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صید  مجوز  فقره   ۱۵ تخصیص  از  هرمزگان  کل شیالت  مدیر 
و  استان  شیالت  پیگیری  با  هنگامی  صیاد  ۳۰بانوی  ویژه 
استانداری هرمزگان  و حمایت  ایران  موافقت سازمان شیالت 

خبر داد.
صیاد  و   کش  زحمت  بانوان  اینکه  بیان  با  دریایی  عبدالرسول 
قالب  روش  به  قایق  با  صید  به  اقدام  پیش   سال ها  از  هنگامی 
می کردند اما به دلیل نداشتن مجوز صید از مزایای الزم برخوردار 
نیاز  که  بوده  بانوان سرپرست خانوار  این  از  تعدادی  نبودند گفت:  

مبرم به این حرفه برای درآمد و سرپرستی خانواده داشتند.
این  اهمیت حل مشکل  و  بانوان  این  به شرایط  توجه  با  افزود:  وی 
بزرگواران  ساماندهی این فعالیت در دستور کار ویژه شیالت استان 
قرار گرفت  و با پیگیریهای مستمر موافقت ۱۵ فقره مجوز مازاد بر 
مجوزهای توسعه جزایر بطور ویژه صرفا جهت ۳۰ نفر از این  بانوان  

از سوی سازمان شیالت ایران صادر شد.
مجوزها  این  اسالمی  انقالب  برکت  و  به  یمن  کرد:  تصریح  دریایی 
بانوان صیاد  اختیار  در  امسال  اسالمی  انقالب  فجر  مبارک  در دهه 

هنگامی  قرار خواهد گرفت.
هرمزگان،  استاندار  حمایت   از  پایان  در  هرمزگان  شیالت  مدیرکل 
بنادر  و  صید  معاون  و   ایران  شیالت  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
ماهیگیری شیالت ایران که الزمه تحقق این مهم بود ، تشکر کرد.

تخصیص ۱۵ فقره مجوز صید ویژه ۳۰ بانوی صیاد هنگامی
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سه بانوی هرمزگانی به اردو تیم ملی 

قایقرانی دعوت شدند

با اعالم فدراسیون قایقرانی و در پی درخشش بانوان آب 
های آرام هرمزگان، سه عضو از نفرات تیم های اعزامی 
تیم  انتخابی  تست  انجام  برتر، جهت  لیگ  مسابقات  به 

ملی دعوت شدند.
نایب رییس هیات قایقرانی و سرمربی تیم های اعزامی 
ورزشکاران هدیه  آرام،  های  آب  برتر  لیگ  مسابقات  به 
کاظمی، کیانا کمال زاده و مینا عبدالهی  نفراتی هستند 
که با درخشش در مسابقاب جهت انجام تست تیم ملی 

انتخاب شده اند. 
آرزو پاسالر در همین رابطه افزود: از بین کلیه شرکت 
مربی  از سوی سر  نفر  کایاک هشت  ماده  در  کنندگان 
تیم ملی جهت انجام تست انتخابی معرفی، که سه نفر از 

استان هرمزگان بوده است.
نهایی  انتخاب  از  پس  شدگان  دعوت  کرد:  اظهار  وی 
آرام  های  آب  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به  نفرات، 
انتخابی  و  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  جهت 

المپیک خواهند رفت.
بازارچه های محله ای در بندرعباس راه 

اندازی می شود

دو  راه اندازی  از  بندرعباس  دو  منطقه  شهرداری  مدیر 
فرودگاه  و  غفاری  اهلل  آیت   در محالت  محله ای  بازارچه 

قدیم شهر بندرعباس خبر داد.
بندرعباس  دو  منطقه  شهرداری  مدیر  سلیمی  مجتبی 
در این خصوص اظهار کرد: بازارچه های محلی با هدف 
توانمندسازی محالت و ایجاد اشتغال در محله آیت  اهلل 
غفاری و فرودگاه قدیم بندرعباس در حال احداث است.

و  محالت  این  در  بیکاری  باالی  نرخ  به  اشاره  با  وی 
ضرورت ایجاد اشتغال پایدار و عرضه مستقیم محصوالت 
به  اقدام  بار  تره  و  میادین  سازمان  نظارت  همکاری  با 

احداث این بازارچه های محلی شده است.
مدیر شهرداری منطقه دو بندرعباس با بیان اینکه این 
بازارچه ها با هدف توانمند سازی محالت و ایجاد اشتغال 
این  مدیریت  افزود:  می شود،  راه اندازی  محالت  در 
بازارچه ها بر عهده معتمدین و شورای اجتماعی محالت 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  که  بود  خواهد 
فرآورده های کشاورزی شهرداری نیز بر روند فعالیت های 

آن نظارت می کند.
شهری،  مدیریت  از  منطقه  این  گفت:  سلیمی 
هزینه  و  وقت  در  صرفه جویی  هدف  با  خدمات رسانی 
و  درون شهری  سفرهای  کاهش  منظور  به  شهروندان 
همچنین کاهش هزینه خانوار را در دستور کار قرار داده 

است.
وی در پایان از همکاری معتمدین و مردم این دو محله و 
همچنین سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فر آوده های 
این  مدیریت  و  اجرایی  روند  در  شهرداری  کشاورزی 

بازارچه ها قدردانی  کرد.
دیدار مدیر کل امور بانوان و خانواده 

استانداری هرمزگان با فرماندار 
شهرستان ابوموسی

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  یگانه  مریم 
هرمزگان، با حضور در فرمانداری شهرستان ابوموسی با 
و  دیدار  این شهرستان  فرماندار  پوربابایی  رضا  مهندس 

گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور حمزه بی نیاز معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی، سیده اسماء کریمی مدیر کل آموزش 
مسئول  بختیاری  نسرین  و  استان  ای  حرفه  و  فنی 
پیرامون  شد،  برگزار  فرمانداری  بانوان  امور  کمیسیون 

بر  و  گفتگو  خانواده  و  زنان  حوزه  مشکالت  و  مسائل 
راهکارها و فرصت های ایجاد اشتغال برای زنان جزیره 

تاکید شد.
در راستای کمک به دانش آموزان بی بضاعت

اتاق بازرگانی بندرعباس و آموزش و 
پرورش هرمزگان تفاهمنامه همکاری 

امضا کردند

استان  پرورش  و  آموزش  و  بندرعباس  بازرگانی  اتاق 
مناطق  آموزان  دانش  به  کمک  راستای  در  هرمزگان 
محروم در برهه کنونی تفاهمنامه همکاری دوجانبه امضا 

کردند.
با  که  تفاهمنامه  این  امضا  نشست  در  صفا  محمدرضا 
حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان  همراه 
چندان  کشور  اقتصاد  امروز  شرایط  داشت:  اظهار   ، بود 
به  همواره  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  اما  نیست،  مطلوب 
از  ای  لحظه  و  کرده  عمل  خود  اجتماعی  های  رسالت 

وضعیت مناطق محروم غافل نشده است.
های  مسوولیت  اجرای  در  اقتصادی  فعاالن  افزود:  وی 
و  پیشتاز  همواره  خیر  امور  داری  عهده  و  اجتماعی 
پیشقدم بوده اند و در بحث کرونا نیز کمک های بخش 

خصوصی به مراکز درمانی همچنان ادامه دارد.
مرز  این  سازان  آینده  آموزان  دانش  کرد:  تاکید  صفا 

خانواده  تنهایی  به  یک  هر  بازرگانان  و  هستند  بوم  و 
از  و حمایت  دارند  تحت حمایت خود  را  بسیاری  های 

نیازمندان را اولویت کاری خود قرار داده اند.
در  نیز  هرمزگان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
این نشست اظهار داشت : دانش آموزان مناطق محروم، 
در  که  آنها  از  بسیاری  حتی  و  روستاها  شهر،  حاشیه 
در  دلیل  هر  به  می کنند  زندگی  شهر  معمولی  مناطق 
شیوع  از  ناشی  های  بیکاری  و  دشوار  اقتصادی  شرایط 
بیماری کویید ۱۹ قادر به خرید تجهیزات آموزشی مورد 
نیاز نیستند بنابراین ترس از ترک تحصیل، عقب ماندگی 
تحصیلی یا کاهش کیفیت آموزش برای آنان ساده ترین 
و ابتدایی ترین آسیبهای محتمل و قابل پیش بینی برای 

آنان است.
شیوع  از  ناشی  تحمیلی  شرایط  در  افزود:  اللهی  بیت 
پیشبرد  و  آموزش  روند  بر  آن  تاثیرات  و  کرونا  ویروس 
زیرپوشش  که  دانش آموزان  از  گروهی  تربیت  و  تعلیم 
نهادهای حمایتی هستند یا در مناطق محروم و حاشیه 
مشکالت  با  و  برخوردار  کم  های  خانواده  در  و  شهرها 
به  نمی توانند  مدارس  شدن  باز  با  دارند  قرار  اقتصادی 
هزینه  تقبل  و  هوشمند  گوشی  با  غیرحضوری  صورت 
اینترنت به دریافت آموزش ها بپردازند و نیازمند حمایت 

همه جانبه هستند.
ویژه  به  بازرگانان  های  حمایت  از  قدردانی  ضمن  وی 
این  بیان داشت:  بدون شک  بندرعباس،  بازرگانی  اتاق 
تفاهمنامه تاثیرات شگرفی در بخش آموزشی استان به 

دنبال خواهد داشت.
یادآور می شود به موجب این تفاهمنامه پوشش، حمایت 
تعداد  برای حداقل  آموزشی  و  تامین محتوای درسی  و 
جامعه  عهده  به  استان  آموزان   دانش  از  نفر   ۱۰۰۰

نیکوکاری ابرار و اتاق بازرگانی بندرعباس گذاشته شد. 
افتخار آفرینی دو بانوی فرهیخته شهر 

کوهیج بستک در مسابقه کشوری 
جشنواره سناریو نویسی و محتوا سازی مجموعه سپیدار 
از  بیش  تعداد  و  کشور  سراسر  از  مدرسه  با حضور ۴۵ 
۴۰۰ معلم برگزار گردید که نسیبه عبداله پور و فاطمه 
پورعلی از دبستان هوشمند پیشگامان شهرستان بستک 
توانستند برتری خود را نشان دهند و برای تولید محتوای 

