داماد  که  شدند  اعزام  عروسی  جشن  برگزاری 
گزپیز از توابع بخش مرکزی شهرستان جلب و روانه بازداشتگاه شدند. 
اینکه اقدام این فرد، خالف ستاد ملی کرونا و  با اشاره به  حسینقلی 
عدم رعایت توصیه های بهداشتی صورت گرفته بود،اظهار کرد: بنابراین 
دستورات الزم جهت بازداشت داماد و متولیان برنامه سریعاً صادر شد، 
که مشارالیه جلب و با قرار تأمین کیفری روانه بازداشتگاه شد. رئیس 
دادگستری شهرستان سیریک یادآور شد:: برگزاری هرگونه مراسم عزا 
و عروسی و تجمعات دیگر، در حال حاضر که سالمت و امنیت عمومی 
جامعه را خطشه دار و تهدید میکند جرم محسوب می شود و با فرد و 
یا افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.  وی مردم شهرستان سیریک 
را به رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا توصیه و افزود: با توجه به افزایش 
رعایت  ضمن  داریم  انتظار  شهرستان  مردم  از  کرونا،  بیماری  شیوع 
پروتکل های بهداشتی، از تجمعات خودداری و از ماسک استفاده کنند. 
این  در  قانون  صریح  حکم  به  سیریک  شهرستان  دادگستری  رئیس 
زمینه اشاره کرد و اضافه کرد: برابر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی، 
برگزاری هرگونه مراسم عزا و عروسی در این ایام ممنوع و به منزله 
و  عروسی  و  عزا  مراسمات  با صاحبان  و  است  جامعه  تهدید سالمت 

تجمعات غیرقانونی برخورد خواهد شد.

اخبار بانوان



اولویت دریافت وام ودیعه مسکن با زنان سرپرست 
خانوار است

سرپرست  زنان  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
خانوار در اولویت وام ودیعه مسکن و خانه های ارزان قیمت قرار دارند.

در   ، خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون  ابتکار«  »معصومه 
پاسخ به پرسشی درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار، با توجه به 
جهانگیری  گفت:  داد،  رخ  بندرعباسی  بانوی  برای  اخیرا  که  حوادثی 
دستورالعملی دادند مبنی بر اینکه در چنین شرایطی تا قبل از اینکه 
در  که  و مسکنی  باشد، سرپناه  نشده  افراد مشخص  وضعیت مسکن 
ابتکار  نشود.  گرفته  آن ها  از  شرایطی  هیچ  تحت  دارند،  حضور  آن 
امیدوارم  گفت:  دستور  این  اجرای  به  نسبت  امیدواری  ابرازی  ضمن 
زنان  برای  مواردی  چنین  شاهد  دیگر  و  شود  اجرا  دستورالعمل  این 
سرپرست خانوار نباشیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
زنان  از  حمایت  راستای  در  که  دستورالعمل هایی  دیگر  به  اشاره  با 
سرپرست خانوار وجود دارد، گفت: در دستورالعمل های قبلی مربوط 
مسکن  ودیعه  وام  اولویت  در  خانوار  سرپرست  زنان  نیز  مسکن  به 
قرار دارند. همچنین در اولویت دریافت مسکن ارزان قیمت نیز زنان 
اقدام  این  خوشبختانه  گفت:  ابتکار  شده اند.  منظور  خانوار  سرپرست 
با وزارت مسکن و شهرسازی هماهنگ شده است و در سیاست های 
ابالغی و آیین نامه های این وزارتخانه، این قشر از جامعه در اولویت قرار 
دارند. او درباره ضمانت اجرایی این دستورات گفت: این دستورات به 
طور حتم ضمانت اجرائی دارد، چرا که توسط وزارتخانه های مربوطه 

در حال اجرا است.
سهام عدالت، ضامن تسهیالت برای زنان سرپرست 

خانوار می شود

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از پذیرش سهام عدالت به 
عنوان ضمانت تسهیالت قرض الحسنه زنان سرپرست خانوار خبر داد.

»معصومه ابتکار«،معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ، با یک 
توئیت از به نتیجه رسیدن تقاضا و پیگیری معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنان و خانواده خبر داد و نوشت: با موافقت دکتر عبدالناصر 
به  بانک ها دستور داد نسبت  به مدیران عامل  بانک مرکزی  همتی، 
پذیرش سهام عدالت به عنوان ضمانت تسهیالت قرض الحسنه زنان 
سرپرست خانوار و زنان کارآفرین اقدام کنند. معاون رئیس جمهوری 
در بخشی دیگر از این توئیت  تصریح کرد: این سیاست می تواند بخشی 

از مشکالت زنان در تامین وثیقه را حل کند
 روز ازدواج؛ ۹۹/۹/۹ همه محضرها باز شد

به دنبال درخواست کانون دفاتر ازدواج و طالق مبنی بر ُرند بودن تاریخ 
۹۹/۹/۹ و ثبت نزدیک به ۸۰ درصد ازدواج ها در این تاریخ، با موافقت 
محدودیتهای  وجود  با  کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  رییس 

کرونایی، همه دفاتر ثبت ازدواج  باز شد.
عالوه بر تولد فرزندان، ثبت ازدواج نیز در این تاریخ با استقبال فراوانی 
مواجه شد. از همین رو بسیاری از کسانی که در شرف ازدواج بودند، 

این تاریخ را برای ثبت عقد ازدواج خود انتخاب کردند.  
با توجه به محدودیت های شیوع کرونا دفاتر ازدواج و طالق به صورت 
زوج و فرد فعالیت می کنند و ثانیاً ثبت ازدواج حداکثر با حضور ۶ نفر 
از خانواده های عروس و داماد آن هم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

امکان پذیر شد.
ثبت ۸۰ درصد ازدواج های آذر ماه در ۹۹/۹/۹

درصد   ۸۰ حدود  طالق  و  ازدواج  سردفتران  کانون  رئیس  گفته  به 
ازدواج های آذر ماه امروز به ثبت رسیده است 

مسوول اورژانس اجتماعی کیش:
همسرآزاری روانی در کیش در ایام قرنطینه افزایش 

یافته است

مسوول اورژانس اجتماعی کیش از افزایش همسرآزاری روانی در کیش 
در ایام قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

