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اجرای  از  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل   
شاخص  زنان  همایش  برگزاری  راستای  در  رفاه  همیاران  طرح 
پایلوت در  روستای جغین شهرستان رودان  ایران به صورت 

خبر داد .
 مریم یگانه در  نشست تخصصی با کارآفرین برتر کشور و نماینده 
باید  گفت:  ایران،  زنان  آفرینی  کار  توسعه  و  تعاون  ملی  بنیاد 
به  اجرایی  های  دستگاه  تکلیفی  وظایف  فرآیند شرح  در  اصالحاتی 

منظور جلوگیری از موازی کاری بین بخشی صورت گیرد.
استان  اقتصادی  توسعه  کالن  های  بخش  در  باید  کرد:  اضافه  وی 
خصوص  در  و  شود  ارائه  مختلف  دستگاه های  سوی  از  طرح هایی 

انجام گیرد. مشاغل خانگی نیز  نیازسنجی شغلی الزم 
جوانان  برای  شغلی  های  فرصت  ایجاد  راستای  در  داد:  ادامه  یگانه 
های  قشر  های  ظرفیت  و  ها  پتانسیل  کلیه  از  شود  می  استان 
سازی  فرهنگ  که  چرا  کرد  استفاده  بومی  و  محلی  متفاوت 
که  است  استان  ماندگار  های  چهره  وجود  با  فرهنگی  اجتماعی، 
نتیجه گروه هدف  و در  اعتماد سازی جامعه هدف می شود  باعث 
را به سمت پویایی و ارتقای سطح دانش و تجربه فردی و اجتماعی 

مثبت و تحقق اهداف هدایت می کند .
این نشست تخصصی مدیرکل آموزش فنی حرفه  گفتنی است؛ در 
و  تعاون  ملی  بنیاد  نماینده  و  کشوری  برتر  کارآفرین  استان،  ای 
درمان  و  اشتغال  آموزش،  مرکز  و  ایران  زنان  کارآفرینی  توسعه 

بیماران صعب العالج  ایران حضور داشتند.

اجرای طرح همیاران رفاه به صورت پایلوت در روستای جغین
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در شهرستان بستک برگزار شد:

طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی

فاز چهارم طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی با 
رعایت کامل پروتکل بهداشتی در روستای بیسه از بخش 

مرکزی شهرستان بستک برگزار شد.
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بستک  هدف از 
برگزاری این طرح را برسی چگونگی و نحوه اجرای طرح 

سنجش قامت زنان روستایی برشمرد.
قامتی  ساختار  سنجش  ملی  طرح  افزود:  برلس  یوسف 

زمینه استاندارد شدن قامت دختران را فراهم میکند .
وی با بیان اینکه وضیعت جسمانی و ساختار اسکلتی هر 
فرد متاثر از عادات حرکتی، زندگی فردی و شغلی بوده و 
آگاهی از آن یک ضرورت جدی است. یادآور شد: امروزه 
مختلفی  عوارض  با  خانواده  تشکیل  در  دختران  و  زنان 
قامتی  ساختار  سنجش  ملی  طرح  و  میشوند  رو  روبه 

زمینه استاندارد شدن قامت دختران را فراهم می کند.
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بستک اجرای این 
طرح را افزایش سالمت و تندرستی این اقشار با ورزش و 

اصالح ناهنجاریهای اسکلتی دانست.
در  هم   ۹۸ و   ۹۷ سالهای  در  طرح  :این  گفت  برلس 

روستاهای دیگر شهرستان برگزار گردید.
وی از همکاری و همراهی  دکتر خردمند مدیریت شبکه 
بهداشت درمان شهرستان بستک، مرادی معاونت محترم 
ورزش بانوان استان، رزاقیان مسئول ورزش بانوان ، غیاثی 
کارشناس ورزش بانوان و دهیاری و شورای اسالمی بیسه 

تقدیر و تشکر کرد.
فرمانداری رودان مشکالت فوتسال بانوان 

رودان را بررسی کرد

در نشستی به ریاست فرماندار رودان و با حضور رئیس 
دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در رودان، 
فوتبال  هیات  رئیس  و  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
این  بانوان  فوتسال  تیم  مشکالت  رودان،  شهرستان 
را  کشور  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  در  حاضر  شهرستان 

بررسی کرد.
رفع  داشت:  اظهار  نشست   این  در  غالمپور  مصطفی 
این  ورزش  اول  اولویت  رودان  ورزشکار  بانوان  مشکل 

شهرستان است.
فوتسالیست رودانی  بانوان  اینکه حضور  به  اشاره  با  وی 
در سطح اول ورزش کشور کاری بزرگ است باید برای 

حمایت از این ورزشکاران پویش همگانی ایجاد شود.
فرماندار رودان در ادامه با اعالم آمادگی  برای ثبت این 
هیچ  از  راه  این  در  گفت:  جانبه  همه  حمایت  و  پویش 

تالش فرو گذار نخواهم شد.
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بانوان و 

خانواده شهرستان بستک

شهرستان  خانواده  و  بانوان  تخصصی  کارگروه  جلسه 
فرماندارشهرستان  قتالی  حسینی  ریاست  به  بستک 

بستک و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.
و  مسائل  بررسی  از  پس  جلسه  دراین  قتالی  حسینی 

بیان  سخنانی  طی  شهرستان  بانوان  حوزه  مشکالت 
داشت: زنان هماهنگونه  که درتربیت فرزندان مهمترین 
نقش را دارند در سطوح مختلف مدیریت کالن جامعه نیز 

نقش و تأثیر چشمگیری داشته اند.
فرماندار بستک در ادامه ازرئیس کانون فرهنگی اجتماعی 
مه دخت شهرستان برای فعالیتهای خوبی که توسط این 

کانون در شهرستان صورت گرفته است تشکر نمود.
برگزاری  به  بستک  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
زن،جانباز  شهید  هزار  ازهفده  تجلیل  و  ملی  کنگره 
برگزار  جاری  سال  ماه  بهمن  اول  نیمه  در  که  آزاده  و 
خواهد شد اشاره و بر برنامه ریزی و آمادگی جهت هر 
چه بهتر برگزار شدن این کنگره تأکید کرد. دراین جلسه 
دستگاههای  بانوان  مشاوران  پیشنهادی  های  برنامه 
اجرایی شهرستان به مناسبت والدت با سعادت حضرت 
فاطمه)س( و گرامیداشت هفته زن و مقام مادر در بهمن 
ماه وهمچنین برنامه های چهل و دومین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه مبارک فجر در 

حوزه بانوان و خانواده ارائه شد.
رئیس کانون زنان بستک:

افزایش مشارکت اجتماعی زنان شهرستان 
مهمترین هدف کانون است

شهرستان  »مه دخت«  اجتماعی  فرهنگی  کانون  رئیس 
بستک،  شهرستان  بانوان  تخصصی  کارگروه  در  بستک، 

عملکرد یکساله کانون را تشریح کرد.
زنان  اجتماعی  فرهنگی  کانون  رئیس  قاسمی ،  آرزو 
این  اهداف  خصوص  در  بستک  شهرستان  »مه دخت« 
مجوز  با  از سال۱۳۹۵  کانون  گفت:  مردم  نهاد  سازمان 
آگاهی،  سطح  ارتقای  هدف  با  فرمانداری  از  رسمی 
بینش، توانمندی، مشارکت اجتماعی و حضور موثر زنان 

در جامعه، فعالیت خود را آغاز کرده است. شناسایی و 
به نفس و  اعتماد  تقویت  استعداد،  با  زنان  به کارگیری 
و  فکری  رشد  برای  مساعد  فضای  ایجاد  و  خودباوری 
اجتماعی زنان شهرستان از مهمترین اهداف کانون است.

در  مه دخت،  زنان  اجتماعی  فرهنگی  کانون  رئیس 
توجه  با  گفت:  جاری  سال  در  کانون  فعالیت های  مورد 
ایجاد  برنامه ها  برگزاری  در  تغییراتی  کرونا،  اپیدمی  به 
صورت  به  کرونا  دوران  در  آموزشی  دوره های  کردیم. 
مجازی برگزار شد. گفت وگوی آنالین با حضور مشاوران و 
کارشناسان خبره شهرستان و استان از دیگر فعالیت های 
کانون بود. این جلسه های آنالین با موضوع های افسردگی 
انطباق پذیری  کرونا،  دوران  در  مسئولیت  پذیرش  و 
کودکان با شرایط جدید تحصیلی و چالش های آموزش 
و  علمی  فعالیت های  درمورد  او  شد.  برگزار  مجازی 
کمیته  در  فعالیت ها  مهمترین  گفت:  کانون  پژوهشی 
آموزش و پژوهش صورت گرفته است. تدوین طرح های 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  با  همکاری  و  پژوهشی 
سالم  بارداری  آموزش  موضوعات  با  جمهوری  ریاست 
زودهنگام،  ازدواج  طرح  شهرستان،  روستایی  زنان  به 
از  اشتغال زایی  برای  اقتصادی  توجیهی  طرح  سه  ارائه 
)با  شهرستان  زنان  حوزه  نهاد  مردم  سازمانهای  طریق 
مهمترین  از جمله  فرمانداری(  بانوان  امور  دفتر  نظارت 

فعالیت های یکساله کانون بوده است.
گفت:  فرهنگی  کمیته  فعالیت های  درمورد  قاسمی 
به  رساندن  یاری  راستای  در  انفاق  و  گرم  پویش  طرح 
زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، بیماران، معلوالن و 
نیازمندان از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است. 
توسط  سرد  فصل  مناسب  لباس های  گرم«  »پویش  در 
اعضا کانون تهیه و بافته شد که در اختیار نیازمندان قرار 
گرفت. رئیس کانون بانوان شهر بستک در پایان جلسه 
اموربانوان  شهرستان،  فرماندار  قتالی  حمایت های  از 
انفاق و  ،اعضای کانون، مسئوالن کمیته های  فرمانداری 

طرح پویش گرم تشکر و قدردانی کرد. 
گفتنی است فرماندار، رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران، 
مشاوران  و  فرمانداری  بانوان  امور  وکارشناس  مشاور 
و  بانوان  کارگروه تخصصی  اعضا  از  اجرایی  دستگاه های 

خانواده شهرستان بستک هستند.
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جمعیت  کاهش  روند  ادامه  با  گفت:  مجلس  نماینده  یک 
کشورمان در حال حاضر میانگین ضریب هوشی یا IQ ایرانی ها 
و  نخبگان  که  است  این  آن  دلیل  است؛  رسیده   ۶8 به   1۰4 از 
تحصیلکردگان ما عمدتًا ازدواج نکرده اند یا دیر ازدواج کردند یا 

نهایتًا تک فرزند و دو فرزندی هستند.
یازدهم  بررسی مجلس  درباره طرح های در دست  فاطمه محمدبیگی 
از سال  کرد:   اظهار  فرزندآوری"  و  "بحران جمعیت  برای حل مسئله 
وضعیت  که  دادند  تذکر  جمعیت شناسان  و  جامعه شناسان   ۱۳۸۵
وقت  دولت های  در  متاسفانه  اما  است  وخامت  به  رو  ایران  جمعیتی 
این تذکرات جدی گرفته نشد تا اینکه رهبری معظم در سال ۱۳۸۹ به 

مسئوالن تذکری جدی در حوزه جمعیت دادند.
ایشان،  از نگرانی  از تذکر رهبری و اطالع  ادامه داد: آن زمان، بعد  وی 
که  شد  این  آن  نتیجه  دادم؛  انجام  را  جمعیتی  مطالعات  سری  یک 
"جمعیت و دانش  چند سال در دانشگاه ها مشغول به تدریس درس 
خانواده" شدم؛ متاسفانه جریان غالب کشور، جریانی موافق با موضوع 
"جمعیت و تعالی خانواده" نبود دلیل آن نیز عدم دانش و شناخت از 
حوزه جمعیت و اثرات جمعیتی در سالمت، پیشرفت اقتصادی، کاهش 
 "IQ" آسیب های اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی و حتی پیشرفت در

یا "ضریب هوشی" است.
نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
هستند،  آشنا  رشته  این  نظریه های  و  جمعیت  علم  با  که  کسانی 
اجتماعی  ثروت  کشورها،  پیشرفت  و  رشد  عامل  که  می دانند 
کشورهاست و منظور از ثروت اجتماعی، جمعیت است؛ اگر این ثروت 
با منابع طبیعی و جغرافیایی همراه شود منجر به استخراج صنعت 
رفتن ضریب رشد کشور  باال  باعث  نتیجه  در  و  تکنولوژی می شود  و 
ایرانی ــ اسالمی عجین شود، جنبه  با سبک زندگی  اگر  می شود و 
تعالی و تکامل روحی انسان را نیز پوشش می دهد؛ پس نقش و اهمیت 