کتاب های درسی پلتفرم آموزشی سپیدار دعوت شوند.
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اعضاي  از  نفر   ۲ و  چشم براه«  »بهار  براي  جلب  قرار  صدور 
خانواده مدير شركت نفتي كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده 
پرونده  وضعیت  آخرين  نگهبان،  مامور  تعقیب  منع  و  بودند 

»دختر آباداني« است.
در مورد پرونده اي كه يكم آبان  ماه با انتشار ويديويي در فضاي مجازي 
»بهار  براي  جلب  قرار  صدور  گرفت؛  قرار  عمومي  افكار  توجه  مورد 
چشم براه« و ۲ نفر از اعضاي خانواده مدير شركت نفتي كه او را مورد 
آخرين  نگهبان،  مامور  تعقيب  منع  و  بودند  داده  قرار  شتم  و  ضرب 

خبرها از اين پرونده است.
شبكه هاي  كاربران  كه  چشم براه«  »بهار  كه  بود  قرار  اين  از  ماجرا 
اجتماعي او را »دختر آباداني« ناميدند، به داليلي كه هنوز هم دقيقا 
با  آنجا  از مديران شركت نفت رفته و  به خانه يكي  مشخص نيست، 

اعضاي خانواده اين مدير درگير مي شود.
آنكه در  پايان ماجرا نيست؛ حال  اما  از آن خانه  آباداني  خروج دختر 
از خروج  بعد  ديديم؛  را  قصه  اين بخش  فقط  منتشر شده هم  ويديو 
»دختر آباداني« از خانه 3 نفر از اعضاي خانواده)۲ زن و يك مرد( او را 
در خيابان مورد ضرب و شتم قرار مي دهند كه ويديوي منتشر شده 

هم صحنه هايي از همان اتفاق است.
برعهده  پررنگي  نقش  هم  ساختمان  نگهبان  مامور  اما  ميان  اين  در 
دارد؛ در بحبوحه اينكه »بهاره چشم براه« بعد از ضرب و شتم با صورتي 
خونين بر زمين افتاده، موهايش را يكي از زنان در دست گرفته، زني 
ديگر روي بدنش نشسته و در حالي بر سر و صورتش مي كوبند كه 
با  و  پا  فشار  با  باتوم،  با  نگهبان  مامور  را گرفته،  مردي هم دستانش 

دست، بدن زن را فشار مي دهد.
انتقاد به برخورد اعضاي خانواده مدير شركت نفتي

اگرچه برخورد اعضاي خانواده مدير شركت نفتي با انتقادات بسياري از 
سوي افكار عمومي مواجه شد اما آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفت، 
رفتار مامور نگهبان بود. ماموري كه يك روز بعد از انتشار ويديو خبر 
آمد كه بازداشت شد و به  دليل عجز از توديع قرار كفالت در بازداشت 

ماند.
تماس »بهار چشم براه«  با  و  آبان  ماه  پاك نيا كه سوم  بابك   اما حاال 
مامور  اين  براي  كه  گفت  بود  شده  تعيين  او  مدافع  وكيل  عنوان  به 
داشته-  قرار  تعقيب  تحت  موكل  آزار جسمي  دليل  به   كه  حراست - 

به دليل فقدان دليل قرار منع تعقيب صادر شده است.
اين وكيل دادگستري درباره وضعيت ديگر افراد حاضر در اين پرونده 
هم چنين توضيح مي دهد:»نسبت به اتهام خانم بهار چشم براه مبني 
بر ورود به عنف و ايراد ضرب و جرح عمدي و شروع به تحريق و حمل 
يك عدد شوكر قرار جلب به دادرسي صادر شده و از سويي درخصوص 
شكايت موكل مبني بر ضرب و جرح عمدي صرفا نسبت به ۲ نفر از 
متهمان قرار جلب به دادرسي صادر شده و درخصوص ساير موارد مورد 

شكايت موكل قرار منع تعقيب صادر و ابالغ شده است.«
او همزمان با تاكيد بر اعتراض به قرارهاي منع تعقيب صادر شده براي 
»بهار چشم براه«  اتهام  درخصوص  كه  كرده  اعالم  پرونده،  ديگر  طرف 
تعقيب صادر  منع  قرار  آزار هم  به  مقرون  بر سرقت مسلحانه  مبني 

شده است.
اعتراض به نحوه رسيدگی

پاك نيا به نحوه رسيدگي در دادسرا اعتراض دارد؛ »ابتدا قاضي ديگري 
و  عمومي  دادسراي  دادياري  هفتم  شعبه  مسووليت  داديار،  عنوان  به 
انقالب آبادان را عهده دار بودند كه بنابر اظهارات موكلم به ايشان گفته 
تا در  ارايه شده  او  شد كه وكيل خود را عزل كن و حتي برگه اي به 
صورت امضا مراتب عزل من را ابالغ كنند. به  رغم اين فشارها، موكلم 
حاضر به عزل من نشده و با اين بهانه كه بايد فكر كنم از شعبه خارج 

شده است.«
قضايي  دستگاه  شايسته  را  اقدامي  چنين  دادگستري  وكيل  اين 
نمي داند و تاكيد دارد همان طور كه وكالي دادگستري ملتزم به رعايت 
شؤونات دستگاه قضايي و حرمت قضات محترم هستند، شايسته است 
كه مقامات قضايي خارج از حدود مسووليت و وظايف خود، ارتباطي 
به اصحاب پرونده نداشته باشند و موكل را به عزل وكيل انتخابي خود 

ترغيب نكنند.«
ورود قاضی جديد به پرونده

روند ماجرا اما چنانچه پيش از اين هم پاك نيا توضيح داده بود با ورود 
ادامه  است:»در  شده  گذشته طي  از  متفاوت  پرونده  به  جديد  قاضي 
احدي  اينكه  به  عنايت  با  و  آوردند  تشريف  شعبه  به  جديدي  قاضي 
من  پرونده  در  هندياني-  خانم  سركار  يعني  ما-  محترم  همكاران  از 
را همراهي مي كردند فورا به شعبه دادياري مراجعه كردند و از قاضي 

محترم درخواست شد كه جلسه اي تشكيل دهند.
ارائه اليحه دفاعيه

قاضي اعالم كرد كه بايد پرونده را مطالعه كنم سپس تصميم بگيرم. 
من از طريق سيستم خود كاربري قوه قضاييه اليحه اي دفاعيه تقديم 
به آن داشتم،  اشرافي كه  و  پرونده  قبلي  به مطالعه  توجه  با  و  كردم 

دفاعيات خود را تقديم كردم.«
اليحه  اين  در  خود  تقاضاي   ۲ از  همچنين  دادگستري  وكيل  اين 
مواجهه  و  آنكه درخواست شد كه جلسه رسيدگي  مي گويد:»نخست 
حضوري تشكيل شود و كاركنان حراست و اصحاب پرونده حضور يافته 
باب  از  آنكه درخواست شد  به موضوع رسيدگي شود. دوم  به دقت  و 
تفهيم ادله، فيلم دوربين هاي مدار بسته در حضور وكال پخش شده و 

صحنه جرم به دقت بررسي شود.«
بی توجهی نهاد قضايی

اما چنانچه اين وكيل دادگستري توضيح داده، ادامه روند رسيدگي به 
اين  به  مربوطه  قضايي  نهاد  و  نرفته  پيش  اين صورت  به  پرونده  اين 
درخواست ها توجهي نشان نداده؛ »در ادامه بدون اينكه جلسه رسيدگي 
يا مواجه حضوري تشكيل شده باشد به استناد فيلم و گزارش مرجع 
به  جلب  قرار  و  شده  داده  تشخيص  مجرم  اينجانب  موكل  انتظامي 

دادرسي صادر شده است.«

به  گفته پاك نيا، زماني كه هندياني به عنوان همكار پاك نيا در اين 
پيگيري  براي  آبادان  در  آباداني  دختر  وكيل  ديگر  واقع  در  و  پرونده 
اخذ آخرين  ابالغي جهت  اين پرسش كه چرا  پاسخ  پرونده و گرفتن 
دفاع براي وكال فرستاده نشده است به شعبه مربوطه و قاضي مراجعه 
خود  براي  ديديم  مصلحت  كه  مواجه شده  قاضي  پاسخ  اين  با  كرده 

متهم ارسال كنيم!
رسيدگي،  نحوه  درباره  دادگستري  وكيل  اين  سواالت  ديگر  همچنين 
ابالغ و اطالع رساني، جواب مشخص و قانع كننده اي در پي نداشته است.

نحوه رسيدگي موجب »خدشه به دستگاه قضايي« می شود
اين نحوه رسيدگي را موجب  به عنوان يك وكيل دادگستري  پاك نيا 
»خدشه به دستگاه قضايي« مي داند و معتقد است كه اين رفتار موجب 
مي شود، قضات ديگري كه بنابر قانون عمل مي كنند هم از سوي عوام 

جامعه به نقض قانون متهم شوند.
او مي گويد:»انتظار ما از دستگاه قضايي اين بود كه تشريفات دادرسي با 
دقت بيشتري رعايت شود؛ ماده ۱۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر 
مي دارد كه قاضي تحقيق بايد اتهام و ادله آن را به متهم تفهيم كند.