کوپایی با بیان این مطلب افزود: در ایام شیوع ویروس کرونا، گزارش 
پرتکرار  گروه  دومین  در کیش، جزو  و جسمانی  روانی  آزاری  همسر 
گزارش های اورژانس اجتماعی است. وی عواملی چون کم شدن تحمل 
افراد و آسیب پذیر شدن جامعه درایام کرونا را در افزایش خشونت علیه 
زنان موثر دانست و گفت: میزان همسر آزاری روانی در ایام کرونا در 
جزیره کیش نسبت به خشونت های جسمانی افزایش بیشتری داشته 
بیشتر  مهاجران  میان  در  را  زنان  علیه  میزان خشونت  کوپایی  است. 
دانست و عنوان کرد: البته این بدان معنا نیست که خشونت علیه زنان 
بر  بلکه به دلیل سبک زندگی حاکم  بومیان رخ نمی دهد؛  در میان 
بومیان، آنها مسایل و مشکالت را بیشتر در میان خود حل می کنند 
که این نیز به علت زندگی مشترک خانوارها با یکدیگر است؛ بر همین 
و  برادران حل  و  یا خواهران  و  بزرگان  توسط  اغلب مشکالت  اساس 
فصل می شود. اما مهاجران به دلیل شرایط زندگی در کیش و دوری 
از خانواده خشونت بیشتری را تجربه می کنند و به کمک بیشتری نیز 
احتیاج دارند. مسئول اورژانس اجتماعی به اقدام های بهزیستی برای 
مقابله با خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد و گفت: با تشکیل تیم 
سیار، پس از بررسی شرایط و حصول اطمینان از امنیت جانی، خانواده 
دهیم،  می  آن ها  به  را  اولیه  آموزش های  و  کرده  خارج  بحران  از  را 
همچنین از زوجین می خواهیم تا به مرکز مداخله در بحران بهزیستی 
در  اما  کنند.  مراجعه  روانشناختی  و  مددکاری  دریافت خدمات  برای 
صورت نبود امنیت جانی اقدام های قانونی انجام و به دادستانی گزارش 
آسیب  فرد  برای  امن  محیطی  بالفاصله  نیز  سیار  تیم  می شود.  داده 
اعالم تصمیم دادستانی خدمات روانشناختی  تا  و  دیده مهیا می کند 
را  گزارش ها  اعالم  کوپایی  داشت.  خواهد  ادامه  دیده  آسیب  فرد  به 
به  افزود: گزارش ها معموالً  اعالم کرد و  از جانب همسایه ها  بیشتر 
دنبال شنیدن گریه و سروصدا و کتک کاری به اطالع ما می رسد. البته 
به دالیلی مثل حفظ  بانوان  بین گزارش های فردی، گاهی برخی  در 
آبروی خود و فرزندانشان و همچنین ترس دوباره در دریافت خشونت 
بیشتر، از تماس و اطالع از وضعیت حاکم خودداری می کنند. همچنین 
در برخی موارد زنان آسیب دیده وضعیت خود را پس از چند سال به 
بهزیستی گزارش کرده اند. وی همکاری آقایان با اورژانس اجتماعی را 
مناسب ارزیابی کرد و گفت: معموالً آقایان همکاری خوبی با ما دارند 
مخصوصاً در مرحله ای که کار به دادستانی کشیده نمی شود. اما گاهی 
پیش آمده است که آقا اجازه دخالت به ما نمی دهد، که در این شرایط 

مجبور می شویم از نیروی انتظامی و دادستانی کمک بگیریم.
کاهش  در  را  خود  و حقوق  قوانین  از  زنان  آگاهی  ادامه،  در  کوپایی 
میزان خشونت ها موثر دانست و افزود:قانون تا جایی که بتواند از زنان 
و  دست  قوانین  از  زنان  خود  اطالع  عدم  گاهی  اما  می کند  حمایت 

پای قانون گذار را می بندد. بر همین اساس بهتر است زنان به محض 
اینکه مورد آزار قرار گرفتند، فوراً به اورژاانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ 
گزارش دهند. اگر آزار جسمی دیده باشند حتماً باید پزشکی قانونی 
این آثار را تایید کند که بر این اساس اقدام های قانونی انجام شود. هم 
چنین بسیار مهم است که زنان در چنین شرایطی منزل خود را ترک 
از منزل، حق تمکین  نکنند زیرا زوجه می تواند در مقابل خروج زن 
دریافت کند. بنابراین بهتر است در شرایطی که فرد آسیب دیده ترس 
اورژانس  و  انتظامی  نیروی  خانه  ترک  از  بعد  بالفاصله  دارد  جان  از 
اجتماعی را مطلع سازد. این دو ارگان با تهیه گزارشی از وضعیت ایجاد 

شده می توانند ادعای ترک خانه زوجه را رد کنند.
وی در انتها صفحه اینستاگرام بهزیستی کیش را مرجعی مناسب برای 
یادگیری و آموزش بیشتر در شرایط بحرانی و مراقبت از خود و مقابله 

با آسیب های احتمالی معرفی کرد.
در بیمارستان ام لیالی بندرعباس:

نوزاددختری ۹صبح ۹۹/۹/۹ به صورت طبیعی به دنیا 
آمد

این تصویر نوزادی است که در بیمارستان ام لیال بندرعباس در تاریخ 
این  نام  آمده است.  دنیا  به  طبیعی  زایمان  با  ۹صبح  ساعت   ۹۹/۹/۹

دختربچه یاسمین قنبرنژاد و فرزند دوم خانواده است.
بازداشت ۲۸ بانی عروسی در »رودان«

فرماندار رودان با بیان اینکه با انجام تذکر لسانی طی این مدت اجرای 
طرح محدودیت ها از برگزار ۴۱ مراسم عروسی در شهرستان جلوگیری 
شده است، گفت: ۲۸ بانی مراسم عروسی نیز احضار شده  و ۲۲ بانی 

دیگر هم بازداشت شدند.
به  اشاره  با  رودان  کرونا شهرستان  در جلسه ستاد  مصطفی غالم پور 
اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها و طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی گفت: این طرح محله محور و خانواده محور به صورت مشترک 
از سوی وزارت بهداشت و درمان و سازمان بسیج در شهرستان به اجرا 
در آمده است. غالم پور بیان داشت: از یکم آذر ماه تاکنون از مجموع 
۲ هزار و ۱۷۹ خودرویی که به ورودی شهرستان آمده اند هزار و ۱۲۴ 
مدیریت  طرح  جریمه  با  خودرو   ۲۸ شده اند.  داده  بازگشت  خودرو 