جمعیت دو چندان می شود.
وی افزود: متاسفانه تحت تاثیر سیاست های بین المللی بانک جهانی، 
ثابت  که   "WHO" بین المللی پول و سازمان  سیاست های صندوق 
بین الملل  صهیونیزم  و  پنتاگون  جمعیتی  سیاست های  بازیچه  شده 
هستند، جنگ جمعیتی پنهانی در سطح سازمان های بهداشت جهانی 
آغاز شده است! این جنگ با رنگ و لعاب تنظیم خانواده و دلسوزی 
برای کشورها، قصد کنترل و کاهش جمعیت برخی از کشورها را دارد؛ 
اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاستی  این کار سیطره علمی،  با  در واقع 

استکبار بر جهان تثبیت می شود.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: حتی در دهه ۱۳۶۰ صندوق جهانی پول 
به کشورهایی که سیاست های تنظیم خانواده را رعایت نمی کردند، وام 
نمی داد! به این معنی که با اجبار تمامی نظام بانکی، پولی و سیاسی 
کشورهایی  که  است  جالب  می داد!  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  کشورها 
مثل آمریکا، کنوانسیون بین المللی تنظیم خانواده را امضا نکردند! در 
زمان بوش پدر، نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد متاسفم که 
کنوانسیون  این  امضای  به  اعتقادی  که خود  نماینده کشوری هستم 
آن  امضا کنند! در  را  آن  باید  آفریقایی  و  آسیایی  اما کشورهای  ندارد 
خیلی  و  بودیم  اقتصادی  مشکالت  و  تحمیلی  جنگ  درگیر  ما  زمان 
متوجه این نقشه های پشت پرده نشدیم! متاسفانه سیاست های تنظیم 
ایران  که  طوری  به  کرد  پیدا  ادامه  اندازه  از  بیش  و  غلط  به  خانواده 
نخستین و تنهاترین کشور دارنده جایزه جمعیت است که در رابطه با 

کاهش جمعیت به آن دست پیدا کرده  است!
وی افزود: ایران تنها کشوری است که در قله کاهش رشد جمعیت در 
برنامه های تنظیم خانواده قرار دارد! در سال ۱۳۶۵ این برنامه ریزی شد 

که در دهه ۱۳۹۰ نرخ باروری ایران از ۶ فرزند به حدود ۴ فرزند برسد؛ به 
طرز عجیبی ما در سال ۱۳۷۲ به این نرخ دست پیدا کردیم به عبارت 
دیگر ما مسیر ۳ یا ۴ دهه ای را در عرض ۷ سال طی کردیم! با این 
قرار می گرفت،  بازنگری  مورد  و دولت  باید در مجلس  این طرح  حال 
اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت ها تذکرهای جمعیتی را جدی 
نگرفتند؛ ارائه این روند تا سال ۱۳۹۰ نرخ باروری را به ۲ فرزند کاهش 

داد و در حال حاضر این نرخ به حدود ۱.۶ فرزند کاهش یافته است!
جمعیت،  کاهش  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
خطرات اضمحالل جمعیتی، پدیده سالمندی، کاهش نیروی کار، خطر 
بیماری ها،  بار  افزایش  بیماری های سرطانی، خطر  ملی، خطر  امنیت 
عدم توان نگهداری از سالمند و کاهش "IQ"را به ما هشدار می دهد؛ 
 "IQ" یا  هوشی  ضریب  میانگین  حاضر  حال  در  تحقیقات،  طبق 
ایرانی ها ۶۸ است در حالی که در سال های اول انقالب ضریب هوشی 
ایرانیان ۱۰۴ بود! و ایران جزو ۴ کشور برجسته ضریب هوشی در جهان 
قرار داشت؛ دلیل آن این است که نخبگان و تحصیلکردگان ما عمدتاً 
نهایتاً تک فرزند و دو فرزندی  یا  ازدواج کردند  یا دیر  ازدواج نکرده اند 
هستند لذا ذخیره ژنتیکی ایرانی ها در حال کاهش است! از بُعد علمی، 
سالمت محوری و اقتصادی این وضعیت زیبنده جمهوری اسالمی ایران 

نیست و در کل به صالح هیچ کشوری نیست.
با  و  با جمعیتی میلیاردی  محمدبیگی گفت: حتی در چین و هند 
وجود آسیب های جمعیتی، سیاست های جمعیتی از حالت تک فرزندی 
خارج شدند! زیرا این کشورها متوجه شدند که با ادامه این روند، ذخیره 
ژنتیکی خود را از دست می دهند؛ اگر مشاهده می کنیم که در دهه 
۷۰ و ۸۰ رشد تکنولوژی خوبی در سطح جهان داشتیم، علت آن باال 
بودن جمعیت متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ است؛ ما در دهه ۹۰ با کاهش 
المپیادی ها مواجه شدیم در حالی که در دهه های قبل در المپیادهای 

فیزیک و شیمی مقام آور بودیم!
همچون  مواردی  و  و سالمت  بیماری ها  بار  لحاظ  از  حتی  طرفی  از   
کاهش  آن  دالیل  از  یکی  که  شاهدیم  را  خانم ها  سرطان های  افزایش 
باروری خانم هاست! تحقیقات نشان می دهد خانم هایی که بیش از یک 
فرزند به دنیا می آورند به نسبت کمتر از بقیه خانم ها به بیماری دچار 

شده و طول عمر آنها افزایش پیدا می کند. وی افزود: باید توجه داشت 
سالمت روحی، روانی و عاطفی خانواده های چند فرزند هم بیشتر است 
از  من  خواهش  دارند؛  بیشتری  سازگاری  محیط،  با  خانواده ها  این  و 
دولتمردان این است که نگاهی کلی و جامع به بخش جمعیت داشته 
باشند؛ در کل جهان متوسط ۳ تا ۵ فرزند به عنوان یک هدف جمعیتی 
عنوان شده و هیچگاه نرخ زیر ۳ فرزند مورد اشاره قرار نگرفته است اما 
متاسفانه در کشور ما فرهنگ غربی، مدگرایی، و رفاه طلبی خانواده ها را 
خالی از فرزندان کرده است؛ اصالح نسلی که به تک یا دو فرزندی و دیر 
ازدواج کردن عادت کرده، سخت است؛ فرزندآوری و ازدواج در جوانی به 
زیرساخت های اقتصادی و قانونی نیاز دارد و این گره به دست مجلس 
و دولت باز می شود؛ مجلس در راس امور است و اگر در ۸ سال گذشته 

درست عمل می کرد،
 امروز می توانستیم میوه درخت اصالح جمعیت را بچینیم! ما در حال 
حاضر در پنجره و فرصت جمعیتی قرار داریم و این یعنی جمعیت ۱۵ 
تا ۴۵ سال که در سن باروری هستند در صورت تأهل به صورت بالقوه 

قابلیت فرزندآوری دارند.
خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبیک  و  قزوین  مردم  نماینده 
تشویقی  سیاست های  همچون  مواردی  گذشته  سال   ۸ در  اگر  کرد: 
و  دورکاری  بارداری،  مرخصی های  زایمان،  مرخصی های  جمعیتی، 
و  مادری  تکریم  طرح های  فرزندآوری،  مشوق  بسته های  همین طور 
به  فرزندآوری  وام  یا  فرزندان  ویژه  بیمه  خانه دار،  زنان  بیمه  همسری، 
نائل  فرزند  دو  از  باالتر  اهداف  به  امروز  قطعاً  می رسید،  اجرا  مرحله 
می شدیم؛ آیندگان از ما سؤال خواهند کرد و ما باید جوابگوی نسل های 
مجلس  تصویب  به  قانون  به صورت  باید  روند  این  اصالح  باشیم!  بعد 
درآید؛ خوشبختانه در مجلس یازدهم شاهد وجود یک بدنه کارشناسی 
و علمی قوی هستیم که با دید منطقی به موضوع جمعیت می نگرد؛ 
معظم  مقام  قول  به  ما  باشیم؛  داشته  چشم انداز  باید  زمینه  این  در 
بتواند  تا  داریم  نیاز  متعالی"  و  بالنده  پویا،  "جمعیت  به  رهبری 
و  "جمعیت  پای  ما همه جوره  میسر کند؛  را  پیشرفت  چشم اندازهای 

تعالی خانواده" در مجلس می ایستیم./ همشهری

یک نماینده مجلس:

یکی از دالیل نزول آی کیو ایرانی ها، مجرد بودن است

اخبار
دانش آموزان پایه اول و دوم قشم از اول بهمن 

ماه به مدرسه می روند
مدیر آموزش و پرورش قشم از بازگشایی مدارس 
ابتدایی برای دانش آموزان پایه اول و دوم از اول 

بهمن ماه و آموزش حضوری آن ها خبرداد.
بهرام پور اشرف گفت: ۶ هزار و ۲49 دانش آموز 
در پایه های اول و دوم در قشم شامل این نوع 
 ۷9 دانش آموزان  این  برای  می شوند.  آموزش 
با  معلم ها  و  شده  بازگشایی  ابتدایی  مدرسه 
حضور فیزیکی برای انتقال بهتر مفاهیم درسی 

تالش می کنند.

تصریح  قشم  پرورش  و  آموزش  مدیر 
کامل  رعایت  با  مدارس  بازگشایی  کرد: 
تقسیم بندی  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
حضور دانش آموزان در ساعت های مختلف انجام 

می شود.
وی اظهار کرد: بازگشایی این مدارس بر اساس 
استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  تصمیم 
هرمزگان در مناطق با موقعیت رنگ زرد و آبی 

بیماری کرونا اجرایی شده است.
پوراشرف افزود: تمام مدارس با جمعیت حداکثر 
۵۰ دانش آموز نیز در این شهرها از ابتدای بهمن  

بازگشایی می شوند.
فنی  هنرستان های  داد:  ادامه  وی 
مهارت  باید  دانش  و  کار  و  حرفه ای 
درس های  خوشه   ۲ برای  را  کارورزی 
با  آموزش  استاندارد  و  فنی  شایستگی 
حداکثر 1۰ هنرجو حضوری برگزار کنند.

تصریح  قشم  پرورش  و  آموزش  مدیر 
با تصمیم  کرد: مدیران مدارس موظفند 
شورای مدرسه و بر اساس مصوبات این 
شورا، زمینه حضور دانش آموزان را برای 

حضور در کالس های درس فراهم کنند.



نوزاد شما در حال حاضر سه ماهه است و کم کم وارد ماه چهارم زندگی خود 
می شود. در این ماه ها نوزاد به سرعت رشد می کند و هر روز شاهد شیرین 
کاری های جدید و لذت بخشی از او خواهید بود. برای اینکه شما مادر عزیز 
نسبت به اتفاقاتی که قرار است در ماه چهارم برای نوزاد دلبندتان بیفتد آگاه 
تر باشید در این مقاله همه موارد و نکات رشد نوزاد چهار ماهه را توضیج می 

دهیم. با ما همراه باشید.
این  نوزاد سه ماهه در  به  نوزاد چهار ماهه نسبت  - مطالعات نشان می دهد 
سن تمام صداهای زبان مادری را می فهمد. در چهار ماهگی تا شش ماهگی، 
نوزاد شروع به تقلید این صداها می کند بنابراین شما صداهایی مانند ماما و 

بابا می شنوید.
- شما می توانید نوزاد را با تکرار کردن کلماتی که می گوید یا با استفاده از 
قرار دادن او در مقابل آینه تشویق کنید. او شروع به تقلید از شما می کند و 
کلماتی که می گویید را سعی می کند تکرار کند در نتیجه با این کار زودتر 

شروع به صحبت کردن می کند.
- همچنین واکنش به کلماتی که نوزاد می گوید یا صداهایی که در می آورد، 
باعث می شود نوزاد اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند و حس کند کلماتش 

تغییری ایجاد می کند بنابراین سعی می کند آن را بهبود دهد.
زندگی شما در هفته اول نوزاد چهارماهه: ورزش کردن

- بدن شما در حال حاضر آمادگی الزم برای ورزش کردن را دارد. اما مفاصل 
شما به دلیل بارداری ضعیف شده اند بنابراین سعی کنید در شروع کار فشار 
کمی به خود وارد کنید و ورزش را به آرامی شروع کنید. البته ورزش بعد از 
زایمان بعد از هفته ششم اشکالی ندارد ولی بعضی خانم ها ترجیح می دهند 

کمی دیرتر شروع کنند. 
- اگر نوزاد را شیر می دهید، ورزش به شیردهی شما لطمه نمی زند. اما بهتر 
است پیش از ورزش کردن، شیر خود را بدوشید و سوتین مناسب بپوشید. با 
ورزش بعد از زایمان طبیعی و ورزشهای بعد از زایمان سزارین نیز آشنا شوید 

تا زودتر بتوانید به تناسب اندام قبل از بارداری برسید.
- می توانید با نوزاد خود به پیاده روی یا دوچرخه سواری بروید. همچنین در 
صورتی که کسی همراه شما باشد یا در زمان استراحت نوزاد می توانید نوزاد را 

با کالسکه با خود به باشگاه ببرید.
- به هر حال سعی کنید ورزش کنید. حتی می توانید در منزل هنگامی که 
نوزاد خواب است ورزش کنید. اگر با ماشین سرکار می روید، ماشین را دورتر 
پارک کنید و کمی پیاده روی کنید. سعی کنید با ورزش سبک شروع کنید تا 

از ادامه دادن آن خسته نشوید. 
- به خود سخت نگیرید. اگر خیلی نگران وضع ظاهری خود باشید، حال روحی 

شما بد می شود که روی فرزندتان هم تاثیر می گذارد. 
در ادامه با اتفاقاتی که قرار است در هفته دوم چهار ماهگی بیافتد آشنا می 

شویم:
در این زمان، نوزاد چند دقیقه در روز با دست ها و پاهایش بازی می کند. او 
چندبار پشت سر هم یک کار را انجام می دهد تا از نتیجه آن مطمئن شود. 