اكنون سوال اين است كه چگونه مي توان به استناد فيلم دوربين مدار 
بسته راي صادر كرد اما به  رغم تقاضاي وكيل متهم، فيلم مورد استناد 

را براي وكيل و متهم پخش نكرد؟
آيا اين تفهيم ادله است؟ از سويي اگرچه ماده ۲۶۲ همان قانون مقرر 
يا  متهم  براي  دفاع  آخرين  اخذ  براي  حضور  جهت  ابالغ  كه  مي دارد 
وكيل او ارسال مي شود ليكن نظر بر مراجعه خانم هندياني به عنوان 
وكيل به شعبه و اعالم اينكه موكل دسترسي به خط تلفن خود ندارد 
و تقاضاي ابالغ مراتب به وكيل، چرا بايد باز هم اخذ آخرين دفاع به 

متهم ابالغ شود؟«
با وجود مستندات  تاكيد مي كند كه  پايان  در  دادگستري  اين وكيل 
ارايه  را  ادله خود  و  در دسترس، در مرحله رسيدگي دادگاه، دفاعيات 
كافي  توجه  ادله  به  رسيدگي كننده  دادگاه  اميدواريم  و  كرد  خواهيم 

داشته باشد.
اعتماد

آخرين وضعیت پرونده »دختر آباداني«؛
حکم جلب برای دختری که کتک خورد

 و منع تعقیب نگهبان

کتاب هفته
معرفی کتاب : رمان جزیره ای زیر آب  

بلند  عاشقانه  يك  آب  زير  ای  جزيره  رمان 
احمدی  نيلوفر  قلم  به  اجتماعی  و  تاريخی 
نويسنده هرمزگانی اهل ميناب و ساكن كانادا 
را  هرمزگانی  خانواده  چند  زندگی  كه  است 

روايت می كند.
به گفته نويسنده اين كتاب ، اين رمان فقط 
و  آشنايی  برای  بلكه   ، نيست  داستان  يك 
رسوم  و  آداب   ، گويش   ، فرهنگ  با  آگاهی 
و  شغل  هوا  و  آب  غذاها  و  لباس  اعتقادات،  

كار و بار مردم اين پهنه ناشناخته و اسرارآميز 
نوشته شده است

و  ها  واژه  از  سرشار  كتابی  آب  زير  جزيره 
وقايع  و  شخصيتها  حتی  بومی  اصطالحات 
به  آنرا  نويسنده  كه  است  هرمزگان  تاريخی 
سادگی در پانويس هر صفحه شرح داده است. 
از  آن  اول  جلد  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
طريق انتشارات سمت روشن كلمه منتشر شده 

و جلدهای بعدی در دست نوشتن ميباشد.



به شما مادر عزیز تبریک می گوییم که با موفقیت توانستید از نوزادتان مراقبت 
کنید تا وارد ماه سوم زندگی خود بشود. به طور کلی رشد نوزاد در ماه های 
اول زندگی بسیار سریع است و شما هر هفته تغییرات مختلفی را در کودکتان 
مشاهده می کنید. در این مقاله می خواهیم شرایط و نکات مربوط به هر هفته 

نوزاد سه ماهه را برایتان توضیح دهیم. با ما همراه باشید. 
هفته اول  نوزاد سه ماهه 

اگر همچنان در هفته اول سه ماهگی نوزادتان عالئم افسردگی بعد از زایمان 
مراجعه  پزشک  به  است  بهتر  دارید  را  بودن  انگیزه  بی  و  بی حوصلگی  مانند 
کنید تا راه حلی در اختیار شما قرار دهد یا شما را به یک روانشناس معرفی 
کند. حدود ده تا پانزده درصد خانم ها از  افسردگی پس از زایمان رنج می 
برند بنابراین خجالت نکشید و حتما در این مورد با پزشک خود صحبت کنید. 
ادامه داشتن این قضیه تاثیر منفی بر زندگی زناشویی و تربیت کودکتان خواهد 

گذاشت. 
اگر هنوز بعد از زایمان احساس خوبی ندارید برای اینکه متوجه شوید آیا هنوز 

دچار افسردگی هستید یا خیر می توانید سواالت زیر را از خودتان بپرسید:
سوال ۱: آیا مشکل خواب دارید؟

سوال ۲:آیا بیشتر مواقع احساس خستگی می کنید؟
سوال ۳: آیا اشتهای شما کم شده است؟

سوال ۴:آیا نگران چیزهای کوچک هستید؟
سوال ۵: آیا برای خود وقت ندارید؟

سوال ۶: آیا فکر می کنید نوزاد بدون شما راحت تر است؟
سوال ۷: آیا فکر می کنید همسرتان از رفتار شما خسته می شود؟

سوال ۸:آیا فکر می کنید مادرهای دیگر بهتر از شما هستند؟
سوال ۹: آیا برای چیزهای کوچک گریه می کنید؟

سوال ۱۰: آیا از چیزهایی که قبال لذت می بردید لذت نمی برید؟
سوال ۱۱: آیا از خانواده و دوستان دور شده اید؟

سوال ۱۲: آیا از خارج رفتن از خانه به تنهایی می ترسید؟
سوال ۱۳: آیا حمالت نگران کننده داشته اید؟

سوال ۱۴: آیا به طور غیر قابل توضیحی عصبانی شده اید؟
سوال ۱۵: آیا به سختی تمرکز می کنید؟
سوال ۱۶: آیا فکر می کنید مشکل دارید؟

سوال ۱۷: آیا فکر می کنید همیشه همین طور خواهید بود و بهتر نمی شوید؟
این  برای حل  باید  اید، حتما  باال جواب مثبت داده  به حداقل سه سوال  اگر 

مسئله به پزشک مراجعه کنید.
چه چیزی باعث جوش های نوزاد می شود؟

میشوند.  ایجاد  پوشک  بستن  ناحیه  در  رطوبت  دلیل حفظ  به  ها  این جوش 
همچنین هنگامی که مدفوع یا ادرار مدت طوالنی در پوشک بماند باعث رشد 
باکتری می شود که گاهی اوقات این باکتری ها رشد کرده و به عفونت پوست 
تبدیل می شود که درمانش برای شما و نوزاد اذیت کننده خواهد بود. پس باید 

نسبت به این موضوع توجه کامل داشته باشید.
چگونه می توان آن را از بین برد؟

خشک نگه داشتن این ناحیه بهترین راه درمان این جوش ها است. همچنین 
سعی کنید زود به زود پوشک نوزاد را عوض کنید. در هر بار تعویض بدن کودک 
را با آب گرم شسته و کامال با حوله نرم خشک کنید و مقداری کرم مخصوص 
جوش پوشک به بدن نوزاد بمالید تا بین پوست نوزاد و مدفوع فاصله ایجاد شود. 
از پاک کردن نوزاد با دستمال، خودداری کنید و  برای شستن نیز از صابون 
های غیر معطر استفاده کنید. در صورتی که جوش ها خیلی زیاد هستند و 

باعث نا آرامی کودک می شوند به پزشک مراجعه کنید. 
روش های جلوگیری از ایجاد جوش ها:

نوزاد را خشک، تمیز و سرد نگه دارید. پوشک نوزاد را زود به زود عوض کنید 
و بدن او را با دستمال پاک نکنید.

پوشک را خیلی سفت نبندید. مقداری فضا برای چرخش هوا بگذارید.
اگر نوزاد را شیر می دهید به کار خود ادامه دهید زیرا از آن جایی که شیر مادر 
باعث تغییر اسیدیته مدفوع و ادرار می شود از جوش و سوزش های قسمت 

پوشک جلوگیری می کند.
رشد وتکامل نوزاد سه ماهه در هفته اول

- اگر چه حتی نوزاد یک ماهه شما را از روزهای اول پس از تولد می شناسد اما 
حاال می تواند آن را به وضوح با حرکاتش نشان دهد. نصف نوزادان در این ماه 

واکنش به شناخت دیگران را نشان می دهند.
به  یا  دهد  می  نشان  آنها شکلک  برای  ای  غریبه  که  هنگامی  ها  آن  -بیشتر 
چشمان آن ها خیره می شود، می خندند. اما در حال حاضر نوزاد، تنها شما، 

همسرتان و اطرافیان نزدیک را می شناسد.
- نوزاد داخل اتاق به دنبال شما می گردد و هنگامی که شما را پیدا می کند با 

هیجان می خندد یا دست تکان می دهد. 
به دنیای اطراف و تغییرات محیط اطراف حساس  نوزاد نسبت  این ماه  - در 

تر شده است.
- آن قسمتی از مغز که بین دست و چشم هماهنگی ایجاد می کند، فعال می 
شود و به نوزاد اجازه می دهد محیط اطراف را به سرعت بشناسد. شنوایی، زبان 

و بویایی نوزاد فعال تر شده است.
- هنگامی که نوزاد صدای شما را می شنود، مستقیم به شما نگاه می کند و 

تالش می کند جواب شما را بدهد.
هفته دوم نوزاد سه ماهه

احتماال بعد از زایمان کمر و باسن شما بزرگ تر و شکمتان نرم تر شده است. 
به خودتان زمان بدهید تا به بدن پیش از بارداری برگردید. برخی خانم ها نمی 
توانند مانند قبل شوند اما نکته مهم این است تا زمانی که وزن شما مناسب 
باشد بدن شما نیز مناسب است. همچنین اگر از هفته ششم بعد از زایمان به 
آرامی ورزش های سبک را شروع کنید مطمئن باشید بعد از مدتی دوباره همان 

تناسب اندام قبلی را خواهید داشت. 
اگر نوزاد را شیر می دهید نباید رژیم بگیرید. به جای رژیم غذایی برای الغر 
شدن یا ورزش های عجیب، سعی کنید بر روی مواد غذایی مناسب و مقوی و 

حذف مواد مضر مانند قند مصنوعی از رژیمتان تمرکز کنید. 
مقدار کمتری بخورید و غذا را بخوبی بجوید. برای الغر شدن قبل از این که 
احساس پر شدن کنید غذا خوردن را قطع کنید. همچنین چون شیر می دهید 
زیاد و  را  تعداد وعده های غذایی  بهتر است  انرژی زیادی می خواهد  و بدن 

مصرف مواد غذایی در هر وعده را کاهش دهید.
آب بنوشید. آب خوردن نه تنها از کم آبی بدن جلوگیری می کند بلکه باعث 
می شود معده پر شود. چای گیاهی، قهوه بدون کافئین و آب ویتامین دار نیز 

مناسب می باشد. 
به میوه و سبزیجات  از کیک و شکالت  را  میان وعده. میان وعده های خود 

تبدیل کنید. 
می  ورزش  بارداری  از  پیش  اگر  کنید.  کم شروع  کم  را  ورزش  کنید.  ورزش 

کردید کم کم به عادات خود برگردید.
رشد و تکامل نوزاد سه ماهه در هفته دوم 

در ادامه با رشد نوزاد سه ماهه در هفته دوم آشنا می شویم:
هماهنگی دست و پا نوزاد سه ماهه

را تکان دهد. همچنین  پاهایش  تواند دست ها و  نوزاد در حال حاضر می   -
زانوها و ران ها نیز انعطاف پذیرتر هستند و می توانید آن ها با حرکت دوچرخه 

ورزش دهید.
و بسته کند.  باز  را  انگشت ها  و  برساند  به هم  را  تواند دست ها  نوزاد می   -
بازی  اسباب  یک  از  استفاده  با  را  دست  و  چشم  بین  هماهنگی  کنید  سعی 

بررسی کنید.
لمس کردن نوزاد سه ماهه

نوزاد سه ماهه دوست دارد لمسش کنید. این لمس کردن باعث ارتباط نزدیک 
بین شما و نوزاد میشود اما هنگامی که نوزاد ناراحت است این لمس کردن به 

او آرامش می دهد. 
حس المسه نوزاد را با استفاده از چیزهای مختلف مثل پر قو بررسی کنید. در 
این زمان نوزاد دوست دارد برای شناخت بیشتر همه چیز را  مزه کند بنابراین 

او را تنها نگذارید. 
ماساژ بدن نوزاد، لمس کردن بینی او و بوسیدن آن باعث آرامش نوزاد می شود. 
برای ماساژ دادن نوزاد، او را بر روی سطحی صاف و گرم قرار دهید. مقداری 
روغن کودک بر روی کف دست خود بریزید و بدن نوزاد را با آن ماساژ دهید. 