محدودیت هوشمند مواجه شده اند و دو خودرو نیز توقیف شده اند.
غالم پور از عدم توزیع کاالهای اساسی به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 
در شهرستان بواسطه پیشگیری از شیوع کرونا در شهرستان نیز خبر 
داد و گفت: برای حفظ سالمت مردم این امر با توجه به نیاز مردم به 

هفته های آتی موکول خواهد شد.
وی تصریح کرد: از این پس اصنافی که در رعایت پروتکل های بهداشتی 

قصور و تقصیر داشته باشند سریعا پلمپ خواهند شد.
بواسطه  رودان  ره  خمینی  امام  امداد  کمیته  اینکه  بیان  با  غالم پور 
ازدیات مراجعه کنندگان امروز تعطیل شد به برخی از بانک و ادارات 
اجرای  در  اجرایی  دستگاه های  مدیران  گفت:  و  داد  تذکر  نیز  دیگر 

دستورالعمل های ستاد کرونا دقیق و جدی باشند .
برگزاری نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی

بارگذاری  و  ثبت نام  طریق  از  توانند  می  عالقه مندان  و  هنرمندان 
و  شرکت  فوق  نمایشگاه  در   tafrihati.com سامانه  در  اطالعات 
محصوالت خود را عرضه و یا محصوالت مورد عالقه شان را خریداری 

کنند.

اخبار بانوان
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ستایش 1۵ ساله اهل  بندرلنگه  به همراه مادربزرگ ۶۵ ساله 
اش  سحرگاه یکشنبه گذشته در خواب مورد حمله فردی   قرار 

گرفتند و جان باختند.  
دو  این  خانواده  های  گفته  اساس  بر  که  دردناکی  و  غافلگیرانه  مرگ 
مقتول  ،عامل آن   پسرحدود ۱۹ ساله ای  است که خواستگار ستایش  
با این دختر نوجوان و تهدید کردن به  از درگیری لفظی  بوده و پس 
مرگ ، سحرگاه مخفیانه وارد خانه شده است و با پرتاب سنگ واشیاء 
به سمت  اهالی خانه  که همگی در خواب بودند باعث شد ستایش و 
مادربزرگش به نام کلثوم جان دهند و دو پسر ۲ نیم ساله و ۷ ساله 
مجروح شوند.این دو پسر بچه آن شب حادثه مانند اکثر شبها در کنار 

مادربزرگشان در خواب بودند که در این رابطه مجروح شدند.
صحنه دردناک

مسعود مینکی برادر کلثوم جزییات این حادثه را اینگونه تعریف کرد: 
منتظر  و  شد  بیدار  خواب  از  زود  صبح  همیشه  مانند  مادرم  روز  آن 
او  نام کلثوم شد که خانه اش در همسایگی  آمدن خواهر بزرگ ترم به 
از آمدن خواهرم نبود، مادر  است. ساعت حدود ۸ صبح بود و خبری 
با دل نگرانی به سمت خانه او رفت، در حیاط باز بود و پس از ورود به 
آنجا و چند بار صدازدن و نشیندن جوابی، درب ورودی خانه را باز کرد.

ناگهان  شود  پذیرایی  اتاق  وارد  خواست  تا  کرد  باز  را  درب  مسن  زن 
چشمش به صحنه ای افتاد و مات و مبهوت به داخل خیره شد. مینکی 
شکم  روی  بر  ستایش  سروصورت  بود،  به هم ریخته  همه جا  داد:  ادامه 
کلثوم قرار داشت و دو پسربچه نیز به طرز عجیبی خوابیده بودند چند 
سنگ بزرگ نیز در کنار آن ها بود، مادرم به آن ها نزدیک شد و با دیدن 
چهره های غرق در خون، هراسان و فریادکنان همسایه ها را خبردار کرد.

این مرد ۴۲ ساله بابیان اینکه صبح نهم آذرماه جاری، برای انجام کاری 
به بندر کنگ رفته بود و با تماس همسرش از این حادثه مطلع شده 
بود افزود: همسرم تماس گرفت و با صدای گریان خبر داد که خواهرم 
آن  در  که  وی  رسیده اند.  قتل  به  »ستایش«  خواهرم  نوه  و  »کلثوم« 
لحظه از شنیدن این خبر شوکه شده بود با تفکر بر اینکه شاید دعوایی 
براثر آن بی هوش شده اند  و  از دخترانش رخ داده  مابین کلثوم و یکی 

خود را به منزل خواهرش در محله رودباری های بندرلنگه رساند.
مینکی گفت: خبر قتل برایم باورپذیر نبود و نمی توانستم قبول کنم که 
چنین اتفاقی رخ داده و اینکه باکسی دشمنی نداشتیم، احتمال می دادم 
رخ داده  شده  اعتیاد  دچار  که  دخترش  با  خواهرم  مابین  درگیری  که 
است و براثر آن شاید آن ها دچار جراحاتی شده باشند اما زمانی که به 
محل رسیدم خودروی پلیس و اورژانس و اهالی محله و سپس اجساد 

عزیزانم را دیدم.
وی که هنوز مات و مبهوت حادثه ناگوار است افزود: برادر ستایش به 
نام فرسام ۲ و نیم ساله و پسرخاله ستایش به نام حسام ۷ ساله مجروح 

شده بودند که به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان هستند.
شناسایی قاتل فراری از طریق دوربین مداربسته

به قتل گفت: نمی دانستیم چه کسی  او در خصوص دستگیری متهم 
دست به قتل زده تا اینکه از طریق دوربین مداربسته یکی از خانه های 
بستگان متوجه شدیم پسر جوانی به نام )م_ن( که خواستگار ستایش 
بوده است، ساعت ۴ و نیم صبح یکشنبه نهم آذرماه به همراه یک نفر 

دیگر با موتورسیکلت وارد محل شدند.
مینکی ادامه داد: این پسر الغراندام و قدبلند از روی دیوار وارد منزل 
شد، حتی شب قبل نیز او به این محله آمده بود و پس از نگاه کردن به 

اطراف خانه خواهرم ازآنجا دور شده بود.
دستگیری متهم به قتل

را  تحقیقات خود  قتل،  به  متهم  از  آوردن سرنخی  به دست  با  پلیس 
آغاز کردند و دریافتند وی در کوه های اطراف لنگه مخفی شده است، 
حادثه  از  بعد  روز  را  )م_ن(  شدند  موفق  پلیس  خاص  شگردهای  با 

دستگیر نمایند.
تهدید به مرگ

برادر کلثوم بابیان اینکه، )م-ن( در بازجویی های اولیه به قتل اعتراف 
کرده است گفت: »من این جوان را نمی شناختم اما چند سالی بود که 
ستایش را می شناخت و باهم صحبت می کردند تا آنکه ماه گذشته از 
وی خواستگاری کرده بود ولی خانواده پدری دختر به علت شرایط سنی 

هر دو طرف و مهم تر از همه، سابقه اعتیاد و زندان )م-ن( به او جواب 
منفی داده بودند«.