سپس کار جدیدی شروع می کند.
در این ماه ناگهان متوجه سکوت نوزاد می شوید. در این مدت او به توجه و 

نوازش شما نیاز دارد.
زندگی شما در هفته دوم نوزاد چهارماهه: همراه کردن همسر با خودتان

- بهتر است در این ماه به همسرتان اجازه دهید در کارهای مربوط به نوزاد 
به شما کمک کند. این امر عالوه بر نزدیک شدن پدر به فرزند، به شما فرصت 

استراحت بیشتری می دهد.
- بهتر است نوزاد را با پدرش تنها بگذارید و به او اجازه دهید خودش یاد بگیرد 

چگونه با فرزندش ارتباط برقرار کند.
- به همسرتان یادآوری کنید نیازهای اصلی نوزاد چیست. در صورتی که مدت 
طوالنی نوزاد گریه می کند او را در آغوش بگیرد، نوازشش کند و یا ماساژش 

دهد.
بغلتانید،  را  او  توانید  می  بنابراین  برد  می  لذت  ریتمیک  حرکات  از  نوزاد   -

برقصانید و ...
- همچنین می توانید با صداهای جذاب و شعر یا قصه خواندن نوزاد را سرگرم 

کنید.
کاهش تعداد دفعات غذا خوردن

نوزاد در این ماه معده بزرگتری دارد بنابراین نیازی به پر کردن کامل معده 
نیست. در این ماه، نوزاد چهار یا پنج بار در روز غذا می خورد زیرا در هر وعده 

غذایی شیر بیشتری در معده او جای می گیرد و دیرتر گرسنه می شود.
نوزاد در این ماه دو برابر زمان تولد، وزن دارد و هنوز هم افزایش وزن خواهد 

داشت.
در این ماه انتظار تغییر در رژیم غذایی نوزاد را نداشته باشید.

در این ماه حواس نوزاد به راحتی در هنگام غذا خوردن پرت می شود. بهتر 
را  نوزاد می شود  پرتی  باعث حواس  که  عواملی  غذا خوردن  در هنگام  است 

کاهش دهید.
نوزاد چهار ماهه در هفته سوم

اتفاقاتی  چه  ببینیم  تا  است  ماهه  چهار  نوزاد  سوم  هفته  به  نوبت  دیگر  حاال 

می افتد:
- گریه بهترین راه ارتباطی نوزاد با شما است اما او شروع به شوخی کردن با 
شما می کند. در این زمان با شکلک در آوردن نوزاد شروع به خندیدن می کند.

- سعی کنید نوزاد را با حرکات مختلف تشویق به خندیدن کنید. نوزاد دوست 
دارد صداهای مختلف بشنود و نیازی به اسباب بازی خاصی نیست. می توانید 

زبانتان را درآورید، سوت بزنید یا صدای حیوانات را تقلید کنید.
زندگی شمادر هفته سوم نوزاد چهارماهه: دوشیدن شیر مادر

این  را بدوشند.  بیشتر مادرهایی که کار می کنند سعی می کنند شیر خود 
کار باعث ذخیره شیر و فراهم کردن شیر مورد نیاز نوزاد می شود. اما در ابتدا 
دوشیدن شیر کار دشواری است و در اینجا راه هایی که باعث راحت تر شدن 

این کار می شود ذکر شده است:
تمرین در منزل: سعی کنید پیش از برگشتن به سرکار، کار با دستگاه را تمرین 
کنید. بیشتر مادرهای شاغل از دستگاه الکتریکی شیردوش استفاده می کنند. 
این کار باعث می شود سینه به طور کامل خالی شود. می توانید از وسایل دیگر 
نیز مانند سوتین های شیر دوش، کیف های مایکروویو و کیف های ذخیره شیر 

مادر استفاده کنید.
به رئیس خود برنامه شیردوشی خود را اطالع دهید. برخی شرکت ها محلی 
به  را  برنامه خود  نیست،  این گونه  اگر محل کار شما  دارند.  برای شیردوشی 

رئیس بگویید تا مکانی برای شما در نظر گرفته شود.
سعی کنید هر روز سر ساعت مشخصی شیر بدوشید. هر سه ساعت یک بار 
شیر بدوشید. همچنین در بین وعده های شیردوشی مایعات مصرف کنید تا 

بدن کم آب نشود.
استراحت کنید. برخی خانم ها عکس نوزاد خود را نگه می دارند و از دیدن 

آن لذت می برند و با این کار راحت تر می توانند شیردوشی را انجام دهند.
)rsv( عفونت ویروس سنسیشیال تنفسی

ویروس سنسیشیال تنفسی عالئمی مشابه سرما خوردگی دارد که در ماه های 
سرد دیده می شود. این ویروس به خودی خود خطرناک نیست اما باعث عفونت 
گوش، برونشیت، آسم و مشکالت تنفسی می شود. این بیماری برای نوزاد زیر 
شش ماه، نوزادان نارس و نوزادانی که بیماری خاصی دارند، بسیار خطرناک 

است زیرا سیستم ایمنی بدن آن ها هنوز هم ضعیف است.
اگر نوزاد من ویروس سنسیشیال تنفسی داشته باشد چگونه می توانم آن را 

تشخیص دهم؟
 این ویروس عالئمی مانند  سرماخوردگی نوزاد  را نشان می دهد و چند روز 
بعد نوزاد شروع به سرفه می کند و تنفس آن دشوار می شود. شما با درمان 
سرفه در نوزادان آشنا باشید. این ویروس برونشیت را تحت تاثیر قرار می دهد 
و باعث تورم و تولید مخاط می شود بنابراین راه تنفس نوزاد بسته شده و به 
سختی نفس می کشد. عالئم عفونت جدی شامل درد عضالت شکم، خس خس 
کردن گلو در هنگام تنفس، نفس های کوتاه، کبودی لب ها و ناخن ها و مشکل 

در غذا خوردن می باشد.
توانم  می  کاری  چه  باشد،  داشته  تنفسی  سنسیشیال  ویروس  من  نوزاد  اگر 

انجام دهم؟
نوزاد را به مطب پزشک ببرید تا تنفس او را بررسی کند. پزشک درمان تنفس 
را با استفاده از قرص های برونشیت انجام می دهد در این صورت نوزاد راحت 
تر نفس می کشد. همان طور که می دانید آنتی بیوتیک بر روی ویروس ها 
اثر ندارد اما می تواند عالئم نوزاد را کم کند. سعی کنید به نوزاد آب بیشتری 
بدهید تا بدنش کم آب نشود، او را از دود دور نگه دارید زیرا باعث می شود 
زمانی  فاصله  در  و  منظم  باید  نیز  او  دادن  شیر  دشوار شود.  نفس کشیدنش 
کوتاه تر انجام شود. زیرا نمی تواند در هر وعده مانند قبل غذا بخورد و کمتر 

شیر می خورد. 
برخی نوزادان در هنگام شیر خوردن نمی توانند به راحتی نفس بکشند. سعی 
کنید قبل از شیر دادن، بینی آن ها را با قطره و دستمال مرطوب خالی کنید. 
اگر نوزاد تب دارد، می توانید به او استامینوفن بدهید اما این کار را بدون اجازه 
پزشک انجام ندهید. اگر نوزاد شما نارس به دنیا آمده باشد یا بیماری قلبی یا 
ریوی داشته باشد، پزشک واکسن تجویز می کند تا بدن را در مقابل ویروس 

مقاوم کند.
تکامل نوزاد چهارماهه در هفته سوم:

آشنایی با وسایل جدید
نوزاد را تشویق کنید با وسایل جدید وبی خطر بازی کند. برخی چیزها مانند 
یک پوشک تمیز می تواند چند دقیقه نوزاد را سرگرم کند. به حرکات نوزاد در 

این حالت توجه کنید.
رنگ ها

نوزاد رنگ را از ابتدا می بیند اما تشخیص رنگ ها مانند قرمز یا نارنجی برایش 
دشوار است. نوزادان کوچکتر ترجیح می دهند تفاوت بین رنگ سیاه و سفید یا 

رنگ های متضاد را تشخیص دهند.
با بزرگتر شدن نوزاد، رنگ ها تغییر می کنند و نوزاد می تواند تمایز بین آن ها 
را تشخیص دهد. سعی کنید رنگ های جدید را در کتاب ها، اسباب بازی ها 

و لباس ها به او نشان دهید.
نوزاد چهارماهه در هفته چهارم

در پایان شما را با اتفاقاتی که قرار است در هفته آخر چهار ماهگی نوزاد بیافتد 
آشنا می کنیم:

نوزاد کمک می کند راحت تر  به  از خواب  یا داستان پیش  از حمام  استفاده 
بخوابد. بهتر است هر شب الگوی خاصی برای خوابیدن نوزاد در نظر بگیرید 
تا نوزاد آرامش بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال: شیر دادن، حمام کردن، 
لباس راحت تن نوزاد کردن، کتاب خواندن، آهنگ خواندن و قرار دادن نوزاد 

در تخت  و یا برنامه دیگری که خودتان با آن راحت تر هستید. 
این برنامه منظم به شما و نوزاد زمان کافی می دهد تا با یکدیگر باشید. می 
توانید با همسرتان وظایف را تقسیم کنید و هر کسی کاری را انجام دهد یا یک 

شب در میان نوبت شما یا همسرتان باشد.
زندگی شما در هفته چهارم نوزاد چهارماهه: مراقبت از خودتان

پس از تولد نوزاد، زندگی شما تغییر زیادی کرده است و تمام وقت خود را برای 
نوزاد می گذارید بنابراین وقت زیادی برای فعالیت های خود ندارید. سعی کنید 
راهی پیدا کنید که فعالیت های خود را نیز انجام دهید تا نسبت به مراقبت 

نوزاد خسته نشوید:
به یک گروه خانوادگی بپیوندید. گروهی پیدا کنید که فعالیت های مورد عالقه 
شما را انجام می دهند. به عنوان مثال مادرهای شیرده، مادرهای شاغل و ... یا 
با گروهی از همسایه ها آشنا شوید. همچنین می توانید بالگ های مخصوص 

والدین را مطالعه کنید.
 در دسترس باشید. با دوستان و فامیل و نزدیکان در تماس باشید یا با افراد 

دیگر در گروه های اجتماعی ارتباط داشته باشید.
نیم  روزی  حداقل  کنید.  استراحت  کنید  سعی  بگذارید.  خودتان  برای  زمانی 

ساعت برای خودتان زمان بگذارید.
به شما  این کار  نوزاد خواب است کتاب بخوانید.  کتاب بخوانید. هنگامی که 

کمک می کند آرام شوید.
گفتگوی بزرگساالن. با تلفن یا حضوری، با دوستان، پدر و مادر و یا خواهر و 

برادر خود صحبت کنید.