با نوزاد صحبت کنید یا برایش شعر بخوانید.
به پاسخ های نوزاد توجه کنید. اگر از ماساژ لذت نمی برد، او را آرام تر ماساژ 

دهید یا ماساژ را متوقف کنید. 
- نوزاد باعث می شود رابطه شما با دوستانتان تغییر کند. برخی افراد هیجان 
زده هستند و برخی عالقه ای به نوزاد شما ندارند و این باعث تغییر روابط شما 

با دیگران می شود.
با دوستانتان  روابط همچنان  و شکل جدید  روابط  تغییر  با  کنید  اما سعی   -

ارتباط داشته باشید و گاهی هم برای خودتان زمان بگذارید.
چگونگی رشد نوزاد سه ماهه در هفته سوم

نوزاد در این هفته شروع به نتیجه گیری از دنیای اطراف می کند. او به همه 
چیز با دقت و کنجکاوی نگاه می کند.

نوزاد را صبح ها جلوی آینه قرار دهید. نوزاد چهره خود را تشخیص نمی دهد 
اما برایش مهم نیست او از خیره شدن به تصویر لذت می برد.

برای شیر خوردن  فقط  و  راحتی می خوابد  به  ها  نوزاد شب  در حال حاضر 
بیدار می شود.

نوزاد در این ماه بیشتر به اطراف توجه می کند و گاهی هنگام شنیدن صدای 
شما، مکیدن انگشت را قطع می کند. 

نوزاد در این ماه از نگه داشتن و لمس کردن اشیا مختلف لذت می برد.
در این ماه نوزاد دوست دارد اجسام را از یک دست به دست دیگر بدهد اما هنوز 

نمی تواند دست چپ و راستش را تشخیص دهد.
 هفته چهارم نوزاد سه ماهه

در این هفته هنگامی که نوزاد را بر روی شکم قرار می دهید، شانه ها و سر را 
باال می آورد و با استفاده از دست ها خود را باال نگه می دارد. این حرکت باعث 
قوی شدن عضالت نوزاد می شود. در این هفته نوزاد به حضور شما، صدای شما 

و حتی چهره شما عکس العمل نشان می دهد. 

زندگی شما در هفته چهارم نوزاد سه ماهه:
تنها گذاشتن نوزاد با دیگران در این هفته نگران کننده است. اما گاهی اوقات 
نیاز است برای برگشتن به سرکار، نوزاد را به پرستار بسپارید. برای این کار از 
به  بتواند  انتخاب کنید که  مادرهای دیگر اطالعات بگیرید و پرستار مناسبی 

خوبی با نوزاد شما ارتباط برقرار کند.
اگر نوزادم چاق شد چه کاری انجام دهم؟

گاهی نوزاد چاق به دنیا می آید گاهی چاق به نظر می رسد. این مسئله نگران 
کننده نیست کم کم چربی اضافی از بین می رود. شما باید فقط به نمودار رشد 
او که هنگام واکسن زدن بررسی می شود توجه کنید. اگر همه موارد نرمال بود 

نگرانی شما بی دلیل است. 
آیا باید نوزاد چاق رژیم خاصی داشته باشد؟

خیر، در ابتدا پزشک قد و وزن نوزاد را بررسی می کند. معموال پزشک در این 
غذاهای  افزوده شدن  از  پیش  بخصوص  دوماهه  نوزاد  سن  در  مخصوصا  سن 

جامد به رژیم غذایی نوزاد، خیلی حساسیت نشان نمی دهد. 
آیا این به معنی این است که نوزاد همیشه مشکل افزایش وزن دارد؟

خیر، یک نوزاد چاق یک بزرگسال با اضافه وزن نخواهد بود. بیشتر نوزادان با 
شروع کردن به راه رفتن کاهش وزن خواهند داشت. با رشد فرزندتان می توانید 

رژیم غذایی او را تغییر دهید و مانع از چاقی و اضافه وزن او شوید.
وزن و قد نوزاد سه ماهه

افزایش وزن کودک در سه ماهگی، کمتر می شود. یعنی افزایش وزن از هفته 
ای ۱۷۰ گرم به کمتر از ۱۱۳ گرم کاهش می یابد. به معنای دیگر، وزن نوزاد 
ماهانه ۹۰۰ گرم افزایش می یابد. این بدین معنی است که کودک در این ماه 
ادامه  افزایش وزن خواهد داشت و همینطور تا هفت ماهگی  حدود نیم کیلو 

می یابد.
نکات تربیتی نوزاد سه ماهه

- مطالعات نشان می دهد نوزادانی که والدینشان با آن ها بیشتر صحبت می 
کنند، هنگامی که بزرگ می شوند آی کیو باالتری دارند و دامنه لغات بیشتری 
را نیز می دانند. در نتیجه بهتر با دیگران ارتباط برقرار می کنند. بنابراین سعی 
کنید در این زمان با نوزاد حرف بزنید و کلمات مختلفی به او بیاموزید. برایش 

قصه بخوانید و آهنگ پخش کنید. 
- درباره محیط اطراف، اجسام و فروشگاه ها با او حرف بزنید. نوزاد نمی تواند 

حرف بزند اما این اطالعات را در حافظه اش ذخیره می کند.
برفک دهان نوزاد سه ماهه

برفک دهان نوزاد نوعی عفونت قارچی در دهان نوزاد است. اگر نقاط سفیدی 
بر روی لب های نوزاد، داخل دهان و بر روی زبان نوزاد دیدید که به راحتی از 

بین نمی رود برفک است.
برفک در اثر رطوبت و گرما و محیط شیرین ایجاد می شود. برفک قابل سرایت 
است. بنابراین اگر نوزاد را شیر می دهید امکان دارد نوک سینه نیز در اثر برفک 
آلوده شود. این مسئله باعث خشکی و احساس درد در نوک سینه می شود. اگر 
استرس داشته باشید احتمال ابتال به آن بیشتر می شود. این عفونت می تواند 
از طریق دستگاه گوارش خارج شده و باعث سوزش در قسمت پوشک نیز بشود. 

چه کاری می توان برای درمان برفک انجام داد؟
به پزشک اطالع دهید. پزشک قرص های ضد قارچ تجویز می کند. اگر نوزاد 
را شیر می دهید پزشک برای شما نیز قرص تجویز می کند. در حین درمان، 
دست ها را حتما بشویید و اسباب بازی های نوزاد را نیزدر آب در حال جوش 

قرار دهید. 
برفک چگونه نوزاد را تحت تاثیر قرار میدهد؟

نوزاد به راحتی نمی تواند چیزی بخورد چون دهانش درد می کند.
فراموش کردن واکسن نوزاد سه ماهه

نباشید. پزشک  نگران  انجام دهید  را  نوزاد  واکسیناسیون  فراموش کردید  اگر 
زمان دیگری برای واکسیناسیون مشخص می کند. 

آیا زمانی وجود دارد که نوزاد نیازی به دریافت واکسیناسیون  اضافی نداشته 
باشد؟

بله، هنگامی که نوزاد تب دارد یا سرما خورده است می توان واکسیناسیون را 
در زمان دیگری انجام داد.

پزشک  با  واکسن  زدن  از  قبل  دارد  را  زیر  مشکالت  نوزاد  اگر  کلی  طور  به 
مشورت کنید:

تب  و لرزشدید یا بیماری جدید
کمبود ایمنی بدن یا مصرف قرصی که با ایمنی بدن تداخل دارد.

بیماری صرع در نوزاد
تشنج

مصرف استروئید خوراکی به مدت بیش از دو هفته در سه ماه اخیر
واکنش شدید به واکسیناسیون مانند دمای باالتر از چهل درجه سانتی گراد، 

گریه شدید و ...
اگر نوزاد من نارس باشد چکار باید بکنم؟

برای نوزاد نارس و نوزادی که کم وزن باشد، باید واکسیناسیون طبق برنامه ای 
که پزشک به مادر می دهد انجام شود.

رشد ماهانه نوزاد 
نوزاد سه ماهه 
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پسرجوان، دختر عموی خود را به مرگ تهدید کرده بود 
دستگیر شد

آزار اینستاگرامی خواستگار پس از دریافت پاسخ منفی

خواستگار کینه جو وقتی از دخترعموی خود جواب رد شنید با ساخت 
یک صفحه جعلی در اینستاگرام، او را تهدید به مرگ کرد . این جوان 
توهین آمیز و  پیام های  ارسال  با  بندرعباس  نام آرش در  به  ۲۳ ساله 
تهدید به مرگ در شبکه اجتماعی اینستاگرام، موجب سلب آسایش 
باالخره  ماه  دو  از  پس  .او  بود  شده  موردعالقه اش  دختر  آرامش  و 

شناسایی و دستگیر شد.
از طریق پیچ فرد ناشناسی   مژگان ۱۸ ساله  دو ماه گذشته پیامی 
در اینستاگرام دریافت کرد مبنی بر اینکه او را دوست دارد و باید به 
درخواست ازدواج نامزدش جواب منفی دهد . وی به این پیام اهمیت 
نداد ولی به مدت دو هفته پیام های تهدیدآمیز قتل و آتش زدن منزل 
پدری و.. از این پیچ دریافت می کرد تا آنکه به پلیس فتا مراجعه کرد.