وی افزود«: شب قبل از حادثه )م-ن( با ستایش درگیری لفظی داشتند 
و او را تهدید به مرگ کرده بود و ستایش به مادر و خاله اش این را گفته 
بود اما آن ها هیچ وقت فکرش را نمی کردند او دست به چنین اقدامی 
بزند و تهدیدش را عملی کند، )م-ن( درزمانی که همه در خواب بودند 
وارد خانه شده و براثر شواهد با پرتاب سنگ بزرگ و چوب و... موجب 

مرگ و مجروحیت شده بود.«
ترک تحصیل

مینکی از ستایش ۱۵ ساله ای سخن گفت که وی براثر شرایط خانوادگی 
سه سال قبل، ترک تحصیل کرده است، خانواده ای که 6 سال گذشته 
براثر اعتیاد شدید پدر و همچنین مادر ازهم پاشیده شده بود، مادر او بعد 
از متارکه با مرد دیگری ازدواج کرده و از این زندگی جدید دارای یک 
پسر ۲ و نیم ساله ای به نام فرسام است. این مرد میان سال اشاره ای به 
خواهرش کرد «: کلثوم بعد از ۲۷ سال خدمت از بیمارستان بندرلنگه، 
بازنشسته شده بود و به همراه نوه هایش در یک خانه زندگی می کرد که 
سحرگاه یکشنبه گذشته براثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

گفتنی است تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.
صبح ساحل

ستایش ۱۵ ساله به همراه مادربزرگش غافلگیرانه کشته شدند

خواستگار، مظنون قتل دختربچه در بندرلنگه

گزارش

علت مرگ آیالر ۸ ساله مشخص شد
خودکشی با مشارکت دوست ۱۲ ساله

مرتضی غریبی 
نیروی  فرمانده  جعفری"،  غالمرضا   " سردار 
انتظامی هرمزگان گفت: در پی اعالم کالنتري 17 
شهرستان بندرعباس در مبني بریک فقره حلق 
فرد  انتقال  و  بندرعباس  شهرستان  واقع  آویزي 
بررسي  جهت  انتظامي  ماموران  بیمارستان،  به 

موضوع به بیمارستان اعزام شدند.
پدر  گفت:  هرمزگان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
اعالم  اظهاراتش  در  مأموران  حضور  با  متوفی 
براي  بادخترهمسایه  گذشته  دخترم شب  داشت 
از  صبح  وقتي  و  رفته  منزل  بام  پشت  به  بازي 
حضور  منزل  در  دخترم  دیدم  شدم  بلند  خواب 
با  که  کردم  مشاهده  و  رفته  بام  پشت  به  ندارد 

طناب خود را حلق آویز کرده است.
بعمل  هماهنگي  با  داشت:  اذعان  جعفری  سردار 
آگاهي  پلیس  مجرب  ازکارآگاهان  اکیپي  آمده 
رئیس  و  صحنه  بررسي  کارشناسان  از  متشکل 
اداره مبارزه با جرائم جنایي به محل حادثه اعزام 

و تحقیقات از خانواده و دوستان وی آغاز شد.
وحساسیت  اهمیت  لحاظ  به  کرد:  تصریح  وی 
وجدي  ویژه  صورت  به  پرونده  پیگیری  موضوع 
دستورکارقرار گرفت و کارآگاهان باحضور مجدد 
درصحنه نسبت به تحقیق از همسایگان ،دوستان 
و تمام افراد که با متوفي در ارتباط نزدیک بودند، 

اقدام کردند.
مأموران  اینکه  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
متوفی  دوستان  از  یکی  به  پلیسی  اقدامات  طی 
که دختری 1۲ ساله می باشد مظنون شدند گفت: 
نامبرده ابتدا منکر حضور در صحنه حادثه میشد 
شب  که  داشت  بیان  پلیسی  ادله  مشاهده  با  اما 
حادثه به منظور بازي به باالي پشت بام رفتیم و 
آنجا که  از  و  اختالفات شدید خانوادگی  توجه  با 
تحت تاثیرخودکشي یکي از دوستان خود بودیم 

، تصمیم گرفتیم خودکشي کنیم.
ادامه  در  نوجوان  دختر  این  داد:  ادامه  وی 
را  خودم  من  نخست  داشت،  بیان  اظهاراتش 
را  خودم  و  ننموده  تحمل  که  کرده  آویز  حلق 
نجات دادم و سپس دوستم خودش طناب را دور 

گردنش پیچید و سپس من نیز طناب را به سمت 
وضعیت  بادیدن  که  شد  حال  بي  تا  کشیدم  باال 
اما  کردم  اقدام  او  نجات  به  برای  و  ترسیده  وي 
متاسفانه نتوانستم طناب را از گردنش باز کنم و 

از روی ترس محل را ترک کردم.
مقام  از  دعوت  با  کرد:  تصریح  جعفری  سردار 
وکارآگاهان  قانوني  پزشکي  ونماینده  قضائی 
پلیس آگاهي بازسازي صحنه انجام پرونده تکمیال 
به دادگاه کیفري ارجاع شد و با توجه به وضعیت 
روحي و جسماني و دارا نبودن سن قانوني حسب 
ساله   1۲ دختری  که  متهم  قضائي  مقام  دستور 
می باشد جهت نگهداري تحویل اداره بهزیستي 

شهرستان بندرعباس شد.
کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
فروپاشی و اختالفات شدید درون خانواده ضمن 
در  افراد،  عاطفی  و  روانی  تعادل  زدن  هم  بر 
خانواده هایی که از شالوده مستحکم و خوبی بر 
خوردار نیستند موجب بروز آسیب های اجتماعی 
دیگراز جمله فرار فرزندان از خانواده،خودکشی، 

سرقت، قتل، جنایت و ... می شود.

راهنمای مرگ آیالر به خانه بازگشت 
رنجبر مدیر کل بهزیستی استان گفت: دختر 1۲ 
ساله فقط دو روز در بهزیستی نگهداری و سپس 
به دستور قضایی به خانواده اش تحویل داده شد. 