رشد ماهانه نوزاد 
نوزاد چهار ماهه 
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ادامه صفحه قبل 
تکامل نوزاد چهارماهه در هفته چهارم

- رشد نوزاد در این ماه خیلی سریع تر از قبل شده است. هنگامی که 
به پشت می خوابد، سرش را باال می گیرد و با شانه هایش تالش می 
کند بلند شود. اگر او را بر روی شکم قرار دهید، با استفاده از دست ها 
و پاها تالش می کند باالتر بیاید. این کار باعث قوی شدن گردن نوزاد 

می شود و به کنترل سر در هنگام نشستن کمک می کند.
- در این ماه هنگامی که نوزاد را می نشانید، سرش را به راحتی راست 
نگه می دارد. ستون فقرات نوزاد صاف است بنابراین راحت می نشیند.

- در این ماه که نوزاد می تواند بنشیند، عضالت گردنش قوی شده 
اند و می داند پایش را کجا قرار دهد، می تواند با کمک شما شروع به 

چهار دست وپا راه رفتن کند، بایستد و راه برود.
به  یاد می گیرد. سعی می کند  ماه کلمات جدیدی  این  در  نوزاد   -
کلمات گوش دهد و آن ها را تکرار کند. همچنین گاهی به دهان شما 

نگاه می کند و نوع ادای کلمات را تقلید می کند.
عفونت گوش نوزاد چهارماهه

عفونت گوش در نوزادن زمانی اتفاق می افتد که باکتری یا ویروس و 
مایع پشت گوش داخلی نوزاد در مسیر خود گیر کرده باشد. عفونت 
گوش باعث درد، تورم و تب می شود و در نوزادان رایج است. تقریبا 
نیمی از نوزادان در سال اول زندگی حداقل یک بار دچار این مشکل 

می شوند.
عالئم عفونت گوش

از دست داشتن اشتها: عفونت گوش باعث درد در هنگام جویدن یا 
مک زدن می شود. به همین دلیل نوزاد در این زمان شیر نمی خورد 

و یا به سختی این کار را انجام می دهد.
کشیدن مداوم گوش: یکی دیگر از عالئمی است که نوزاد نشان می 

دهد این است که دائما گوش هایش را با دستش می کشد. 
تب: که بین صد تا صد و چهار درجه فارنهایت یا ۳۷.۷ الی ۴۰ درجه 

سانتی گراد است.
تغییر ناگهانی در حال روحی: که با سرما خوردگی همراه است. فشار 
وارده بر گوش بخصوص هنگامی که نوزاد دراز کشیده استباعث ایجاد 

درد می شود. بنابراین باعث بهانه گیر شدن نوزاد خواهد شد. 
ترشحات گوش:  که زرد، سفید، یا خونی می باشند.

بر سیستم  که  شود  می  ایجاد  ویروسی  توسط  گوش  عفونت  اسهال: 
گوارشی تاثیر می گذارد و باعث اسهال نوزاد نیز می شود. 

درمان عفونت گوش
عفونت گوش معموال خود به خود از بین می رود. اما برخی پزشک ها 
قرص های آنتی بیوتیک را برای جلوگیری از بدتر شدن عفونت تجویز 
می کنند. پزشک نوزاد معموال استامینوفن کودکان نیز تجویز می کند 
تا درد و تب کاهش یابد و این دارو معموال پس از دو روز اثر می کند.

برای جلوگیری از عفونت گوش چه کاری می شود انجام داد؟
- نوزاد را از دود سیگار دور نگه دارید زیرا باعث ضعیف شدن سیستم 

ایمنی نوزاد می شود.
- شیردهی را ادامه دهید. مطالعات نشان می دهد نوزادانی که شیر 

مادر می خورند کمتر تحت تاثیر عفونت گوش قرار می گیرند.
احتمال  این کار  انجام دهید.  به موقع  را  نوزاد  تمام واکسیناسیون   -

عفونت گوش را کاهش می دهد.
- سعی کنید کمتر به نوزاد پستانک بدهید زیرا باعث افزایش احتمال 

عفونت گوش می شود.
- سعی کنید بعد از حمام با سشوار از راه دور یا دستمال تمیز گوش 

نوزاد را خشک و تمیز کنید. 

اگر نوزاد را به مهد کودک می برید، سعی کنید مهد او را عوض کنید 
و به محلی خلوت تر او را انتقال دهید. این مسئله میزان جرم اطراف 
نیز  گوش  عفونت  به  ابتال  احتمال  بنابراین  دهد  می  کاهش  را  نوزاد 

کمتر می شود. 
تغذیه نوزاد چهار ماهه

در چهار تا شش ماه اول زندگی، نوزاد تمام مواد غذایی الزم را از شیر 
مادر یا شیر خشک دریافت می کند. اما پدر و مادر دوست دارند زودتر 
غذاهای کمکی به نوزاد بدهند. سیستم گوارشی نوزاد در حال حاضر 
بهبود یافته است و می توانید کم کم به او غذای جامد بدهید. اما بهتر 

است تا ۶ ماهگی نوزاد صبر کنید.
واکنش های  احتمال  باعث می شود  مناسب  وقت  در  کار  این  انجام 
پزشک  با  نوزاد  به  جامد  غذای  دادن  از  پیش  یابد.  کاهش  آلرژیک 

مشورت کنید.
بازی با نوزاد چهار ماهه

می توانید از اسباب بازی هایی که می تواند حرکت سر را در آنها تقویت 
می کند،  استفاده کنید. اسباب بازی هایی که از تخت شدن پشت سرش 
بازی  اسباب  دادن  قرار  برای  زمان  بهترین  سن  این  کند.  جلوگیری 
انگیزه تمرین  تنها  نه  او  این ترتیب  به  نوزاد است.  روی شکم و پای 
مهارت های جدید و آوردن چانه به سمت قفسه سینه را پیدا می کند 
بلکه شروع به رساندن دست هایش به هم و پا  زدن می کند که جزو 
مهارت های مهم این محدوده سنی است. قرار دادن یک اسباب بازی 
نرم مانند یک خرس زیبا و نرم روی قفسه سینه کودک برای مدت 

طوالنی میتواند موثر باشد.
زمانی که نوزادان راست نگه داشتن سر را آموختند دیگر مجاز هستید 
که نشستن را با آنها تمرین کنید. برای نشستن نوزاد توانایی کنترل 
سر بسیار حیاتی و مهم است. نوزادان برای نشستن از دست ها، پاها 
و باسن کمک می گیرند. هر چقدر تمرین آنها برای چهار دست و پا 
رفتن بیشتر باشد، توانایی نشستن هم زودتر به وجود خواهد آمد. فقط 
یادتان باشد که تمامی تمرینات نشستن باید روی سطوح نرم و امن 

صورت بگیرد.
نشاندن نوزاد چهار ماهه

نوزادان از ۴ تا ۷ ماهگی توانایی نشستن پیدا می کنند. در این سن، 
نوزادتان  دیگر  ماهگی   ۸ در  می کند.  پیدا  متفاوتی  توانایی های  نوزاد 
بدون نیاز به هیچ کمکی می تواند بنشیند اما قبل از آن در بازه سنی 
که نام برده شد باید برای نشستن به او کمک کنید و مراقب کمرش 

باشید. 
خود  کوچک  سر  گرفتن  باال  به  قادر  نوزادتان  ماهگی،   ۴ حوالی  در 
خواهد بود. البته تا حدی به کمک هم نیاز دارد ولی ماهیچه های گردن 
قوی تر شده اند بنابراین این توانایی راست نگه داشتن سر وجود دارد. 
برای اینکه مهارت راست نگه داشتن سر و کم کم نشستن نوزاد بیشتر 
و بیشتر شود، بهتر است از یک تمرین استفاده کنید؛ دست های نوزاد 
با صورتتان  با شکلک های خنده داری که  را  او  و  نگه دارید  را محکم 

درمی آورید، تشویق به بلند شدن به سمت خود کنید.
بیماری چشم صورتی

این بیماری نوعی تورم چشم است که به دلیل حساسیت یا باکتری و 
ویروس ایجاد می شود. در این بیماری قسمت سفید داخل چشم نوزاد 
و پلک او تحت تاثیر قرار می گیرد. چشم او قرمز می شود و از آن آب 
می آید یا ترشحات خشک سفید یا زرد یا سبز از چشم نوزاد خارج 

می شود. نگران نشوید فقط با خونسردی به دنبال درمان آن باشید. 
انجام  توانم  بیماری چشم صورتی شد چه کاری می  نوزاد دچار  اگر 

دهم؟
بالفاصله با پزشک تماس بگیرید. پزشک باید چشم نوزاد را بررسی کند 

و براساس دلیل ایجاد مشکل نحوه درمان را به شما بگوید. همچنین 
پیش و بعد از بررسی چشم نوزاد، دست های خود را بشویید تا عفونت 
گسترده نشود. تمام ملحفه ها و پتوهای نوزاد را هر روز تا زمان بهبود 

بشویید.
درمان بیماری چشم صورتی

همان طور که گفتیم درمان به دلیل بیماری بستگی دارد:
خصوص  به  بیوتیک،   آنتی  پزشک  باشد،  باکتری  بیماری  دلیل  اگر 

قطره چشم تجویز می کند.
را  چشم  کند  می  توصیه  پزشک  باشد،  ویروس  بیماری  دلیل  اگر 
شستشو دهید و آن را گرم نگه دارید. پس از یک هفته بیماری درمان 

می شود.
اگر دلیل بیماری حساسیت باشد، پزشک منبع آن را تعیین می کند. 

همچنین استفاده از قطره چشم نیز توصیه می شود.
گاهی اوقات مجرای اشک بسته نوزاد  باعث ایجاد عفونت میشود. بسته 
به دلیل بیماری، پزشک ماساژ مجاری اشک یا استفاده از کمپرس آب 
گرم را تجویز می کند. اگر مجاری باز هم بسته بماند، پزشک شما را به 
چشم پزشک معرفی می کند. در موارد نادر نیاز به عمل جراحی است.

سندروم لرزش نوزاد
سندروم لرزش نوزاد نوعی بیماری جدی است که به خاطر آسیب به 
مغز ایجاد شده و با لرزش شدید نوزاد دیده می شود. این بیماری باعث 
حرکت مغز در جمجمه می شود. نوزاد به آسیب خیلی حساس است 
زیرا عضالت گردنش به اندازه کافی قوی نیستند و نمی توانند سرش 
را حمایت کنند. این مشکل باعث آسیب به چشم، کوری و مشکالت 

دائمی مغز می شود. همچنین گاهی باعث مرگ می شود.
آیا رفتارهای داخل منزل باعث ایجاد بیماری می شوند؟

بازی کردن با نوزاد باعث ایجاد سندروم لرزشی نمی شود. همچنین 
این  باعث  نیز  ناهموار  جاده  در  رانندگی  یا  ویبره  نوزاد،  دادن  تاب 
بیماری نمی شود. این بیماری در اثر خشونت و ضربه شدید ایجاد می 
شود. این مسئله زمانی اتفاق می افتد که فرد کنترلش را در هنگام 

حمل نوزاد از دست بدهد.
عالئم بیماری چیست؟

نوزادی که می لرزد استفراغ می کند و مشکل غذا خوردن و تنفس 
دارد و بهانه گیر می شود. اگر عالئم بیماری را مشاهده کردید سریعا 
با پزشک تماس بگیرید. امکان دارد شرایط نوزاد بدتر شود و آسیب 
مغزی دائمی شود. بنابراین سعی کنید تمام عالئم را به پزشک اطالع 

دهید.
نگرانم نوزادم را تکان شدید دهم. در این حالت چه کاری باید انجام 

دهم؟
مراقبت از نوزاد کار سختی است. بنابراین در هنگام عصبانیت سعی 
کنید راه های آرام کردن خود را بیاموزید به عنوان مثال نفس عمیق 
بکشید، زمان کوتاهی با خود بگذرانید و با پزشک، دوست یا همسرتان 
تماس بگیرید. اگر فکر میکنید به قدری عصبانی هستید که نزدیک 
بودن شما به نوزاد خطرناک است، او را در گهواره یا جایی امن قرار 
تا زمانی که کسی برای  از منزل خارج شوید و بگذارید نوزاد  دهید، 

کمک می رسد گریه کند. 
نکته پایانی ...

با مراقبت  از این ماه نیز لذت ببرید و نوزاد شما  در پایان امیدواریم 
ها و شرایط مطلوب دچار هیچ کدام از بیماری های گفته شده نشود. 
افتاد لطفا آرامش خود را حفظ کنید و بدانید  اتفاق  این  اما اگر هم 
که این موضوع فقط برای نوزاد شما نیست و خوشبختانه برای اکثر 
بیماری های نوزادان در این زمان راه های درمان مناسب و کارآمدی 

وجود دارد.