چهره واقعی مزاحم مژگان با مراجعه به پلیس فتا استان مدعی شد 
شخصی ناشناس از طریق دایرکت اینستاگرام، من و نامزدم را تهدید 
مراتب  اساس  همین  بر   . می کند  پدری  منزل  آتش سوزی  و  قتل  به 
فتا  پلیس  گرفت.سرپرست  قرار  پلیس  کار  دستور  در  پیگیری  برای 
استان هرمزگان با اشاره این موضوع گفت: طی تحقیقات و بررسی های 
انجام شده مشخص شد شخصی با ایجاد یک پیج اینستاگرام با پروفایل 
عاشقی  ادعای  شاکیه  خانواده  از  کامل  شناخت  با  دیگری  شخص 
را قطع  نامزدش  با  ارتباط  از خانم جوان می خواهد سریعاً  و  می کند 
به  تهدید  را  آن ها  و  می زند  اقدامات جنون آمیز  به  وگرنه دست  کند 

شکنجه و قتل می کند.
سرگرد احسان بهمنی بابیان اینکه حدود ۱۰ روز طول کشید تا چهره 
واقعی صاحب صفحه اینستاگرام مشخص شود اظهار داشت: با اقدامات 
فنی و تجربیات پلیسی کارشناسان پلیس فتا محرز شد پیج اینستاگرام 
در مالکیت پسرعموی شاکیه است بنابراین پس از هماهنگی با مقام 

قضایی شخص مربوطه دستگیر شد.
ادعای کذب بی گناهی

آرش که فکر نمی کرد هیچ وقت دستش رو شود و نقشه اش لو رود در 
از  اینکه فرد ناشناسی  بازجویی سعی در تبرئه خود داشت. مبنی بر 
گوشی موبایل وی  سوءاستفاده کرده است و از موضوع هیچی اطالعی 
ندارد .اما ادله مشهود دیجیتال بیانگر ادعای کذب این متهم بود.مژگان 
در شوکه موضوع بود که دو هفته توسط پسر عمومیش اذیت می شد  
پسرعموی که  در سال گذشته به صورت رسمی از او خواستگاری کرده 
به  قضایی  مراحل  سیر  برای  پرونده  بود.  داده  منفی  جواب  او  و  بود 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بندرعباس ارسال شد.
از مجازات شالق تا دو سال زندان

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: قانون گذار در ماده ۶۶۹ از 
قانون مجازات اسالمی، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته که هرکس، 
دیگری را به هر نحو، به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا 
به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از این که 
به این واسطه، تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده 
یا نکرده باشد، به مجازات شالق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو 

سال محکوم خواهد شد.
مجازات مردان در صورت ارسال پیام مستهجن به زنان

هیات وزیران به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از آن ها در 
از کیان آن، الیحه  برابر خشونت  و تحکیم مبانی خانواده و حفاظت 

حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به تصویب رساند.
مجازات مردان در صورت ارسال پیام مستهجن به زنان

از  حمایت  صندوق  تاسیس  جمله  از  مختلفی،  بخش های  الیحه  این 
زنان خشونت دیده از سوی دادگستری، و یا تعیین و تکلیف وظایفی 
پیرامون تولید محتوا در صدا و سیما وجود دارد، اما بخش قابل توجه 
مجازی  فضای  در  زنان  به  مردان  از سوی  پیام  ارسال  به  مربوط  آن 
می شود. بر اساس الیحه هیات وزیران »هرگاه مردی بر خالف تمایل 
زنی با ارسال پیام ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، 
وی  روانی  یا  روحی  آزار  موجب  دیگری  وسیله  هر  یا  مجازی  فضای 
شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می شود و در صورتی که پیام ها 
و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت 

تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می شود.«
رویکرد  به  توجه  با  اما  کرد،  تدوین  را  الیحه  این  در سال ۹۶  دولت 
بررسی کند. ۲۶ شهریور  را  بود قوه قضاییه هم آن  قضایی آن، الزم 
سال گذشته »غالمحسین اسماعیلی« سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی 
شدن این الیحه و ارسال آن به دولت خبر داد، اما با گذشت ۱۴ ماه از 

آن زمان، هنوز دولت بررسی الیحه را به پایان نرسانده بود.
بیشتر مجازات های پیش بینی شده در این الیحه، مجازات های درجه 

پنج، شش و هفت است که تشریح آن در قانون به شرح زیر است:
درجه ۵:

حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال 
تا ۱۸۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ 
یا اجتماعی برای  از یک یا چند فعالیت شغلی  سال، ممنوعیت دائم 
اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه 

برای اشخاص حقوقی
درجه ۶:

میلیون   ۲۰ از  بیش  نقدی  جزای  سال،   ۲ تا  ماه   ۶ از  بیش  حبس 
ضربه   ۹۹ تا  و  ضربه   ۷۴ تا   ۳۱ از  شالق  ریال،  میلیون   ۸۰ تا  ریال 
ماه  از ۶  بیش  اجتماعی  از حقوق  منافی عفت، محرومیت  در جرایم 
یا چند  از یک  انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت  تا ۶ سال، 
فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از دعوت 
عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ 
سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی 

حداکثر تا مدت ۵ سال
درجه ۷:

حبس از ۹۱ روز تا ۳ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ 
میلیون ریال، شالق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی 

تا شش ماه
با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان:

از مدال آوران المپیاد و جشنواره علمی کشور تقدیر 
شد/ دانش آموزان در مقابل محدودیت های تحصیل 

خود مطالبه گر باشند
با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، از دو دانش آموز 
مدال آور المپیاد کشوری در رشته تفکر و کارآفرینی و علوم زمین و 

همچنین دانش آموز مدال آور جشنواره خوارزمی تقدیر شد.
و  ها  جشنواره  در  استان  افتخارآفرین  آموزان  دانش  از  تجلیل  آئین 
المپیاد کشور برگزار شد و از کیانوش مقصودی دانش آموز آموزشگاه 
آیت آهلل خامنه ای ناحیه یک بندرعباس و دارنده مقام سوم جشنواره 
خوارزمی کشور با اختراع " ویلچر هوشمند تمام اتوماتیک ارگوندمیک 
از فاطمه  از راه دور و برنامه نویسی "  و همچنین  با قابلیت کنترل 
چمل نژاد دانش آموز از مدرسه فرزانگان میناب و دارنده مدال نقره 
المپیاد تفکر و کارآفرینی کشور و مهرآنا عسکری دانش آموز مدرسه 
المپیاد علوم زمین، تقدیر  برنز  نمونه رشد ناحیه یک و دارنده مدال 
شد. ایرج بیت اللهی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ضمن تبریک 
به  عواملی  موفقیتی  هر  در  گفت:  استان  آموزان  دانش  موفقیت  این 
و  مدیران  و تالش  تناسب دخیل هستند که همراهی خوب خانواده 
معلمان در کنار تالش و جدیت خود دانش آموزان نقش بسزائی در 

کسب این افتخارات علمی داشته است.
باید تالش کرد تا بیش از پیش زمینه بروز استعداد ها و  وی گفت: 
ایده های دانش  بستر مناسب برای شناخت و پرورش خالقیت ها و 

آموزان، فراهم شود.
بیت اللهی به ضرورت مطالبه گری در بین دانش آموزان اشاره کرد و 
گفت: دانش آموزان امروز باید روحیه مطالبه گری قوی داشته باشند 
و در مسیر آموزش و تحصیل خود اگر با مشکل یا کوتاهی مسئولین 
روبرو شدند و یا به هر دلیلی امکان و زمینه بروز استعداد و خالقیت ها 

وجود نداشت، با جدیت آن را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

محرومیت  و  با مشکالت، محدودیت  هرمزگان  مسئول،  این  گفته  به 
های زیادی روبرو است ولی این مسائل در اراده محکم دانش آموزان 
خوشفکر و خالق استان خللی ایجاد نکرده و هر ساله شاهد درخشش 

دانش آموزان استان در مسابقات علمی کشور و بین المللی هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به وجود شرایط سخت 
دوران شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: آموزش و پرورش تمام تالش 
خود را به کار گرفته است تا با استفاده از ظرفیت های موجود استان، 
های  فعالیت  و  تحصیل  مسیر  در  مشکلی  تا  آورد  فراهم  را  شرایطی 
بخشی  کیفیت  و  ارتقاء  مسیر  و  نیاید  وجود  به  آموزان  دانش  علمی 

مسائل آموزشی و پرورشی با قوت خود ادامه یابد.
مهم  را  آموزان  دانش  پتانسیل  و  استعدادها  موقع  به  شناسائی  وی 
و  موقع شناسائی  به  آموزان  دانش  ویژه  توانائی  اگر  و گفت:  برشمرد 
شاداب  و  فعال  نخبه،  را  کشور  آینده  نسل  توانیم  می  شود  هدایت 

پرورش داده و بسیاری از ناهنجاریهای جامعه را کاهش دهیم.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای 

اسالمی :
کانون زنان استان هرمزگان از اهمیت و جایگاه باالیی 

در حوزه اقتصادی کشور برخودار است
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی در 
آیین افتتاحیه دفتر .مستقل کانون زنان بازرگان استان هرمزگان اظهار 
داشت: کانون زنان استان هرمزگان از اهمیت و جایگاه باالیی در حوزه 

اقتصادی کشور برخودار است.
مرادی در مراسم افتتاح دفتر مستقل زنان بازرگان افزود: این کانون 
با  اقتصادی  توسعه  الخصوص  علی  اقتصادی  توسعه  مسیر  تواند  می 
دهد  گسترش  پیش  از  بیش  را  هرمزگان  استان  در  بانوان  مشارکت 