در این ارتباط قانون چه می گوید 
حد و قصاص برای کودک و نوجوان

جرایم  از  یکی  مرتکب  نوجوانی  یا  طفل  گاه  هر 
با مجازات حد یا قصاص شود دو حالت برای آن 

متصور است:
باشد،  قمری  سال   1۲ از  کمتر  کودک  سن   اگر 
دادگاه کودک را به اولیا یا سرپرست قانونی یا یک 
تعهداتی  هم  آنها  از  و  می سپارد  حقیقی  شخص 
همچنین  می گیرد.  دادیم  توضیح  پیشتر  که  را 
قاضی دادگاه می تواند کودک را به اصالح رفتارش 
قمری  سال   1۵ تا   1۲ کودک  اگر  کند.  نصیحت 
داده  تذکر  و  اخطار  کودک  به  یا  باشد،  داشته 
دیگر  تا  می گیرند  کتبی  تعهدی  او  از  و  می شود 
جرم را تکرار نکند، یا اینکه برای مدت 3 ماه تا 
یک سال در کانون اصالح و تربیت نگهداری شود.



قالیبافان وام ۱۲ میلیون تومانی می گیرند

عبداله بهرامی  درباره حمایت شبکه بانکی از بافندگان فرش دستباف 
گفت: در طول ١٠ سال اخیر تسهیالت کم بهره به قالیبافان یا وام خرید 
به خریداران فرش داده نشده است و بانک توسعه تعاون تنها بانکی بوده 
که در این زمینه ورود کرده و تسهیالت به خریداران و قالیبافان داده 
است. وی ادامه داد: در حال حاضر دو تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون 
فرش  خریداران  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  برای  یکی  که  داریم 
خریدار  توسط  فاکتور  مبلغ  درصد   ۲٠ آن  اساس  بر  و  است  دستباف 
پرداخت می شود و ۸٠ درصد مبلغ مابقی را بانک توسعه تعاون با نرخ 
مصوب بانک مرکزی می پردازد و  خریدار در قالب اقساط ۳۶ ماهه ظرف 
مدت سه سال آن را به بانک مسترد می کند که این طرح با وجود منابع 
محدود بانک، گام خوبی در جهت حمایت از تولید و عرضه فرش دستباف 

بوده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف افزود: تفاهم نامه دوم در 
حمایت از قالیبافان و بافندگان فرش است و به موجب آن هر قالیباف می 

تواند ١۲ میلیون تومان وام از بانک توسعه تعاون دریافت کند.
بهرامی نرخ سود وام ١۲ میلیون تومانی را ١۸ درصد با بازپرداخت ۳۶ 
که عضو  قالیبافانی  گفت:  وام،  دریافت  درباره شرایط  و  کرد  ذکر  ماهه 
در  نام  ثبت  و  اتحادیه  معرفی  با  باشند،  فرش  های  تعاونی  یا  اتحادیه 
سایت اتحادیه فرش می توانند از تسهیالت خرید مواد اولیه و تاسیسات 
و ابزارآالت بهره مند شوند و برای دریافت وام الزم است در بانک توسعه 

تعاون سپرده گذاری و افتتاح حساب کرده باشند.
به گفته وی اگر چه تسهیالت مذکور با نرخ ١۸ درصد برای قالیبافان 
گران تمام می شود ولی در شرایطی که تعاونی ها چندان مورد حمایت 
بانکها قرار ندارند پرداخت چنین تسهیالتی از سوی شعب بانک توسعه 

تعاون و تنها با معرفی اتحادیه اقدام قابل توجهی است.
ثبت نام۶ هزار نفرهرمزگانی در طرح توسعه مشاغل 

خانگی
خانگی  مشاغل  توسعه  ملی   طرح  رسانی  اطالع  پایگاه  اعالم  براساس 
این طرح  در  متقاضی شرکت  کشور  سراسر  در  نفر  هزار   ۲٠ بر  افزون 

کشور هستند.
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت 
از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام مطالعات 

داخلی و خارجی در سال ١۳۹۶ طراحی و به تصویب رسید.
به منظور اجرای و پیاده سازی این طرح، جهاددانشگاهی به عنوان یک 
نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، توانمندسازی 
مشاغل  پایدارسازی  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  مشاوره(  و  )آموزش 
خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و عمودی شد.

برخی از اهداف طرح شامل فرهنگ سازی و ترویج مشاغل خانگی در 
اشتغال  ایجاد  برای  خانگی  مشاغل  ظرفیت  از  استفاده  کشور،   سراسر 
پایدار و مولد،  خوداشتغالی متقاضیان ورود به بازار کار،  بهبود معیشت و 
افزایش رفاه خانوار،  اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به بازارهای هدف 
و بنگاه های پیشران، افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد مناطق، بهره 
گیری از فناوری های نو و جلب مشارکت واحدهای فناور و نوپا در ارتقای 
کمی و کیفی محصوالت خانگی، ایجاد و توسعه نشان ملی در محصول ها 
و خدمات خانگی،استانداردسازی، نشان سازی و اتصال به بازار محصوالت 
به  خانگی متقاضیان مشاغل خانگی، تشویق متقاضیان مشاغل خانگی 
کارآفرینانه،توانمندسازی  خانگی  کارهای  و  کسب  توسعه  و  راه اندازی 
کسب  و  کارآفرینی  مهارت های  آموزش  و  خانگی  مشاغل  متقاضیان 
ریسک  کاهش  برای  خانگی  مشاغل  راه اندازی  متقاضیان  برای  وکار 
اولیه سرمایه گذاری در این حوزه،  افزایش فرصت های شغلی از طریق 

مهارت آموزی و توانمندسازی نیروی انسانی است.
این طرح هدف های دیگری از قبیل معرفی مشاغل خانگی و فرصت های 
نو و کارآفرینانه، ارتقاء مدیریت کسب و کارهای خانگی از طریق پیوند با 
بنگاه های باالدستی و تشکیل شبکه و خوشه سازی،  شناسایی نشان های 
مشاغل  حوزه  در  پیشتبان ها  و  باالدستی  بنگاه های  استانی(،  و  )ملی 

خانگی و تربیت نیرو انسانی متخصص در حوزه کسب و کارهای خانگی 
)تسهیلگر( را نیز دنبال می کند.