نوزاد چهار ماهه
رشد ماهانه نوزاد

اخبار
تصادف در ساحل سورو بندرعباس باعث 

مرگ یک زن شد
 براثر برخورد یک خودرو با یک موتورسیکلت 
در ساحل سورو بندرعباس، زنی که سرنشین 

موتور بود جان خود را از دست داد.
این خودرو   که  داده  رخ  حالی  در  حادثه  این 
استان های  مسافران  از  یکی  به  متعلق 
با  و دور زدن  تیکاف کردن  همسایه در حال 
سرعت باال در ساحل بود که در همین حین با 

موتورسیکلتی که در حال عبور بوده برخورد 
می کند و متاسفانه این حادثه باعث شده زن 
در دم جان خود را از دست بدهد و راننده نیز 

در وضعیت وخیمی به سر می برد.
سورو یکی از محالت غربی بندرعباس است 
محلی  به  اخیر  سال های  در  آن  ساحل  که 
تبدیل شده که خودروها در آن همچون جاده 
موضوع  این  می کنند.  رفت وآمد  خیاابان  و 
آبزیان  اکوسیستم  برای  تهدیدی  بر  عالوه 

جان شهروندان  برای  تهدیدی  حاال  ساحلی، 
هم هست.

اقدامات کوتاه  مدت و یکی دو  به جز  تاکنون 
به  خودروها  ورود  کردن  مسدود  برای  ماه 
برنامه ای  و  راهکار  مربوطه  مسووالن  ساحل، 

اساسی برای حل این موضوع نداشته اند.



مناظره علمی کرسی ترویجی »بررسی فقهی و موضوع شناسی حضور 
بانوان در ورزشگاه ها« در قم برگزار شد و در آن موافقان و مخالفان به 

طرح دیدگاه ها و استدالل های خود پرداختند.
موضوع  و  فقهی  »بررسی  )مناظره(  علمی  ایده  نقد  و  عرضه  ترویجی  کرسی 
فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  همت  به  ها«  ورزشگاه  در  بانوان  حضور  شناسی 
و  دفتر  این  عمومی  روابط  و  قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  اسالمی 
مناظره شورای  و  نقد  پردازی،  نظریه  های  از کرسی  دبیرخانه هیأت حمایت 

عالی انقالب فرهنگی روز پنجشنبه به صورت وبینار برگزار شد.
استاد  محمدنجفی  سید  والمسلمین  اسالم  که حجج  ترویجی  کرسی  این  در 
سطح عالی حوزه، کاظم قاضی زاده استاد حوزه و دانشگاه، محمدعلی خادمی 
کوشا عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و قدرت اهلل باقری 
به  قم  فوتبال  هیات  رئیس  و  تهران  دانشگاه  فارابی  پردیس  دانشگاه  دانشیار 
ای  رسانه  مشاور  آشنا  الدین  مستمعین حسام  در جمع  پرداختند،  سخنرانی 

رئیس جمهوری نیز حضور داشت.
تاکنون تنها صورت مساله را پاک کرده ایم

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، دکترای تربیت بدنی و رئیس فعلی هیات 
فوتبال قم، با بیان اینکه این نشست های می تواند به حل مشکالت انباشته 
ممنوع  انقالب  از  ورزش ها پس  برخی  کند گفت:  اجتماعی کمک  و  فرهنگی 
دانستیم آن ورزش ها در  را حکم دین می  اعالم شد و چون حکم حکومت 

جامعه حرام شناخته می شد.
قدرت اهلل باقری، ادامه داد: ممنوعیت حضور بانوان موجب شد که در سال های 
اخیر برخی دختران با تغییر چهره وارد ورزشگاه ها شده و انتشار تصاویر این امر 

در فضای مجازی، بازتاب های منفی زیادی را در پی داشته باشد.
وی اظهار داشت: حضور بانوان در ورزشگاه ها سال هاست که به عنوان یک 
مساله وجود داشته است که این موضوع در انبوه مشکالت کنار گذاشته شده 

و یا گم شده است.
باقری با بیان اینکه این موضوع بارها توسط نهادهای مختلف طرح مساله شده 
است ولی تاکنون حل نشده است، گفت: تنها کار ما در این سال ها این بوده 
است که صورت مساله را پاک کرده ایم و به جای اینکه دولت به دنبال حل این 

موضوع باشد، دولت نیز جا خالی داده و تالشی برای این موضوع نکرده است.
عدم پاسخگویی، حضور بانوان در ورزشگاه ها را به معضل تبدیل کرد

وی اظهار داشت: این موجب شده تا حضور بانوان در ورزشگاه ها به معضلی 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شود که تمام تالش ها در این زمینه منجر 

به یک راه حل مناسب نشده است.
باقری با بیان اینکه ارتباطات جهانی موجب شده تا امکان دیوار کشیدن دور 
کشور دیگر وجود نداشته باشد، گفت: عربستان تا سال 2018 نیز بسیاری از 
محدودیت ها را برای بانوان اعمال کرده بود که با برداشته شدن این محدودیت 
ها در سال های اخیر، از دایر نقدها خارج شد و این موجب شده تا تخریب ایران 

در سطح بین المللی تشدید شود.
به  ملزم  از طرفی  فوتبال کشور  افزود:  تهران  فارابی  پردیس  دانشگاه  دانشیار 
تبعیت از قوانین فدراسیون جهانی فوتبال است که الزام کشورها برای حضور 
بانوان توسط فیفا موجب شده تا در صورت عدم پذیرش این موضوع، فوتبال 

کشور با تبعات بسیاری مواجه شود.
وی با اشاره به این که بر اساس نظرسنجی های انجام شده 61 درصد مردم 
موافق ورود بانوان به ورزشگاه ها هستند، گفت: عدم پاسخگویی مطالبه حضور 
مردم در ورزشگاه ها در این سال ها باعث تشکیل کمپین های مختلفی برای 
حضور بانوان به ورزشگاه ها، تغییر چهره برخی دختران برای حضور در ورزشگاه 

ها و حتی برخی فیلم های به شدت سیاه نمایی علیه کشور شده است.
ورود فیفا به مساله ورود بانوان به ورزشگاه تحقیرآمیز است

باقری با تاکید بر اینکه حضور بانوان در ورزشگاه ها توسط دولت های مختلف 
در کشور مطرح شده است ادامه داد: حمایت از حضور بانوان در ورزشگاه ها 
این  ولی  نیست  ها  ورزشگاه  های  آسیب  و  ها  واقعیت  گرفتن  نادیده  از  مانع 

آسیب ها نیاز به برنامه ریزی و فرهنگ سازی برای اصالح دارد.
وی افزود: عدم تصمیم گیری در این مورد، موجب شده تا فیفا خود وارد موضوع 
شده و با زور مسئوالن کشور را مجبور به فراهم سازی شرایط برای ورود بانوان 
در ورزشگاه و تعیین ناظر برای صحت اجرای آن کند و این موجب شد تا ما نیز 

با کنار گذاشتن تمام مسائل فقهی اجازه این کار را دهیم.
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، ادامه داد: دخالت این چنین فیفا به طور 
قطع موجب تحقیر است و باید با تصمیم صحیح با توجه به تمام حرمت ها و 
مسائل شرعی به این موضوع ورود و برای حل آن راهکار علمی و فرهنگی داد.

وی با اشاره به نقش مهم فوتبال در بازدارندگی و کاهش معضالت اجتماعی 
گفت: واقعیت این است که اثر فوتبال در بازدارندگی از معضالت اجتماعی بسیار 
باالست و هم اکنون از فوتبال به عنوان ابزاری سیاسی، اجتماعی و برای کنترل 

های فرهنگی در سطح دنیا استفاده می شود.
ورزشگاه  در  بانوان  حضور  به  بیشتر  ها  حساسیت  این  اینکه  بیان  با  باقری 
فدراسیونی که  تنها  داد:  ادامه  است،  فوتبال محدود شده  تماشای  برای  های 
زیرمجموعه دولت نیست، فدراسیون فوتبال است و این موجب شده تا هرگونه 
دخالت دولت در فوتبال با تعلیق فعالیت های بین المللی فوتبال کشور مواجه 

شود.
اکثر مخالفان فقهی حضور بانوان در ورزشگاه، خود تاکنون در ورزشگاه ها حضور 

نیافته اند
وی با تاکید بر اینکه برخی موضوعات از جمله تحصیل بانوان، رادیو، تلویزیون 
و بسیاری دیگر از وسائل جدید مانند دوچرخه، عینک، توالت فرنگی موضوعاتی 
افزود:  شدند،  حالل  ادامه  در  که  بودند  حرام  کشور  در  این  از  پیش  که  بود 
در  که  است  ورزشی  های  رشته  از جمله  بدنسازی  و  بیلیارد  کاراته،  شطرنج، 

گذشته و برخی تا کنون فعالیت آنها با محدودیت هایی مواجه بوده است.
باقری گفت: در مقابل مخالفت برخی علما با حضور بانوان و همچنین فعالیت 
برخی رشته های ورزشی، علمای دیگری نیز در این زمینه نظر موافق خود را 

نیز اعالم کرده اند.
موضوعات  و  بررسی شرایط  در  را  باید ذهنیت گذشته  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فعلی کنار گذاشت، افزود: برخی نگاه ها پیرامون حضور بانوان در ورزشگاه ها و 
استدالل های مطرح شده در مخالفت با این حضور تناسبی با شرایط و واقعیت 

های کنونی جامعه ندارد.
و  فرهنگی  ابزارهای  از  استفاده  با  تهران،  دانشگاه  فارابی  پردیس  دانشیار 
مدیریتی برای بسترسازی مناسب برای حضور بانوان در ورزشگاه ها، ادامه داد: 
تا آنجا که خاطرم هست، ورودی ها، محل نشستن، و پارکینگ ورزشگاه های 

فعلی کشور از قبل از انقالب نیز جدا بوده و هستند.
وی اظهار داشت: اکثر مخالفان فقهی در مورد حضور بانوان در ورزشگاه، خود 
برای  دیگران  نظر  اظهار  به  تنها  و  اند  نیافته  حضور  ها  ورزشگاه  در  تاکنون 

مباحث فقهی اکتفا کرده اند.
ورزشگاه ها برشی از جامعه است نه مدینه فاضله

باقری در پاسخ به سوالی که آیا شرایط ورزشگاه ها را به آنچنان مناسب می 
اگر  داد:  پاسخ  ببرید،  ها  ورزشگاه  به  را  خود  خانواده  باشید  حاضر  که  دانید 
بانوان در ورزشگاه فراهم شود، شخصا خانواده و فرزندان خود  شرایط حضور 
را به ورزشگاه می برم ضمن اینکه هم اکنون نیز پسران و نوه های خود را به 

ورزشگاه می برم.
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه باید واقعیت های جامعه 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  ورزشگاه  در  بانوان  مانند حضور  بررسی مسائلی  در  را 
که  داشت  انتظار  نباید  و  است  جامعه  از  بُرشی  ورزشگاه  قطع  طور  به  گفت: 

ورزشگاه ها مدینه فاضله باشد.
الگوبرداری کورکورانه از غرب صحیح نیست

مدرس حوزه علمیه قم نیز در این مناظره با انتقاد از آنچه الگوبرداری کورکورانه 
از غرب نامید، گفت: اینکه کشورهای دیگر چه کاری انجام می دهند و ما نیز 
از آنها الگوگیری کنیم این یک صحیح نیست چرا که بسیاری از اموری که در 

دنیا به امری طبیعی تبدیل شده امری فاسد و یا افسد است.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد نجفی، با بیان اینکه باید تصمیم گیری 
های مدیریتی عقالنی، به دور از هیجانات و بر اساس مصالح جامعه باشد، افزود: 
باید در چنین موضوعاتی مسائل فقهی به صورت دقیق موشکافی شود تا جلوی 

بستر گناه در جامعه گرفته شود.
وی با اشاره به وجود روایت های متعدد، با تاکید بر اینکه بحث بر سر خروج 
بانوان از خانه به حکم اولی اصال مطرح نیست، گفت: همان روایاتی که برخی 
از آنها بوی ممنوعیت خروج بانوان از خانه استشمام می کنند، همان روایت ها 
داللت بر خروج بانوان از خانه نیز هست همانگونه که حضرت زهرا)س( در طی 

هفته چندین بار برای زیارت قبور شهدا از خانه خارج می شد.
نجفی ادامه داد: اینکه گفته شود که خروج زن از خانه باید با اجازه شوهر باشد 
نشان می دهد که خروج زن از خانه حرام نیست چرا که اگر حرام بود دیگر 

اجازه شوهر مالک نبود، بلکه این موضوع به عنوان یکی از حقوق زوج محسوب 
شده است به همین دلیل چنین چیزی اصال موضوع بحث نیست.