و شاهد تحوالت خوبی در حوزه فعالیت های اقتصادی بانوان باشیم.
قدردانی  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
از رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس در خصوص حمایت و ایجاد انگیزه 
اتاق  از سوی  اقدامات خوبی  استان، تصریح کرد:  اقتصادی در   های 
بازرگانی بندرعباس انجام شده است و با پیگیری در حوزه اقتصادی 
زنان استان هرمزگان شاهد هویت بخشی فعالیت بانوان در عرصه های 

اقتصادی خواهیم بود.
مرادی با بیان اینکه تجربه حکایت از این دارد که انگیزه باالیی در زنان 
استان هرمزگان در بخش های مختلفی وجود دارد، خاطرنشان کرد:  از 
این جهت اهمیت این کار را باال می دانم که امروز شاهد کارهای خوبی 

در حوزه اقتصادی زنان استان هستیم.
وی گفت: در استان هرمزگان شرایط ویژه ای را داریم، گاهی اوقات 
هایی  وغفلت  ایم  نکرده  را  الزم  استفاده  استان  این  های  موقعیت  از 
صورت گرفته است که امروز باید از تمام ظرفیت های استان هرمزگان 

استفاده شود.
در  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
استان  شرایط های خوبی فراهم است اما نیاز به هماهنگی و کارهای 
شاهد  بازرگانی  اتاق  در  را  خوبی  روند  الحمداهلل  که  دارد  مشارکتی 

هستیم.
مرادی تصریح کرد: االن می توانیم ادعا کنیم که در اتاق ایران جایگاه 
حاصل  شناخت  این  و  است  شده  شناخته  هرمزگان  استان  و  داریم 
دیگر  و  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  اعضای  تمام  روزی  شبانه  زحمات 

زحمتکشان در این عرصه بوده است.
نقش زنان در اقتصاد هرمزگان کلیدی است

زنان  کانون  افتتاح  حاشیه  در  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب 
بازرگان هرمزگان با اشاره به تأثیر زنان در بخش های مختلف جامعه 
به ویژه حوزه ی اقتصاد، عنوان کرد: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت 
امر  در  آن ها  اثرگذاری های مستقیم  زنان تشکیل می دهند.  را  کشور 
اقتصاد را باید بپذیریم. حسن روحانی بیان داشت:  بانوان از همان ابتدا 
در خانواده پایه گذار اقتصاد و مدیریت امور بوده اند و به این ترتیب باید 
در اقتصاد استان و کشور هم سودمندی و تأثیرگذاری آنان را مشاهده 
کنیم. وی بیان داشت: نباید نقش زنان را در اقتصاد نادیده گرفت؛ در 
همین راستا اتاق بازرگانی بندرعباس به دنبال این هدف بوده است که 
به فعالیت بانوان در این حوزه رسمیت بخشد و تأسیس کانون زنان 

بازرگان استان نمونه ای از این اقدامات است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع در هیئت  رییسه جدید 
زنان  به  اقتصاد  حیطه  در  ارزنده تر  نقش  و  ویژه  جایگاه  تخصیص  بر 
هرمزگان، تأکید شد و بر آن شدیم تا یک مکان مستقل برای آن ها 
»سرکار  انگیزه  و  پشتکار  با  امروز  اتفاق  این  که  شود  دیده  تدارک 
سایر  استان،  بازرگان  زنان  کانون  هیئت مدیره  رئیس  علوی«  خانم  
بانوان توانمند هرمزگانی و همچنین تدابیر محمدرضا صفا رئیس اتاق 

بازرگانی استان رقم خورد.

اخبار بانوان



طرح کوچ برای کنترل چاقی دانش آموزان در قشم اجرا 
می شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم بر اهمیت اجرای "طرح کوچ" 
باهدف کنترل وزن و چاقی و جلوگیری از کم تحرکی دانش آموزان در 

این شهرستان تاکید کرد.
بهرام پوراشرف در جلسه شورای سالمت و امنیت غذایی که در سالن 
کالس های  غیرحضوری  برگزاری  داشت:  اظهار  شد،  انجام  فرمانداری 
ایجاد اختالل در  به تبع آن  درس موجب کم تحرکی دانش آموزان و 
وزن و رفتار آنان شده است. وی با اعالم اینکه ۶.۶۷ درصد دانش آموزان 
از چاقی  نفر  و ۸۰۳  هزار  روی ۲۴  بر  انجام شده  نظرسنجی  در یک 
رنج می برند، افزود: نرم چاقی را باید به سه درصد برسانیم و در این 
نظرسنجی مشخص شد ۳.۴۴ درصد دانش آموزان کمبود وزن دارند، 
اضافه  و ۱۴.۴۲ درصد  نرمال  ۷.۴۶ درصد الغر هستند، ۶۷.۷ درصد 
وزن دارند. به گفته مدیر آموزش و پرورش قشم، بیشترین کمبود وزن 
با ۴۰ درصد مربوط به مقطع ابتدایی، یشترین الغری با هشت درصد 
درصد   ۱.۲۷ با  دوم  متوسطه  به  الغری  کمترین  و  ابتدایی  مقطع  به 

مربوط می شود.
او ادامه داد: بیشترین وزن طبیعی به متوسطه دوم با ۷۳.۶۱ درصد، 
کمترین وزن طبیعی با ۶۶.۵۴ به مقطع ابتدایی، بیشترین اضافه وزن 
به متوسطه اول با ۱۷.۶۲ درصد و کمترین اضافه وزن به متوسطه دوم 
با ۱۱ درصد مربوط شده است. پوراشرف گفت: بیشترین درصد چاقی با 
۷.۵۱ درصد مربوط می شود به مقطع ابتدایی و کمترین چاقی با ۳.۱۸ 
درصد در اختیار متوسطه دوم است. وی با تفکیک مشکالت یاد شده 
در دختران و پسران دانش آموز، اعالم کرد: بیشترین کمبود وزن مقطع 
ابتدایی پسران ۴.۲۰، در مقطع متوسطه دوم ۱.۴۶، بیشترین الغری 
متوسطه دختران با ۱۳.۵۷ درصد، بیشترین درصد الغری دختران به 
متوسطه اول با ۵.۷۶، بیشترین وزن طبیعی مربوط به دختران متوسطه 
دوم با ۷۴.۴۷ و کمترین درصد وزن طبیعی هم با ۶۲ درصد مربوط به 

متوسطه اول پسران است.
اضافه وزن مربوط  بیشترین  اظهار کرد:  مدیر آموزش و پرورش قشم 
به مقطع اول پسران با ۳۳ درصد و کمترین اضافه وزن متوسطه دوم 
دختران با ۷.۷۵ درصد، بیشترین چاقی مربوط به مقطع ابتدایی پسران 
با ۹ درصد مربوط است. وی از شبکه بهداشت و درمان و اداره ورزش 
و جوانان درخواست کرد برای کمک به سالمت دانش آموزان در طرح 

کوچ با آموزش و پرورش همراهی کنند.
 آغاز به کار ناوگان ویژه اتوبوسرانی جهت بانوان در 

خیابان ولی عصر تهران

ویژه  ناوگان  کار  به  آغاز  از  تهران  اتوبوسرانی  واحد  مدیرعامل شرکت 
بانوان شامل ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید اختصاصی برای بانوان در خط 
۷ بی آر تی در امتداد خیابان ولی عصر به عنوان یکی از دو خط پرمسافر 
و پرتردد اتوبوسرانی تهران خبر داد. محمود ترفع اظهار کرد: عالوه بر 
این، ۱۰ دستگاه مینی بوس جدید نیز در این خط پیش بینی شده که 
تعداد  به  توجه  با  آقایان  یا  بانوان  اختصاصی  جابه جایی  به  نسبت 
اتوبوس و  اینکه  بیان  با  می کنند.وی  اقدام  ایستگاه ها  در  مسافران 
در  فاصله گذاری،  رعایت  به  کمک  بر  عالوه  جدید،  مینی بوس های 

افزایش آرامش و راحتی بانوان نیز موثر است، افزود: ورود ناوگان ویژه 
بانوان و جابه جایی بخشی از مسافران این خط پرتراکم توسط آن، در 
کاهش تعداد مسافرانی که از هر دستگاه اتوبوس استفاده می کنند نیز 
موثر است. وی با اشاره به این که اتوبوس ها و مینی بوس ها در ساعات 
اوج تردد صبحگاهی و عصرگاهی فعالیت می کنند، اظهار کرد: ناوگان 
و  ایستگاه ها  از حجم آن در  و کاستن  توزیع مسافران  بانوان در  ویژه 
به  که  زمانی  تا  و  بوده  موثر  پیک،  ساعات  در  مسافر  تراکم  کاهش 
خدمات این اتوبوس ها و مینی بوس ها نیاز باشد و شهروندان از این طرح 

استقبال کنند، آنها به خدمات رسانی خود ادامه می دهند.
بانوان،  این که  بر  تأکید  با  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
تشکیل  را  تهران  اتوبوسرانی  ناوگان  مسافران  از  توجهی  قابل  بخش 
می دهند و در جهت آسایش و رفاه حال عموم شهروندان از هیچ تالش 
استفاده  برای  بانوان  کرد:  خاطرنشان  نمی کنیم،  فروگذار  کوششی  و 
این مینی بوس ها  از  آقایانی که  نیز  اتوبوس ها و مینی بوس ها و  این  از 
پرداخت  جداگانه ای  هزینه  یا  اضافه تر  کرایه  نباید  می کنند،  استفاده 

کنند.
امیری: الیحه نفی خشونت علیه زنان از جامعیت خوبی 

برخوردار است

معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان این که الیحه نفی خشونت علیه 
زنان از جامعیت خوبی برخوردار است، از هیات رییسه مجلس خواست 