با  هرمزگان  شغلی  مزیت های  تعیین  و  شناسایی  افزود:  مظفر  صدیقه 
همکاری دستگاه های مختلف متولی اشتغال هرمزگان انجام گرفت که 
این طرح  اول  براساس ان در ١۹ رشته مختلف مشخص شد و مرحله 
یعنی ثبت نام متقاضیان بود از ۶ شهریور همزمان با هفته دولت آغاز 

شده است.
وی ادامه داد: متقاضیان بایستی دارای شرایط سنی بین ١۸ تا ۵۵ سال 
و بدون بیمه کارفرمایی باشند و افراد دارای بیمه خویش فرما می توانند 

در طرح ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: در کنار این ها افرادی برای پیشران یا پشتیبان ثبت نام 
کرده اند که این گروه می توانند خود دارای کارگاه و شرکت تولیدی و یا 
تعاونی بوده و محصول های تولیدی افراد را در بازار بفروشند یا آنان را به 

باراز متصل کرده و یا روش فروش را به آنان آموزش دهند.
مدیر اجرایی طرح توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی هرمزگان 
پیشران  به  طرح  این  براساس  کننده  نام  ثبت  متقاضیان  داشت:  بیان 

متصل می شوند تا پیشران ها آنان را به بازار متصل کنند.
سنجی  شامل صحت  که  طرح  دوم  مرحله  اکنون  هم  شد:  یادآور  وی 
اطالعات وارد شده توسط متقاضیان، دادن مشاوره و راهنمایی شغلی به 
آنان می شود توسط کارشناسان درحال انجام است تا پس از این مرحله، 

دادن آموزش های عمومی و تخصصی به افراد آغاز شود.
آموزش  از دریافت  پیشران ها پس  و  افراد متقاضی  بیان داشت:  مظفر 
های الزم با توجه به زمینه شغلی و مورد عالقه خود به یکدیگر متصل 
می شوند، این آموزش ها به افزایش کیفیت و مهارت آموزی و موفقیت 

آنان در بازار و نشان سازی تجاری کمک می کند.
مدیر اجرایی طرح توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی هرمزگان 
با بیان این که در این طرح بر اعطای وام بانکی تکیه ندارد، بیان داشت: 
را  بیشتری  افراد  توانند  می  شوند  حمایت  بیشتر  پیشران ها  اندازه  هر 
زیرپوشش قرار دهند، برخی افراد خواهان مستقالنه کار کردن هستند 

که این ها نیز آموزش های مورد نیاز خود را دریافت می کنند.
در حاشیه سی امین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان 

منطقه آزاد قشم
*کتاب “موج، نوریه، جزیره” رونمایی شد*

حاشیه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس 
سی امین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این سازمان از کتاب “موج، 

نوریه، جزیره” به قلم آمنه ابراهیمی رونمایی کرد.
رمان  نخستین  جالیز،  انتشارات  چاپ  جزیره”  نوریه،  “موج،  کتاب 
داشته  سعی  اجتماعی  مسایل  به  پرداختن  با  که  است  ابراهیمی  آمنه 

خوانندگان را با زندگی مردم جزیره آشنا کند.
چاهو  روستای  ساکن  و   ١۳۶۹ متولد  قشمی،  جوان  نویسنده  این 
در  شعرهایش  و  نوشته ها  دل  نوشتن  با  را  نویسندگی  که  است  غربی 
و  کودکان  برای  داستان نویسی  به  ورود  با  و  کرده  آغاز  سن ١۳سالگی 

داستان های کوتاه ادامه داده است.
سومین  در  که  است  وی  برگزیده  آثار  از  خار”  و  “برقع  کوتاه  داستان 

جشنواره داستان نویسی حرا بندر خمیر شرکت کرده است.
گفتنی است، کانون هنر قشم یکی از قدیمی ترین مجموعه های هنری و 
ادبی فعال در منطقه آزاد قشم است که از آبان ماه سال ١۳۹۲ تشکیل 
شد و هشت انجمن نمایش، موسیقی، خوشنویسی، شعر و ادب، عکاسان 
خلیج فارس، قرآن و عترت، هنرهای تجسمی و داستان در آن فعالیت 

می کنند.
ممنوعیت شرعی زندانی کردن محکومان مالی مهریه

و قضائی مجلس شورای اسالمی گفت:  نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
مهریه  مالی  محکومان  کردن  زندانی  اساسی  قانونی   ۴ اصل  طبق 
ممنوعیت شرعی دارد و مجلس با نظر علما و مراجع تقلید هم عقیده 

است.
اظهار  نوروزی  والمسلمین حسن  االسالم  ملت، حجت  خانه  از  نقل  به 
داشت: دو ماده اصالح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی برای 

عدم زندانی شدن محکومان مهریه تصویب شده است.

اساسی  قانون   ۴ اصل  طبق  اسالمی  شورای  مجلس  اینکه  بیان  با  وی 
کردن  زندانی  کرد:  بیان  است  مخالف  مالی  محکومان  کردن  زندانی  با 
و  علما  نظر  با  مجلس  و  دارد  شرعی  ممنوعیت  مهریه  مالی  محکومان 

مراجع تقلید هم عقیده است.
بدهکاران  کرد:  تصریح  مجلس  قضائی  حقوقی  کمیسیون  رئیس  نایب 
مالی و مهریه در صورت عدم تمکن مالی نباید به زندان بروند که مجلس 

با جدید این موضوع را دنبال می کند و قطعا به سرانجام می رساند.
قید  با  مهریه  مالی  محکومان  های  پرونده  به  رسیدگی  افزود:  نوروزی 
را  پرداخت مهریه  توان  اگر زوج  و  انجام شود  دادگاه ها  باید در  فوریت 

نداشته باشد از زندان آزاد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دو بند باقی مانده از اصالح قانون محودمان 
مالی و مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی و پس از تصویب 
آن، اصالح قانون مهریه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.