کسی مخالف ورزش بانوان نیست
هر  که  نیست  مطلق  امری  بانوان  برای  ورزشگاه  ممنوعیت  اینکه  بیان  با  وی 
گونه حضور بانوان در ورزشگاه ممنوع باشد گفت: مطلق بودن ممنوعیت بانوان 
در ورزشگاه ها را نمی پذیریم چرا که اگر ورزشگاهی باشد که تنها با حضور 
بانوان باشند یا ورزشگاهی باشد که زنان و مردان با هم ارتباطی نداشته باشند 
مانند بانویی که در ورزشگاه در حال ارائه خدمتی است، کسی با چنین مواردی 

مخالفتی ندارد.
نجفی با تاکید بر اینکه کسی مخالف ورزش بانوان نیست و هر ورزشی که برای 
مردان حالل است برای زنان نیز حالل است گفت: حضور بانوان در ورزشگاه که 
محل بحث است، موضوعی است که کنایه از امری خاص است که همان حضور 
اختالطی مردان و زنان که در معرض فساد است و ممکن است بی بند و باری 

هایی را به دنبال داشته باشد.
مدرس حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه حکم اولیه قرار گرفتن بانوان در معرض 
دید نامحرم از جمله موضوعات محل بحث است گفت: کراهت و یا مباح بودن 
این  اگر  که  چرا  است  بحث  محل  نامحرم  دید  معرض  در  بانوان  گرفتن  قرار 
موضوع به عنوان امری مکروه استدالل شد، دیگر دولت نمی تواند مردم را به 

امری سوق دهد که با نظر شارع مخالف است.
هر محفلی که پسر یا دختر را در معرض جدی گناه قرار دهد، مکروه است

وی گفت: حکم اولیه اختالط در محافلی که به طور قطع منجر به گناه و بی بند 
و باری است و همچنین حکم اولیه اختالط در محافلی که به زور قطع منجر 
به گناه نمی شود ولی در معرض جدی گناه است، از دیگر موضوعات است که 

بررسی آن می تواند ابعاد موضوع را روشن کند.
وی ادامه داد: آنچه گفته شد، به ورزشگاه خصوصیت ندارد بلکه هر محفلی که 
پسر یا دختر را در معرض جدی گناه قرار دهد محل بحث است و می توان 
بانوان در ورزشگاه را تنها به عنوان بهانه ای برای  حساسیت در مورد حضور 

طرح موضوع نگاه کرد.
نجفی با تاکید بر اینکه چیزی به اسم ورزشگاه در روایات نداریم به همین دلیل 
باید مبناهای کلی را برای استدالل در این موضوع مورد نظر قرار داد، اظهار 
داشت: اردوها، کنسرت ها، کالس و یا هر محفلی که افراد را در معرض بی بند 
و باری قرار دهد، هیچ تفاوتی با ورزشگاه ندارد و به طور قطع آن مکان، موضوع 

و حضور حرام است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که برای بیان نظر در مورد حضور بانوان در 
ورزشگاه ها باید فضای فعلی ورزشگاه های کشور به طور صحیح مورد ارزیابی 
قرار گیرد که این ورزشگاه ها چه شرایطی دارند و اینکه آیا این مکان ها فساد 

انگیز است یا نه.
اولیه اگر محیط و  نجفی ادامه داد: بر اساس آنچه گفته شد، بر اساس حکم 
نامحرم قرار گیرند ولو در  بانوان در معرض دید  شرایط به گونه ای باشد که 
چنین  در  قطع حضور  طور  به  فقهی  ادله  از  انبوهی  با  نباشند  معرض جدی 

مکانی مکروه است.
وی با بیان اینکه بانوان مقید و متدین تا زمانی که مصلحت قوی نباشد خود 
را در معرض نامحرم قرار نمی دهند، گفت: برخی خروج ها اختالط های زن 
و مردم از جمله حج، امر به معروف و نهی از منکر ، دفاع از اسالم و مکتب در 
اسالم واجب است ولی عالوه بر وجوب، زمینه و نحوه ورود به این موضوعات 

نیز اهمیت دارد.

با حضور کارشناسان دانشگاهی و حوزوی انجام شد؛

مناظره موافقان و مخالفان حضور بانوان در ورزشگاه ها 
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هف ادامه صفحه قبل :
نجفی، ادامه داد: حضور در برخی تجمع ها از جمله زیارت اباعبداهلل)ع( 
و قبور ائمه اطهار)ع( از جمله اموری است که نه تنها بر آن تاکید شده 
بلکه به عنوان امری مستحب بیان شده است بنابراین نمی توان امر 
به سایر روایت  به طور مطلق بدون توجه  را  بانوان در جامعه  حضور 

ها رد کرد.
وی افزود: حضور بانوان در مکان هایی که در معرض گناه باشند مکروه 
و در جاهایی که زمینه فساد بسیار قوی باشد یا خلوت با اجنبیه یا 
بدون اجازه شوهر یا با لباس های نابه هنجار و یا در معرض نگاه شهوی 

نامحرم باشد حرام است.
مدرس حوزه علمیه قم با بیان این که وجود برخی نظرات در حوزه 
علمیه باعث تاسف است، گفت: نشستن زن و مردم نامحرم در کنار 
هم، مانند نشستن دو زن و یا دو مرد در کنار همدیگر نیست و حریم 
هایی در این زمینه بر اساس روایت های متعدد شیعه و سنی وجود 
دارد که متاسفانه برخی افراد در حوزه علمیه مغایر صریح با این روایت 

ها سخنانی بیان کرده اند.
نجفی با بیان اینکه تمسک به سیره حضرت زهرا)س( می تواند الگوی 
سعادت بخش برای بانوان باشد، افزود: در روایتی از زهرای مرضیه)س( 
آمده است که نزدکترین حالت بانوان به خدا حالتی است که در معرض 

دید مردان نباشد.
با تاکید بر اینکه شرکت در محافلی که انسان به طور قطع می  وی 
داند که مبتال به گناه می شود، بدون شک حرام است گفت: در  چنین 
شرایطی این موضوع مطرح می شود که آیا بانوانی که قصد حضور در 

ورزشگاه را دارند آیا علم به وقوع حرام دارند یا نه؟
نگاه شهوانی زنان به بدن عریان مرد از نظر شرعی حرمت دارد

کشور  های  ورزشگاه  در  موجود  های  آسیب  برخی  برشمردن  با  وی 
گفت: حضور بانوان در ورزشگاه ها آیا با حجاب کامل هستند یا تقیدی 
به مسائل شرعی ندارند؟ لباس و آرایش بانوان حاضر در این ورزشگاه 
ها چگونه است؟ حضور در مقابل نامحرم با صورت بدحجاب به طور 
قطع حرام است و اگر در مورد حرمت حضور بانوان در ورزشگاه نیز 

گفته می شود تحت این عنوان است.
نجفی با تاکید بر اینکه نگاه شهوانی زنان به بدن عریان مرد از نظر 
افزود: همانگونه که نگاه مرد به زن نیمه عریان  شرعی حرمت دارد، 

شهوانی است، نگاه زن به مردم نیمه عریان نیز شهوانی است.
های  محل  در  حضور  های  آسیب  جمله  از  را  حیایی  بی  ترویج  وی 
مقتضی شدید  و گفت:  دانست  بودن،  گناه  در معرض جدی  مختلط 
برای توجه مردان به زنان بسیار زیاد وجود دارد و اختالطی که منجر 

به در معرض گناه شود، به طور قطع کراهت دارد.
مدرس حوزه علمیه قم افزود: در معرض فساد و حرام قرار گرفتن از 

نظر عقلی و شرعی حرام است.
جلوی هر اقدامی که منجر به فساد عمومی و ترویج گناه شود، باید 

گرفته شود
و  دین  حس  تضعیف   ، شهوانی  سخنان  جوانان،  تحریک  گفت:  وی 
معنویت، تقویت حس شهوت رانی، بی هویتی و تبدیل به ابزار شهوت، 
انجام  فواحش،  انواع  ارتکاب  دیگران،  توجه  جلب  در  فراوان  اهتمام 
گناهان علنی که موجب عادی سازی گناه در جامعه می شود و حیا 

زدایی از آسیب های حضور در مکان های زمینه ساز گناه است.
نجفی، با تاکید بر اینکه با توجه به این خطر بزرگ، هیچ عاقلی اجازه 
نمی دهد تا چنین زمینه ای در جامعه فراهم شود، افزود: همانگونه 
که فروش، نگهداری و تولید مواد مخدر به دلیل آسیب ها و فساد آن 
ممنوع است، هر اقدامی که منجر به فساد عمومی و ترویج گناه شود 

نیز باید جلوی آن گرفته شود.
نباید  دادند  انجام  دیگر  کشورهای  که  اقدامی  هر  اینکه  بیان  با  وی 
کورکورانه دنباله روی کرد گفت: از نظر اخالقی، بی بند و باری و حیا 
میان جوانان در شرایط بحرانی در کشور هستیم و هر کس که بگوید 
در این موضوعات شرایط عادی است به شدت از واقعیت های جامعه 
وضعیت  در  اخالقی  نظر  از  شرایطی  در  داد:  ادامه  وی  است.  غافل 
بحرانی هستیم و دشمن خارجی در تهاجم فرهنگی بر روی بی بند و 
باری و بی حجابی متمرکز شده است، در چنین جنگ تمام عیار که 
مرکز توجه آن بانوان و حجاب و عفاف است نباید به خاطر خوشایند 
و  انقالب  دشمنان  وی،  گفته  به  کرد.  گیری  تصمیم  کشورها  دیگر 
اسالم، بهترین راه شکست نظام را راه فرهنگی می دانند و در زمینه 
فرهنگی نیز بر حجاب و عفاف بانوان متمرکز شده اند و باید گفت که 
متاسفانه دشمن توانسته است در این زمینه توفیقاتی را نیز کسب کند 
چرا که وضعیت حجاب بانوان نسبت به 30 سال گذشته قابل مقایسه 
در خصوص  ما  اینکه مشکل  بیان  با  قم  علمیه  مدرس حوزه  نیست. 
حضور بانوان در ورزشگاه متناسب با شرایط فعلی این ورزشگاه هاست، 
گفت: موضوعات مکروه، ایجاد حق نمی کند بلکه به دلیل آسیب های 

امر مکروه، باید حاکمیت تالش کند تا جلوی آن را بگیرد.
به  پاسخ  راستای  در  باید  فقه  منظر  از  اجتماعی  موضوعات  به  نگاه 

مطالبات مردم باشد
حجت االسالم و المسلمین قاسم قاضی زاده مدرس حوزه و عضو هیات 
علمی دانشگاه نیز در این مناظره با تاکید بر اینکه این مباحث باید به 
منظور حل یک معضل اجتماعی و ارائه راه حل ها باشد گفت: دیدگاه 
هایی که در مورد نفی و یا اثبات حضور زنان مطرح است به ورزشگاه 

ها محدود نیست.
وی با اشاره به حساسیت بر روی حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: 
حضور زنان در کنسرت ها، سینماها، بیمارستان ها و یا حتی ادارات و 
به طور کلی برخی از این زمینه های فساد خیز شاید کمتر از ورزشگاه 
ها نیز نباشد ولی حضور بانوان در این مکان ها نه تنها مورد بحث قرار 

نگرفته بلکه در برخی موارد نیز آن را تشویق کرده ایم.
مدرس حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه توجه به مسائل اجتماعی از منظر 
فقهی را می توان با دو نگاه مورد ارزیابی قرار داد گفت: در نگاه اول 
تنها بررسی موضوع از منظر فقهی بدون توجه به سایر موضوعات است 
و نگاه دیگر این است که فقه به عنوان حاکم در جامعه است که در این 
صورت نگاه به موضوعات اجتماعی از منظر فقهی باید در راستای پاسخ 

به مطالبات مردم و توجه به جنبه های مختلف باشد.
قشرهای  جامعه،  در  حاکمیتی  نگاه  به  توجه  بدون  داد:  ادامه  وی 
مختلف مردم، زنان و مردان، جوانان و کودکان ممکن است مطالباتی 
را  مختلف  قشرهای  مطالبات  سادگی  به  توان  نمی  که  باشند  داشته 

نادیده گرفت.
نظر  اظهار  و  جامعه  به  نسبت  اجتماعی  مسئولیت  گفت:  زاده  قاضی 
تواند  نمی  به مطالبات مردم  توجهی  بی  و  فقهی  ادله  اساس  بر  تنها 

گره گشا باشد.
نباید دایر محرمات در جامعه را گسترش داد

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه نباید دایر محرمات در جامعه 
جامعه  در  حرام  فعل  انجام  از  امتناع  بر  باید  گفت:  داد،  گسترش  را 
افزایش داد و موضوعات  اینکه دایر این محرمات را  حساس بود ولی 
این وجود  با  نیز ممنوع کنیم،  تنها جنبه احتیاطی دارد  را که  دیگر 

دیگر امکان پاسخ به بسیاری از مطالبه های جامعه فراهم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه بدون توجه به مسئولیت های اجتماعی بررسی 
با مشکل مواجه می کند،  اداره جامعه را  از منظر فقهی  مسائل تنها 
آن  بودن  حرام  یا  و  ممنوعیت  بر  مبنی  موضوع،  یک  کراهت  افزود: 
نیست و چیزی که کراهت دارد را  نمی توانیم مردم را از آن منع کنیم.