این الیحه را در دستور کار قرار دهد.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت درباره جزییات الیحه 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اظهارکرد: این الیحه 
با همکاری قوه قضاییه در کمیسیون لوایح دولت با حضور نمایندگان 
دولت  در  و  تهیه  قضاییه  قوه  نماینده  جمله  از  مختلف  دستگاه های 
تصویب شد. معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه الیحه نفی 
افزود: ما  از جامعیت بسیار خوبی برخوردار است،  خشونت علیه زنان 
کرامت  و  حمایت  دفاع،  برای  آیین نامه هایی  و  مقررات  قوانین،  سابقاً 
خانم ها داشتیم اما این قوانین جامع و مانع نبود و مقررات پراکنده ای 
بودند و عمدتا هم ضمانت اجراهای کیفری داشت که در قانون مجازات 
اسالمی در نظر گرفته شده بود. امیری با بیان اینکه این الیحه  فرایند 
ارسال به مجلس شورای اسالمی را طی می کند، از هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی خواست آن را در دستور کار مجلس قرار دهند و یادآور 
شد: در این الیحه از جنبه های مختلف بحث حمایت و نفی خشونت 
این الیحه  در  داد:  ادامه  وی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  خانم ها  از 
ضمانت اجراهای الزم پیش بینی شده است اما در عین حال تکالیفی بر 
عهده دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف مانند وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، صدا وسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی قرار داده شده است. معاون 
کافی  جامعیت  از  الیحه  این  اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  پارلمانی 
به عنوان یک دانش آموخته حقوق عنوان  اظهار کرد:  برخوردار است، 
می کنم که این الیحه اولین الیحه ای است که کرامت خانم ها و موضوع 
نفی خشونت را از ابعاد مختلف در نظر گرفته و احکام مترقی و قابل 

توجهی را در این الیحه مشاهده می کنیم.
امیری همچنین درباره موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی 
رییسه مجلس شده  تقدیم هیات  نمایندگان  از  تعدادی  امضای  با  که 
است، گفت: مجلس عالوه بر وظیفه تقنینی، حق دارد سوال، تحقیق و 
تفحص و استیضاح کند و اینها از نظر ما موضوعات عجیبی نیستند و 

معموالً در همه مجالس از این نوع موارد و مسائل داشتیم.
می گیرد  قرار  استیضاح  یا  سوال  مورد  که  وزیری  اینکه  بیان  با  وی 
داخلی  آیین نامه  قانون  و  اساسی  قانون  جهت  از  را  فرآیندی  باید 
کمیسیون های  در  وزرا  معموال  کرد:  خاطرنشان  کند،  طی  مجلس 
هم  گاهی  و  می کنند  پیدا  حضور  تخصصی  کمیسیون های  مجلس، 
به  توضیح  برای  که  می کنند  دعوت  آنها  از  مجلس  فراکسیون های 
بررسی  را  آن  باشد،  داشته  وجود  ابهامی  اگر  می روند.  فراکسیون  آن 
استیضاح  طرح  شد:  یادآور  رییس جمهوری  پارلمانی  معاون  می کنند. 
آقای دژپسند هم موضوع عجیبی نیست در عین حال ما بسیار امیدوار 
این حق  ابهاماتی که نمایندگان مجلس دارند رفع شود.   هستیم که 

چگونگی  اعمال،  زمان  اما  است  اسالمی  شورای  مجلس  و  نمایندگان 
و موضوع این حق مسائلی هستند که به اعتقاد من با توضیحاتی که 

نمایندگان دولت و خود وزیر ارائه خواهند داد انشااهلل رفع می شود.
یادآور شد:  داریم،  قرار  دولت  پایانی  سال  در  ما  اینکه  بیان  با  امیری 
دشمنان ما به ویژه هیات حاکمه نابخرد فعلی آمریکا اقتصاد ما را هدف 
قرار داده است. در چنین شرایطی قطعاً کمک به وزیر اقتصاد می تواند 
یک مقابله و تودهنی به دشمنانی باشد که اقتصاد کشور را هدف قرار 
داده اند. وی عنوان کرد: من بسیار امیدوار هستم با درک درستی که 
نمایندگان از شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی و تمام عیار دارند از این 
موضوع، به نحوی که مصلحت کشور مدنظر قرار گیرد، عبور می کنیم.
ابتکار تصویب الیحه حمایت از زنان را به بانوان صبور 

ایرانی تقدیم کرد
از تصویب  توئیتی  و خانواده در  زنان  امور  رئیس جمهوری در  معاون 
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت خبر 
داد و نوشت: حاصل تالش دهها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای 

مجریه و قضاییه تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی.
خبر  اعالم  ضمن  خود،  توئیتر  صفحه  در  پیامی  در  ابتکار  معصومه 
تصویب الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت، 
این الیحه که حاصل تالش ده ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای 

مجریه و قضاییه است را به زنان شایسته و صبور ایرانی تقدیم کرد.
وی تاکید کرد: الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 

امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد.
پنج  و  ماده  این الیحه شامل ۵۸  یادآور شد:  رئیس جمهوری  معاون 
دستگاه های  وظایف  قانون،  اجرای  بر  نظارت  کلیات،  و  تعاریف  فصل 

اجرایی، جرایم و مجازات ها و آیین دادرسی است.
آغاز رویداد »شکوفا« با محوریت زنان در مدیریت بهینه 

مصرف انرژی
 

اولین رویداد از سلسله رویدادهای مجازی زنان، مالکیت فکری و زیست 
بوم نوآوری »شکوفا« در حوزه آب، برق و انرژی با هدف شناسایی و 
درحوزه  فعال  زنان  های  توانمند  و  قابلیت  ها  ظرفیت ها،  توسعه 
فناوری های نوین از امروز آغاز شد. رویداد شکوفا در راستای ارج نهادن 
برگزاری  و  نوآوری  و  فناوری  زیست بوم  در  فعال  زنان  تالش های  به 
سلسله رویدادهای ویژه زنان دانش بنیان و فناور، در دستور کار صندوق 
نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است. رویداد شکوفا به مدت دو روز به 
صورت آنالین و حضوری به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار 
می شود.  این رویداد با هدف شناسایی و توسعه ظرفیت ها، قابلیت  ها 
و توانمندی  های زنان فعال در حوزه فناوری های نوین، به صورت دوره 
 ای و با همکاری سایر نهادهای زیست بوم نوآوری برگزار خواهد شد. در 
هین راستا اولین رویداد شکوفا در حوزه آب، برق و انرژی و با همکاری 
پژوهشگاه نیرو روزهای ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۹۹ برگزار می شود. در این 
در  زنان  »نقش  عنوان  با  تخصصی  پنل   ۴ روزه،  دو  رویداد  رویداد 
راهکارهای  و  نوآوری«، »چالش ها  و زیست بوم  بهینه مصرف  مدیریت 
توان افزایی زنان در مدیریت فناوری«، »نقش زنان در مدیریت مالکیت 
فکری با رویکرد تجاری سازی محصوالت فناورانه« و »انتقال تجربیات 
موفق زنان در تولید محصوالت فناورانه و چالش های پیش روی آنان« 
از  دیگر  یک  رویداد  این  از  روز  دومین  در  همچنین  شود.  می  برگزار 
سلسله رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه و ارائه به سرمایه گذار )دوشنبه 
استارتاپی( با محوریت آب، برق و انرژی نیز در نظر گرفته شده است که 
که  فراخوانی  در  انتخاب شدند.  رویداد  این  در  ارایه  برای  استارتاپ   ۷
صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور شناسایی طرح های فناورانه حوزه 
آب، برق و انرژی، اوایل آذر ماه منتشر کرد، بیش از ۴۰ طرح مرتبط 
شناسایی و پس از برگزاری جلسات متعدد داوری، ۱۰ طرح برتر با توجه 
به شاخص هایی مانند نقش کلیدی زنان در توسعه محصول و مدیریت 
شرکت، نوآوری و پیچیدگی فنی محصول، نقش محصول در مدیریت 
در  برتر  های  طرح  از  شد.  انتخاب  صادرات  و  داخلی  فروش  مصرف، 
مراسم اختتامیه رویداد تقدیر خواهد شد. عالقه مندان به حضور در این 
https://cbd.inif.ir/-/ نشانی  به  می توانند  مجازی  رویداد 
shekofa مراجعه کنند. حضور در رویداد پس از ثبت نام رایگان است.
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ته 
هف یک  عنوان  به  که  است  عربی  غذاهای خوشمزه  انواع  از  یکی  فالفل 

غذای بین المللی در سراسر جهان شناخته می شود.
مواد الزم 

نخود 3۰۰ گرم
پیاز ۲ عدد متوسط

تخم گشنیز 1 قاشق چایخوری
پودر زیره سبز یا سیاه 1 قاشق چایخوری

سیر 3 حبه
جعفری ۵۰ گرم

سیب زمینی 1 عدد کوچک
1 عدد متوسط لیمو ترش 

به اندازه کافی زردچوبه و روغن 
به اندازه کافی نمک و فلفل سیاه 

ادویه فالفل 1 قاشق چایخوری
طرز تهیه

نخودها  خیساندن  مرحله  اولین  خوشمزه  بازاری  فالفل  تهیه  برای 
می باشد که هر چقدر این زمان بیشتر باشد ، در پایان پخت فالفل 
نخودها  خیساندن  برای  که  زمانی  حداقل  داشت.  خواهید  بهتری 
عالوه  نخودها  خیساندن  باشد.  می  ساعت   ۶ دهید  اختصاص  باید 
نفخ  که  کند  می  کمک  شوند،  نرم  نخودها  شود  می  باعث  اینکه  بر 
شان نیز برطرف شود. آماده کردن مایه فالفل خیلی راحت است فقط 
همراه  به  آنرا  شد  خیسانده  خوبی  به  نخود  اینکه  از  پس  کافیست 
دیگر مواد میکس کنیم. برای این منظور نخود خیسانده شده را به 
همراه جعفری ، سیر ، پیاز ، پودر تخم گشنیز ، سیب زمینی و زیره 
داخل میکسر یا چرخ گوشت بریزید تا مایه فالفل به صورت یکدست 

میکس شود. اضافه کردن جعفری به فالفل اختیاری است.
ولی اگر می خواهید فالفل خوشمزه تر و شکیل تری داشته باشید 
توصیه می کنیم از این سبزی معطر استفاده کنید. آشپزهای حرفه 
استفاده  گوشت  چرخ  از  فالفل  مایه  تهیه  برای  کنند  می  توصیه  ای 