تولد نوزاد ۲۷ ساله در آمریکا
نطفه  اهدا  ملی  مرکز  پزشکان  توسط  پیش  که ۲۷ سال  نوزادی  مولی 

در ایالت تنسی آمریکا در فریزر مخصوص منجمد شده بود متولد شد. 
این جنین یخ زده، که از سال ١۹۹۲ نگهداری می شد، تینا گیبسن ۲۸ 
ساله پیوند شد. دوره بارداری به خوبی پیش رفت و در اواخر ماه اکتبر 

دختری متولد شد که او را مولی اورت نامیده اند.
این تولد موفقیت آمیز قدم بزرگی در علم نگهداری نطفه و باروریش در 

آینده نامعلوم به حساب می آید.
تامین مسکن بانوی بندرعباسی به دستور استاندار 

هرمزگان
بدنبال دستور ویژه استاندار هرمزگان مبنی بر تهیه منزلی مناسب برای 
بانوی بندرعباسی که هفته گذشته، آلونک وی تخریب شده بود، خانه ای 
با کمک  این خبر گفت:  با اعالم  او رهن شد.  استاندار هرمزگان  برای 
ای  بنیاد مستضعفان خانه  به  وابسته  و موسسه علوی  بهزیستی  هزینه 
فریدون  دکتر  شد.  رهن  فرزندانش  و  بندرعباسی  بانوی  برای  مناسب 
همتی افزود:قرارداد رهن این خانه امروز منعقد و خانه تحویل آنان شد. 
استاندار هرمزگان همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای قانون در موضوع 
صیانت اراضی ملی و دولتی، خواستار تدبیر دستگاه های مسئول و اخذ 
مجوزها و احکام قانونی برای اجرای هرگونه حکم تخریب با لحاظ کردن 

مشکالت کنونی مردم شده است.
مادر قشمی به ۵ هموطن جان دوباره بخشید

»نادیه غالم پور« مادر ۳۴ ساله قشمی که به علت مرگ مغزی، پزشکان 
از وی قطع امید کرده بودند با اهدای اعضای بدنش پنج هموطن جانی 

دوباره گرفتند.
مهدی ماهیگیر شوهر مرحومه اظهار داشت: در تاریخ ١۲ آذرماه امسال 
فوق  بیمارستان  در  مغزی  تومور  داشتن  علت  به  عمل  جهت  همسرم 

تخصصی مرکزی ام  آر  آی شیراز بستری شد.
وی افزود: در تاریخ ١۳ آذرماه به منظور انجام عمل جراحی وارد اتاق 
عمل شد که متاسفانه پس از عمل به سطح هوشیاری مطلوب نرسیده و 

مرحومه دچار مرگ مغری شدید شد.
ماهیگیر تصریح کرد: علیرغم سختی تصمیم گیری در آن لحظه با توجه 
به دیدگاه مرحومه در زمان حیات، خانواده در نهایت رضایت خود نسبت 

به اهدای اعضا را اعالم کرد.
جهت  مرحومه  کبد  و  ریه  پانکراس،  کلیه،  قلب،  کرد:  خاطرنشان  وی 

زندگی بخشیدن به سایر هموطنان اهداء شده است.
گفتنی است ، از این مادر قشمی سه فرزند به یادگار مانده است.

فوت نوزادی که در غسالخانه زنده شد
پدر نوزادی که به تازگی در غسالخانه شهرستان آبدانان زنده شده بود، 
از فوت فرزندش خبر داد.به نوشته ی باشگاه خبرنگاران، » آدین ایمانی«، 
نوزاد دوماهه ای که با هوشیاری غسال آبدانانی زنده شده بود متاسفانه 

لحظاتی پیش در بیمارستان ابوذر اهواز فوت کرد. 
 نوزاد آبدانانی که گواهی فوت او دیروز در بیمارستان مرکز ایالم صادر 
شده بود، دیشب و در غسالخانه آبدانان با هوشیاری مسئول غسالخانه 

به زندگی بازگشت.
انتقال به بیمارستان رسول اکرم )ص( آبدانان و اعزام به  از  اما پس  او 
بیمارستان ابوذر اهواز، تالش های تیم پزشکی برای زنده نگه داشتن گی 

بی نتیجه ماند و لحظاتی پیش درگذشت.
ورود وزارت بهداشت به فوت نوزاد آبدانانی

 “قاسم جان بابایی”، معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به فوت نوزاد 
آبدانانی گفت: وزارت بهداشت جداگانه موضوع را بررسی می کند.

اکتفا  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  گزارش  به  تنها  اینکه  بیان  با  وی 
نمی کنیم، اظهار کرد: در این راستا یک تیم به استان ایالم اعزام شده 
برای  اهواز  ابوذر  بیمارستان  پزشکی  تیم  الزم  اقدامات  متاسفانه  است. 

نجات نوزاد آبدانانی  بی نتیجه ماند و نوزاد ساعتی قبل فوت کرد.

بانوان اخبار 
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قرمز  سس  شده،  ذوب  پنیر  همراه  به  زمینی  سیب  چیپس 
آن  عاشق  همه  که  است  ترکیبی  ژامبون  کمی  احتماال  و 
متنوع  و  ساده  بسیار  پنیر  و  چیپس  تهیه  روش  می شوند. 
عنوان  به  عمدتا  پرطرفدار  و  خوشمزه  غذای  این  از  و  است 
پیش غذا یا میان وعده مورد مصرف قرار می گیرد. طرز تهیه 
مختلفی  روش های  به  و  بوده  ساده  بسیار  پنیر  و  چیپس 

می توان یک چیپس و پنیر خوشمزه درست کرد.
دلیل  همین  به  دارد،  باالیی  چربی  لذیذ  وعده  میان  این 
می توانید آن را با پنیر و چیپس کم چرب تهیه کرده و نوش 
جان کنید. اما به طور کلی، مصرف این غذا برای افرادی منع 
قصد  اینجا  در  نمی شود.  توصیه  دارند  وزن  اضافه  یا  غذایی 
دهیم.  شرح  روش  دو  به  را  پنیر  و  چیپس  تهیه  طرز  داریم 
ماکروفر  از  می توانید  دوم  روش  در  و  فر  بدون  اول  روش  در 
برای پخت چیپس و پنیر استفاده کنید و در نهایت، از طعم 

بی نظیر آن لذت ببرید.
مواد الزم:

چیپس ساده: 1 بسته بزرگ
پنیر موزارال: 1 تا ۲ پیمانه )رنده شده(

قارچ: ۲۰۰ گرم
ژامبون: 1۰۰ گرم )به صورت خاللی برش داده شود(

پودر سیر: 1 قاشق چای خوری
پودر پاپریکا: 1 قاشق چای خوری

فلفل: به میزان دلخواه
برش های فلفل دلمه ای: در صورت تمایل

چیپس و پنیر بدون فر
پخت  برای  فر  یا  ماکروفر  از  نمی خواهند  که  کسانی  برای 
آماده  برای  را  تابه  می توانند  کنند،  استفاده  پنیر  و  چیپس 
داشته  اطمینان  و  کنند  انتخاب  پنیرشان  و  چیپس  کردن 
پنیر  و  چیپس  یک  می توان  هم  شیوه  این  با  که  باشند 

حرفه ای و خوشمزه درست کرد.
روش تهیه:

تفت  زیاد  تابه روی حرارت  و داخل  داده  برش  را  قارچ ها  ابتدا 
دهید تا آب آن ها کامال تبخیر شده و نرم شوند.