قاضی زاده، با بیان اینکه حتی اگر حضور در ورزشگاه ها نیز بدون مانع 
باشد، بسیاری از بانوان در این اماکن حضور نمی یابند، ادامه داد: توجه 
به مصلحت در شریعت و نظام، سبب بروز برخی اختالط ها میان زنان 

و مردان البته با حفظ حدود شرعی شده است.
وی با با بیان اینکه اختالط را نمی توان حکم اولیه دانست بلکه این 
موضوع حکم ثانوی است گفت: تفاوت بین مسائل حضور در ورزشگاه 
به  توجه  با  که  نامحرم هستند  مردان  بدن  به  نظر  دیگر،  موارد  و  ها 

فاصله و نیز متعارف بودن لباس ورزشی نیاز به تامل دارد.
با ابزار فرهنگی زمینه برای حضور بانوان در ورزشگاه ها را می توان 
به تفاوت و شباهت  با اشاره  این مدرس حوزه و دانشگاه  فراهم کرد 
دانشگاه و ورزشگاه گفت: همانگونه که ممکن است در ورزشگاه ها به 
دلیل اختالط، زمینه فساد فراهم شود، پیش از این چنین آسیب هایی 
در مورد دانشگاه ها نیز وجود داشته و دارد که با فرهنگ سازی های 
انجام شده، بسیاری از این آسیب ها کاهش یافته است که می توان از 

این تجربه ها برای سایر امور نیز الگو گرفت.
وی افزود: همانگونه که آسیب رساندن برخی تماشاگران به صندلی ها 
و و رزشگاه موجب محرومیت آنها از حضور مجدد در ورزشگاه می شود 
می توان از این ابزارها برای فرهنگ سازی و بسترسازی برای فراهم 

کردن فضای مناسب برای حضور بانوان در ورزشگاه استفاده کرد.
قاضی زاده، با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای فرهنگی به منظور 
ایجاد فضای مناسب برای حضور بانوان در ورزشگاه ها ادامه داد: ایجاد 
مکان های خاص برای بانوان، ساماندهی شرایط حضور بانوان، تعیین 
عدم  همچنین  و  آقایان  و  بانوان  برای  مجزا  های  خروجی  و  ورودی 
امکان حضور مجدد قانون شکنان در ورزشگاه ها از ابزاری است که می 
توان از آن برای بسترسازی حضور بانوان در ورزشگاه ها استفاده کرد.

روحانیت باید زمینه را برای دل گرمی جوانان فراهم کند
همه  باشد،  فساد  ساز  زمینه  اقدامی  اگر  قطع  طور  به  گفت:  وی 
مسئولیت داریم و نباید آن کار انجام شود ولی در عین حال باید در 
مقابل مطالبات مردم نیز به صورت منطقی و با توجه به مبانی شرعی 

پاسخگو بود.
رفتار  نوع  برخی موارد  اینکه در  بیان  با  و دانشگاه  این مدرس حوزه 
مسئوالن از جمله فساد و اختالس موجب زدگی مردم از دین می شود 

نقشه های  از  موثرتر  جامعه  فضای  فروپاشی  در  رفتاری  افزود: چنین 
دشمن برای ضربه به کشور است.

است  حاکمیت  در  دخیل  که  قشری  عنوان  به  روحانیت  گفت:  وی 
باید زمینه را برای دل گرمی جوانان، تعامل بیشتر مردم با حاکمیت 
و همچنین ایجاد آرامش در جامعه با حفظ حرمت ها و شرایط فراهم 

کند.
قاضی زاده، تاکید کرد: باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که جامعه 
ای بانشاط داشته باشیم تا با حفظ حرمت های شرعی به مطالبات آنها 

به درستی پاسخ داده شود.
مطالبه گری بانوان از حاکمیت برای حضور در ورزشگاه حق آنهاست

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی خادمی  کوشا استاد حوزه و عضو 
هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی نیز در این مناطره با 
بیان اینکه می توان به موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها از دو منظر 
فقه فردی و اجتماعی و همچنین فقه حکومتی نگاه کرد، گفت: نکته 
مهم در این مبحث این است که این اظهار نظر بر اساس وضعیت فعلی 

ورزشگاه های کشور است.
خادمی کوشا، با تاکید بر اینکه پاسخ به اصل حضور بانوان در ورزشگاه 
ها با شرایط فعلی از منظر فقه حکومتی روشن است، گفت: از نظر فقه 
حکومتی اگر کارشناسان بگویند که این حضور فساد آمیز است حکم 
آن به طور مشخص معلوم است و چنانچه همان کارشناسان ورزشی 
بگوید که هیچ فسادی ندارد، نیز هیچ کس در بیان حکم آن شکی 
ندارد. وی ادامه داد: از طرف دیگر هر زنی که قصد حضور در ورزشگاه 
را دارد از منظر فقه فردی باید خودش تشخیص دهد که آیا حضور 
در این مکان فسادآمیز است یا نه. چه بسا در چنین مکان هایی نیز 
اماکن  و  نماز جمعه  در  که  همانطور  نشود  ایجاد  هم  اختالطی  هیچ 
مقدس چنین اختالطی وجود ندارد. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی تاکید کرد: از منظر موضوع شناسی فقه حکومتی 
در مورد مسئولیت حاکم جامعه در قبال حضور بانوان در جامعه با دو 
سوال مهم موجه هستیم که آیا حاکمان جامعه نسبت به حضور بانوان 
در ورزشگاه ها با شرایط فعلی وظیفه زمینه سازی دارد یا نه و یا اینکه 
آیا حاکم جامعه در این زمینه وظیفه ممانعت دارد یا نه؟ وی گفت: 
اگر حضور زنان در ورزشگاه را جایز بدانیم پس حاکم وظیفه دارد که 
زمینه سازی آن را فراهم کند ولی اگر تشخیص داده شود که حضور 
زنان در ورزشگاه با شرایط کنونی ورزشگاه زمینه ساز فساد است تا 
زمانی که این شرایط در ورزشگاه ها وجود دارد، در این صورت حاکم 

وظیفه دارد تا جلوی آن را بگیرد.
خادمی کوشا، مطالبه گری بانوان از حاکمیت برای حضور در ورزشگاه 
را حق آنها دانست و ادامه داد: زنان حق دارند که از حاکمان جامعه 
این مطالبه را مطرح کنند که زمینه را برای حضور آنها در ورزشگاه 

مهیا کند.
در برخی موارد شرایط برای حضور آقایان در ورزشگاه های کشور نیز 

وجود ندارد چه برسد به خانم ها
کشور  های  ورزشگاه  فعلی  شرایط  به  توجه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نشان می دهد که در برخی موارد شرایط برای حضور آقایان نیز در 
اگر  افزود:  ها،  خانم  به  برسد  چه  ندارد  وجود  کشور  های  ورزشگاه 
حاکم  دهه  چند  گذشت  وجود  با  که  دلیلی  هر  به  فعلی  وضعیت  با 
بانوان  حضور  برای  مناسب  بستر  که  است  نتوانسته  همچنان  جامعه 
را  بانوان  اجازه  نباید  شرایطی  چنین  در  کند،  فراهم  را  ورزشگاه  در 
داد. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ادامه داد: بر 
اساس فقه حکومتی، حاکم جامعه وظیفه دارد تا زمینه و بستر را فراهم 
کند به همین دلیل اگر حاکم بتواند زمینه را فراهم کند، باید اقدام 
الزم را صورت دهد و اگر چنین زمینه ای فراهم نیست و توان اجرای 
بانوان  از حضور  باید  تا فراهم شدن شرایط  آن را به هر دلیل ندارد، 
جلوگیری کند. وی با طرح مثالی ادامه داد: اگر مسجدی ایمنی الزم 
را نداشته باشد، مسئوالن مربوطه ملزم به ایمن سازی و فراهم کردن 
ایمن سازی  این  برای حضور مردم هستند ولی در صورتی که  بستر 
انجام نشده باشد، مسئوالن مربوطه نمی توانند اجازه حضور مردم را 
در این مسجد بدهند. با استدالل مخالفان، حضور بانوان در بسیاری 
از عرصه ها باید محدود شود خادمی کوشا در عین حال با بیان اینکه 
در حوزه موضوع شناسی نیز میان فقه فردی و حاکمیتی برای بررسی 
امکانات آن  باید  این موضوع متفاوت است گفت: در فقه فردی، فرد 
نظر  را در  برخورد مردم حاضر در آن مکان  نیز  و  ورزشگاِه مشخص 
بگیرد ولی در فقه حکومتی، مالحظه شخصی در نظر گرفته نمی شود 
بلکه وضعیت کلی ورزشگاه های فعلی مورد بررسی قرار می گیرد. وی 
ادامه داد: اگر استدالل برخی از مخالفان حضور بانوان در ورزشگاه ها 
را به عنوان مبنا در نظر بگیریم، باید جلوی حضور زنان در بسیاری از 
عرصه ها از جمله راهپیمایی ها و بسیاری از اجتماعات از جمله هیات 

های عزاداری جلوگیری کرد.

با حضور کارشناسان دانشگاهی و حوزوی انجام شد؛

مناظرهموافقانومخالفانحضوربانواندرورزشگاهها



مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:
۱۳۳۲ مدرسه زیر ۵۰ دانش آموز هرمزگان از اول بهمن 

دایر هستند

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: یک هزار و ۳۳۲ مدرسه با 
از اول بهمن ماه به صورت حضوری  جمعیت زیر ۵۰ نفر دانش آموز 

دایر هستند.
ایرج بیت اللهی در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا آموزش و پرورش 
مطابق  افزود:  پرورش،  و  آموزش  وزارت  بخشنامه  به  استناد  با  استان 
بخشنامه ارسالی از مقام عالی وزارت، تمام مدارس با جمعیت زیر ۵۰ 
پیگیری  به صورت حضوری  ماه  بهمن  اول  از  آنها  آموزشی  روند  نفر، 

می شود.
وی ادامه داد: مدیران تمامی مدارس دارای جمعیت زیر۵۰ نفر، باید  
قبل از حضور دانش آموزان، شرایط و پروتکل های بهداشتی را برای 

تحصیل فراهم کنند.
بیت اللهی ادامه داد: این بازگشائی مدارس شامل تمام مدارس ابتدائی، 
متوسطه دوره اول و دوره دوم، هنرستان های کار دانش و فنی و حرفه 
ای دارای جمعیت زیر ۵۰ نفر می شود و مدارس استثنائی و کالس 
های پیش دبستانی با توجه به شرایط حساس دانش آموزان آنها، مجاز 

به آموزش حضوری نیستند.
در  یادگیری  اهمیت  به  اشاره  با  پرورش هرمزگان  و  آموزش  مدیرکل 
سالهای نخستین مدرسه، اظهار کرد: آموزش دانش آموزان پایه های 
اول و دوم ابتدائی در همه مدارس با جمعیت باالی ۵۰ نفر نیز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، از اول بهمن ماه ۹۹ 

به صورت حضوری می باشد. 
بیت اللهی اضافه کرد: پودمان های مهارتی و عملی همه دانش آموزان 
یادگیری  تحقق  هدف  با  ای  حرفه  و  فنی  و  کاردانش  هنرستانهای 

مطلوب هنرجویان، به صورت حضوری برگزار می شود.
آموزش  دوران  در  مستمر  نظارت  و  بازدید  کرد:  عنوان  پایان  در  وی 
سرانه  کمک  شود  می  تالش  و  گردد  دنبال  جدیت  با  باید  حضوری 

بهداشتی به مدارسی که آموزش آنها حضوری هستند، پرداخت شود.
وزیر بهداشت: مخالف بازگشایی مدارس هستیم

که  نگرانیم  هستیم؛  مدارس  بازگشایی  مخالف  گفت:  بهداشت  وزیر 
دوباره با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خرداد ماه بیفتیم.