شود زیرا میکسر یا مخلوط کن مواد را کامال پوره می کند.
پوره کردن نخود باعث می شود فالفل در زمان سرخ کردن از هم باز 
نمی  له  کامل  صورت  به  شود  چرخ  فالفل  مایه  که  زمانی  ولی  شود 
لیمو  آب  کردید  میکس  یا  چرخ  را  فالفل  مایه  اینکه  از  پس  شود. 
ترش را بگیرید و با توری آنرا صاف کنید. سپس آب لیمو ترش صاف 

شده را به همراه مقداری نمک ، فلفل سیاه ، ادویه مخصوص فالفل و 
زردچوبه به مایه فالفل اضافه کنید. در این مرحله پس از اضافه کردن 

طعم دهنده ها یک مرتبه دیگر مایه فالفل را چرخ یا میکس کنید.
 ۵ حدود  را  فالفل  مایه  مجددا،  کردن  میکس  یا  کردن  چرخ  از  پس 
دقیقه مانند مایه کباب کوبیده با دست ورز دهید تا کامال منسجم و 
یکدست شود ) مایه فالفل پس از آماده شدن باید کمی ُشل باشد و 
نباید خیلی سفت باشد (. یک نکته مهم در این مرحله این است که 
اگر مایه فالفل شما زیاد است می توانید آنرا داخل کیسه فریزر قرار 
از  استفاده کنید. پس  داده و در فریزر قرار دهید و در زمان دلخواه 
اینکه مایه فالفل آماده شد ، بهتر است آنرا حدود یک تا دو ساعت 
در یخچال قرار دهید تا منسجم تر شود. البته اگر زمان کافی برای 
این کار ندارید می توانید مستقیما در همین مرحله فالفل ها را سرخ 
کنید. یک ظرف گود مانند شیر داغ کن روی حرارت بسیار مالیم قرار 
دهید و به حدی روغن داخل آن بریزید که فالفل ها در روغن شناور 
زیرا  است  همین  فالفل  کردن  سرخ  برای  مهم  نکات  از  یکی  باشند. 

این  در  کنید.  سرخ  کم  روغن  در  آنرا  که  نیست  کتلت  مانند  فالفل 
مرحله قالب فالفل زن را از مایه فالفل پر کنید و با پشت قاشق مایه 
را خوب فشار دهید تا در هنگام سرخ کردن از هم باز نشود. به اندازه 
اجازه  و  بریزید  روغن  داخل  و  بزنید  قالب  فالفل  شود  می  جا  که  ای 
دهید فالفل ها به آرامی مغز پخت شوند. یکی از نکات مهم هنگام 
سرخ کردن فالفل حرارت زیر ظرف است ، اگر حرارت را زیاد کنید تا 
می  سیاه  و  سوزد  می  سریع  خیلی  روغن   ، بپزند  سریعتر  ها  فالفل 
شود. ضمن اینکه اطراف فالفل های شما سرخ می شود و داخل شان 
عجله  وجه  هیچ  به  ها  فالفل  کردن  سرخ  در  پس  ماند.  خواهد  خام 
نکنید. پس از اینکه فالفل ها سرخ شدند آنها را روی توری فلزی یا 

دستمال حوله ای قرار دهید تا روغن اضافی شان گرفته شود.
را در ظرف مورد  آنها  اینکه روغن اضافی فالفل ها خارج شد  از  پس 
نظرمان می چینیم و به همراه نان باگت ، گوجه فرنگی ، خیارشور و 
کاهوی خرد شده سرو کنید. در کنار فالفل می توانیم از سس انبه یا 

سس کچاپ استفاده کنیم.

با سرآشپز= فالفل

سالمت
پرخاشگری والدین چه تاثیری در تربیت فرزندان دارد؟

عضو انجمن علمی روان پزشکان ایران با تاکید بر اینکه پرخاشگری نسبت 
اثربخشی  با  برابر خطرات، رفتاری  او در  یا محافظت  تربیت  برای  به فرزند 
با سرخ شدن چهره و عصبانیت والدین تربیت  ناپایدار است، گفت: فرزند 

نمی شود بلکه راه تربیت صحیح ایجاد رابطه عاطفی است.
پرخاشگری و خشونت خانگی علیه فرزندان معضلی است که طبقه اجتماعی نمی 
شناسد و در سایه نبود مهارت فرزندپروری نمود می کند؛ معضلی که شواهد نشان 
آثار  بلکه  تنها تربیت کننده فرزند نیست  نه  می دهد شیوه فرزندپروری مستبدانه 
سویی بر زندگی حال و آینده او می گذارد و گاه به فرار از خانه، خودکشی و جنایت 

منجر می شود.
خشونت،  از  که  والدینی  که  دارد  این  از  حکایت  هم  شناسی  جامعه  های  یافته 
پرخاشگری کالمی و عملی برای تربیت فرزندان خود استفاده می کنند، باعث ایجاد 
مشکالت هیجانی و آسیب های روانی در او می شوند. جالب آنکه وقتی صحبت از 
خشونت و پرخاشگری والدین در برابر فرزندان می شود، بسیاری از افراد فقط به تنبیه 
بدنی فکر می کنند و با خودشان می گویند: من که هیچ وقت فرزندم را کتک نمی 

زنم، پس از پرخاشگری در برابر او استفاده نمی کنم.
این در حالیست که پرخاشگری و خشونت در برابر فرزندان فقط شامل تنبیه بدنی 
نیست  بلکه هر رفتار و کالمی که موجب آسیب بدنی، روانی و جنسی به کودک شود، 
نوعی پرخاشگری محسوب می شود. کندو کاو این موضوع که پرخاشگری چگونه و با 
چه انگیزه هایی بروز می کند، خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا را برآن داشت تا با 

فربد فدایی عضو انجمن روانپزشکان ایران به گفت و گو بنشیند.
فدایی با اشاره به اینکه پرخاشگری که از غریزه مرگ ناشی می شود شکل ها، انگیزه 
ها و درجات گوناگون دارد که بخشی از آن میان انسان و حیوان مشترک است، گفت: 
گاه یک حالت چهره یا وضعیت بدنی بدون آنکه حرفی زده شود یا عملی انجام گیرد 
حکایت از پرخاشگری دارد. وی با یادآوری اینکه در مواقعی پرخاشگری جنبه کالمی 
و گاه جنبه بدنی پیدا می کند، متذکر شد: انجام ندادن یک عمل هم گاهی به مفهوم 
پرخاشگری است. زمانی که فردی مجروح بر زمین افتاده است و تقاضای کمک دارد 
دریغ کردن به او توسط رهگذری که می تواند به او کمک کند مصداقی از پرخاشگری 
است. این روانپزشک درباره انگیزه های پرخاشگری هم توضیح داد: پرخاشگری ممکن 
است برای رفع گرسنگی باشد مانند جانوری که برای رفع گرسنگی جانور دیگری 

را شکار می کند. متقابال پرخاشگری برای جلوگیری از شکار شدن نیز وجود دارد.

داد:  توضیح  و  عنوان کرد  فرزند  از  دفاع  را  پرخاشگری  انگیزه  فدایی، صورت دیگر 
حفاظت مادرانه هم می تواند موجب پرخاشگری شود. ضمن اینکه پرخاشگری ممکن 

است برای مالکیت بر منابع آب و غذا یا صعود از سلسله مراتب باشد.
پرخاشگری تربیتی بی اثرترین رفتار آموزشی است

وی با بیان اینکه در انسان عالوه بر آنچه در جانواران دیده می شود پرخاشگری ممکن 
است صورت های پوشیده و غیرمستقیم به خود بگیرد، متذکر شد: بدگویی، طعنه 
زدن، مسخره کردن، هجو، کاریکاتور و موارد زیاد دیگر می تواند حاکی از پرخاشگری 
غیرمستقیم باشد. فراموش نکنیم از زمانی که انسان ها آموختند به جای پرتاب سنگ 
به یکدیگر با کالم، خشم خود را ابراز کنند میزان پرخاشگری منجر به ضرب و جرح 
و فوت کمتر شده است. عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران، پرخاشگری به فرزند 
برای تربیت او یا محافظت او از خطرها را رفتاری با اثربخشی ناپایدار دانست و تصریح 
کرد: مادری که فرزند خود را که رفتار زشتی داشته، تنبیه می کند یا آموزگاری که 
شاگرد مدرسه را به علت انجام ندادن تکلیف شماتت می کند، قاعدتا نیت خیر دارند 

و قصدشان اصالح رفتار نامناسب و جایگزین کردن آن با رفتار پسندیده است.
وی ادامه داد: هر چند تنبیه در صورتی که بالفاصله پس از رفتار نامناسب انجام می 

شود، می تواند نقشی در تغییر رفتار داشته باشد اما عموما تاثیر آن موقت، بی اثر و 
منحصر به فرد است. ضمن اینکه گاه این تنبیه به قتل و جنایت منتهی می شود که 

آثار منفی روانی آن برای همیشه باقی می ماند.
هر چه رابطه عاطفی عمیق تر، زمینه پرخاشگری کمتر می شود

این روانپزشک با تاکید بر اینکه اتهام دلیل بر مجرم بودن نیست، ضمن آنکه مجرم 
نیز حقوقی دارد و تنها قانون می تواند به مجازات حکم بدهد و نوع مجازات را تعیین 
کند، تصریح کرد: هر چه انسان متدین تر و با فرهنگ تر باشد احتمال پرخاشگری و 

سلب حقوق دیگری توسط او کمتر می شود.
فدایی یادآور شد: نکته مهم برای پیشگیری از پرخاشگری یا قتل فرزند، داشتن روابط 
دوستانه بین فرزند با پدر و مادر است به نحوی که فرزند از محبت پدر و مادر نسبت 
به خود مطمئن باشد تا بتواند سوال ها و مشکالت خود را با آن ها در میان بگذارد. اما 
متاسفانه گاه شاهدیم فقدان رابطه بین پدر و دختر موجب شده است که والدین به 
کلی از وضع فرزند بی خبر باشند و نتوانند مراقبت توام با مهربانی را در حق او اعمال 

کنند که در نهایت به ایجاد شکاف عظیم بین آن ها منتهی می شود.