تابه نچسب پخش کنید. سپس فلفل،  چیپس ها را کف یک 

پودر پاپریکا و پودر سیر را روی آن ها بپاشید.
بریزید.  زمینی  سیب  چیپس های  روی  ژامبون  الیه  یک 
سپس،  دهید.  قرار  ژامبون  الیه  یک  روی  قارچ ها  آن،  از  بعد 
تمام ظرف  که  به طوری  بریزید،  مواد  را روی کل  موزارال  پنیر 
را روی  آن  و  را گذاشته  تابه  بعد، درب  بپوشاند. در مرحله  را 

شعله مالیم قرار دهید تا به تدریج پنیر ذوب شود.
در عرض 1۵ تا ۲۰ دقیقه چیپس و پنیر شما آماده سرو خواهد 
بود. شما می توانید آن را با کمی سس گوجه فرنگی و سس 

فرانسوی میل کنید.
چیپس و پنیر در ماکروفر

بلکه  کرده،  ساده  را  غذا  انواع  پخت  شیوه  تنها  نه  ماکروفر 
سرعت طبخ آنها را نیز افزایش داده است. چیپس و پنیر از 
مدت  در  ماکروفر  کمک  با  می توان  که  است  غذاهایی  جمله 
زمانی کوتاه و با کمترین زحمت تهیه کرد. مواد روی چیپس و 

پنیرتان را می توانید به سلیقه خود انتخاب کنید.
طرز تهیه:

برش  ورقه ای  صورت  به  و  بشویید  خوبی  به  را  قارچ ها  ابتدا 
بزنید. بعد از آن، ژامبون و فلفل دلمه ای را خرد کنید.

اینکه آن  انتخاب کرده و بدون  را  یک طرف مناسب ماکروفر 
در  بریزید.  آن  داخل  را  چیپس ها  از  الیه  یک  کنید،  چرب  را 
مرحله بعد، به ترتیب پنیر موزارال، ژامبون خرد شده، مفداری 
ظرف  بریزید.  چیپس ها  روی  را  دلمه ای  فلفل  سپس  و  قارچ 
چیپس و پنیر را در ماکروفر با قدرت 9۰۰ قرار دهید و حدود 
3 دقیقه صبر کنید تا پنیر به خوبی ذوب شود. برای داشتن 
آوردن  بیرون  از  پنیر حجیم تر می توانید پس  و  یک چیپس 
ظرف، دوباره یک الیه دیگر از همه مواد را اضافه کرده و دوباره 

داخل ماکروفر قرار دهید. 
خام  هنوز  قارچ ها  یا  بود  نشده  ذوب  کامل  طور  به  پنیر  اگر 
بودند، اجازه دهید چیپس و پنیر برای مدت زمان طوالنی تری 

داخل ماکروفر بماند.
گوجه  سس  با  را  پنیرتان  و  چیپس  می توانید  نهایت،  در 

فرنگی یا سایر چاشنی های مورد عالقه تان نوش جان کنید.

با سرآشپز= چیپس و پنیر 
به دو روش بدون فر و داخل ماکروفر

گزارش

پرستاران قاره اروپا جایزه مهم »زن اروپایی« را 
دریافت کردند 

نمایندگی  به  پرستاران  اتحادیه  اروپایی  فدراسیون 
»زن  مهم  جایزه  سبز،  قاره  پرستاران  تمام  طرف  از 
اروپایی« را دریافت کرد. این جایزه برای قدردانی از 
»تالش و ازخودگذشتگی شبانه روزی پرستاران« در 
سال جاری میالدی خصوصا با شیوع ویروس کرونا در 

ده ماه اخیر به آنها اهداشد.
اتحادیه  اروپایی  »فدراسیون  رئیس  آدامز،  الیزابت 
از دریافت جایزه گفت: »پرستاران  پرستاران«، پس 
همیشگی  ازخودگذشتگیهای  و  فداکاری  از  فراتر 
خود، نشان دادند که تا چه اندازه شهروندان اروپایی 
به وجود آنها نیازمند هستند.« به گفته خانم آدامز، 

»پرستاران با دلسوزی و مراقبت و تخصص ایمان ما 
به انسانیت و حس بشردوستی را از نو زنده کردند و 

به آن معنا بخشیدند.«
در  پرستاران«  اتحادیه  اروپایی  »فدراسیون  رئیس 
پایان سخنانش تاکید کرد : این جایزه باعث تقویت 
روحیه مهم میلیونها پرستاری می شود که در سراسر 
اروپا در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا از جان خود 

گذشته اند.
جایزه »زن اروپایی« به همت »جنبش زنان اروپایی« 
و »البی های حامی زنان«، هرساله به زنانی که با توجه 
ارزشهای  تقویت  در  بزرگی  نقش  وحرفه  شغل  به 
پنج  شود.  می  اهدا  دارند،  انساندوستانه  و  اروپایی 

سال که این جایزه به زنان اروپایی تعلق می گیرد.

معرفی کتاب: پاییز فصل آخر سال است
نویسنده: نسیم مرعشی

این کتاب روایت 3زن در آستانه سی سالگی 
است.

لیال،رو جا و شبانه
سه دوست با تفاوت های فکری بسیار.

داستان در واقع دغدغه های این3 دختر که 
روابط  و  اجتماعی  و  شغلی  مهاجرت،هویت 

عاطفی و خانوادگی است را روایت می کند
که  شده  باعث  داستان  نوشتاری  سبک 
پنداری  وهمذات  لمس  قابل  بسیار  داستان 
با هر سه شخصیت آسان باشد به طور که هر 

وجود خودمان  در  میتوانیم  را  سه شخصیت 
پیدا کنیم.

این سه شخصیت انسان هایی عادی واز دل 
جامعه اطراف مان هستند

دختران  کل  های  دغدغه  رمان  این  در 
کشیده  تصویر  به  خوبی  به  شصتی  دهه 
شان  تکلیف  که  جوانی  است،دختران  شده 

باخودشان مشخص نیست
این کتاب یک روایت جذاب
از زندگی واقعی زنان است،

در هر فصل از این رمان کامال زنانه میتوانید 
تکه ای از خود را پیدا کنید

- سمانه پاسخی

کتاب هفته