قاسم  حاج  شهید  طرح  ناظرین  شورای  جلسه  در  نمکی  سعید  دکتر 
سلیمانی اظهار کرد: روز دهم دی  ماه نامه ای به دانشگاه ها ابالغ کردیم 
که باید شرایط کنونی را مراقبت کنید در غیر این صورت شاهد خیز 

جدید بیماری با ارتفاع و شدت بیشتر در کشور خواهیم بود.
وی افزود: استراتژی وزارت بهداشت در شرایط کنونی، رهگیری خانه 
آخرین  تا  است  بیماران  زودهنگام  شناسایی  و  کرونا  ویروس  خانه  به 
موارد بیماری شناسایی شود. بعد از این مرحله به سراغ جمعیت عادی 
اولویت ما،  اما در شرایط کنونی،  و بدون عالئم بیماری خواهیم رفت 
شناسایی بیماران با تست بیشتر و افراد در تماس نزدیک با آنها است. 
بین بخشی  از همکاری  به شدت  باید  بهداشت خاطرنشان کرد:  وزیر 
سلیمانی،  شهید  طرح  و  کرونا  با  مبارزه  ملی  بسیج  در  گرفته  شکل 
از مرزهای کشور،  بیرون  صیانت و حفاظت کنیم. عده ای در درون و 
از این همکاری ها خوشحال نیستند. در داخل کشور، افرادی جاهالنه 
انگشتان  تعداد  از  بسا  چه  می کنند  بازی  زمین دشمن  در  عامدانه  یا 

تاکید  دانشگاه ها  به  ماده ای  نامه 1۰  بیشتر هستند. در  دو دست هم 
کردیم که بزرگترین خطای استراتژیک این است که پیوند ما و عزیزانی 
باید محکم  را  این پیوند  از هم جدا شود و  به ما کمک می کنند،  که 

نگهداری کنیم.
 نمکی گفت: در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس هستیم. نگرانیم 
که دوباره با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خردادماه بیفتیم. اگر این 
بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر 
باشد و نیروهای ما ممکن است توان و انرژی مقابله چندباره با موجی 

جدید را نداشته باشند. 
وی تاکید کرد: با لطف خدا در سایه همدلی و وفاقی که در کشور ایجاد 
رهبری  معظم  مقام  ویژه  به  خیرخواهان  روزی  شبانه  دعای  با  و  شد 
توانستیم دستاوردهای بزرگ ملی را به دست بیاوریم و تاریخ قضاوت 
خواهد کرد که کشوری در اوج تحریم های ظالمانه، توانست به مرگ 
و میر دو رقمی برسد در حالیکه کشورهای برخوردار جهان، به چنان 
وضعیتی رسیدند. بارها گفته ایم که به بیماری و مرگ هیچ شهروندی 
در هیچ کجای دنیا حتی آنها که مدیران و سیاستمدارانشان دارو را از 

بیماران پیر و جوان ما دریغ کردند، راضی نیستیم.
هرگونه  که  کردیم  ابالغ  دانشگاه ها  به  کرد:  بهداشت خاطرنشان  وزیر 
عادی پنداری و سهل انگاری به دلیل فروکش کردن بیماری در استانها 
بیماری  مجدد  شیوع  و  نادرست  اجتماعی  رفتارهای  بازگشت  موجب 
خواهد شد بنابراین بیداری و وسواس مستمر در رعایت شیوه نامه ها 

توسط مردم و مسئولین، ضروری است.
بازار ماهی فروشان قدیم به بازار دایمی صنایع دستی 

تبدیل می شود 

استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید از بازار ماهی فروشان قدیم تاکید 
کرد: این محل با بهسازی مناسب و ایجاد غرفه های شکیل به نمایشگاه 

دائمی صنایع دستی بندرعباس تبدیل شود. 
وی گفت: علیرغم اینکه هرمزگان از استعدادها و ظرفیت های غنایی در 
حوزه صنایع دستی برخوردار است اما تاکنون متاسفانه مکان مناسبی 
برای آن در نظر گرفته نشده است تا گردشگران با این فرهنگ و صنعت 
مهم آشنا شوند و هنرمندان صنایع دستی بتوانند. تولیدات خود را به 

عرضه و نمایش بگذارند.
ابتکار: الیحه حفظ کرامت زنان، الیحه ای پیشرو در 

چارچوب قانون اساسی است

معصومه ابتکار با اشاره به ارائه الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در 
برابر خشونت به مجلس گفت: این یک الیحه جامع است که همگان 
مدت زیادی منتظر آن بودند. روی این الیحه کار زیادی شده و مورد 

حمایت قوه قضاییه و دولت است.
وی ادامه داد: حتی در جلسات مشترک در کمیسیون لوایح، نماینده 
قوه قضاییه در همه نشست ها حضور داشت و به طور کامل به موضوع 

این الیحه پرداخته شده است.
ابتکار با بیان اینکه درباره این الیحه به جمع بندی خوبی در چارچوب 
شرع مقدس و همچنین قانون اساسی رسیدیم، خاطرنشان کرد: این 
را  زنان  علیه  خشونت  بحث  ابعاد  همه  که  است  پیشرو  الیحه  یک 
در  باید  که  روال هایی  و  دستگاهی  بین  کار  تقسیم  تعاریف،  قالب  در 
دادگاه ها در ارتباط با بحث خشونت علیه زنان رعایت شود، لحاظ کرده 

است ضمن اینکه در آن یک صندوق برای حمایت از زنان آسیب دیده 
هم پیش بینی شده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره ضمانت اجرایی این 
مطرح  معموال  مواردی  چنین  در  اجرایی  ضمانت  بحث  گفت:   الیحه 
می شود و درست هم است اما قانون چند بعد دارد. نفس تصویب یک 
قانون، فرهنگ را نسبت به رفتارهایی که در آن جامعه شکل می گیرد، 

اصالح می کند و می تواند سبک زندگی را اصالح کند.
ما  زندگی  قانون در سبک  این  امیدواریم که  بسیار  اینکه  بیان  با  وی 
نسبت به رعایت حقوق زن و در واقع حفظ حریم خانواده بهبود ایجاد 
کند، اظهار کرد: این قانون به حفظ تحکیم خانواده بسیار کمک می کند 
و با هدف حفظ کرامت و تامین امنیت زنان نوشته شده است و برای 

حفظ کیان خانواده، پیشرو است.
ابتکار در پاسخ به این پرسش که آیا الیحه فعلی در مقایسه با الیحه 
اعمال شده  تغییراتی  بود،  ارسال شده  قوه قضاییه  به  قبلی دولت که 
است یا نه، گفت: تغییراتی در این الیحه نسبت به الیحه قبلی ایجاد 
شد اما روح الیحه همان است و حفظ شده است. در واقع یک سری 

موارد در الیحه قبلی با توافق اصالح شده است.
دارد  نظر  اتفاق  این الیحه  روی  قضاییه  قوه  با  دولت  کرد:  اضافه  وی 
تا  کند  رسیدگی  آن  به  سریعتر  داریم  انتظار  مجلس  از  همین  برای 
هرچه زودتر شاهد نهایی و قانونی شدن این الیحه مهم و مورد انتظار 

جامعه زنان باشیم.
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هفته گذشته در 
هیات دولت تصویب شد و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای 

اسالمی ارسال شده است.  
ذوالفقاری: بیش از ۸۰ هزار فرزند مادر ایرانی متقاضی 

تابعیت هستند

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اعالم نام نویسی حدود ۸۴ هزار 
فرزند مادر ایرانی در تارنمای اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی از 

تحویل شناسنامه به ۲۴۳ نفر از این افراد خبر داد.
حسین ذوالفقاری درباره آخرین وضعیت نام نویسی دریافت شناسنامه 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: از میان 
بیش از ۸۴ هزار متقاضی،  ۵۲ هزار و ۳۲ نفر زیر 1۸ سال و بقیه باالی 
1۸ سال هستند. حدود 1۲ هزار پرونده تشکیل شد و آماده استعالم 
است و حدود هفت هزار پرونده برای استعالم به مراجع امنیتی ارسال 

شده است.
معاون وزیر کشور درباره مراحل تشکیل پرونده تابعیت فرزندان حاصل 
با مردان خارجی، اظهار کرد: پیش ثبت نام در  ایرانی  از ازدواج زنان 

وب سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به آدرس
 www.bafia.ir  برای تشکیل پرونده انجام می شود. متقاضی باید 
خدمات،  دفاتر  در  را  تابعیت  اعطای  الکترونیک  یا  کتبی  درخواست 

اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان ها کند.
و  پرونده  تکمیل  بررسی،  برای  متقاضی  مدارک  داد:  ادامه  ذوالفقاری 
و   استعالم  اخذ  از   پس  و  می شود  ارسال  امنیتی  مراجع  به  استعالم 
دریافت نظریه مثبت، مراتب به اداره کل ثبت احوال استان به منظور 
اتباع و مهاجرین خارجی  امور  اداره کل  از سوی  صدور اسناد هویتی 

اعالم می شود.
وی یادآور شد: در صورت اعتراض در هر مرحله، موضوع به کمیسیون 
ارسال  امنیتی  مرجع  نظر  کردن  لحاظ  یا  نظر  تجدید  برای  تابعیت 

می شود.
آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی در 1۳ خرداد امسال برای اجرا به وزارتخانه های کشور، 
اطالعات و امورخارجه و معاونت حقوقی رییس جمهوری ابالغ شد و بعد 
از آن هیات وزیران در اجرای قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه اجرایی 

نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.
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ابتکار: اطالع رسانی بزرگترین حربه در برابر سوءاستفاده 
از کودکان است

اینکه  بر  تاکید  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
صیغه  یا  کودکان  علیه  خشونت  همچون  جرایمی  نباید  هیچکس 
کودکان بدسرپرست را دست کم بگیرد و باید بالفاصله به دستگاه های 
مرتبط اطالع رسانی کند، گفت: اطالع رسانی و آگاهی بخشی بزرگترین 

حربه در برابر سوءاستفاده از کودکان است. 
کانال  اخبار منتشر شده در مورد یک  به  واکنش  ابتکار در  معصومه 
تلگرامی صیغه یابی و مکالمه ادمین این کانال با یکی از مشتریان برای 
صیغه دختران زیر ۱۵ سال افزود:  این مورد فورا به دستگاه ها و نهادهای 
مرتبط برای رسیدگی ارجاع داده شد و موضوع در حال رسیدگی است.

ارجاع  مختلف  کانال های  به  را  موضوع  این  همچنین  داد:  ادامه  وی 
نیروی  اینکه قوه قضاییه،  انجام شود ضمن  تا پیگیری های الزم  دادم 
انتظامی، سازمان بهزیستی و همه سازمان های مرتبط برای رسیدگی 

به این موضوع ورود کرده اند.
های  آسیب  مورد  در  رسانی  اطالع  مرجع   ۱۱۰ و   ۱۲۳ های  سامانه 

اجتماعی است
معاون رییس جمهوری در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از تکرار این 
وضعیت چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: از مردم می خواهیم هر جا 
چنین مواردی را مشاهده کردند  فورا اطالع دهند، چون اطالع رسانی و 

آگاهی بخشی بزرگترین حربه در برابر این سوء استفاده ها است.
وی تاکید کرد: هیچکس موضوع را نباید دست کم بگیرد و بداند هر 
افراد  گاه چنین جرایمی و حتی یک خشونت علیه کودک، یک زن، 

سالمند یا هر انسانی اتفاق بیفتد، حتما اطالع دهند.
سامانه ها  این  کرد:  اظهار   ۱۱۰ و   ۱۲۳ سامانه های  به  اشاره  با  ابتکار 
می کنند.  رسیدگی  و  هستند  پاسخگو  سریعا  موضوع  این  به  نسبت 
بابت  آنان  از  باید  و  دارند  مهمی  نقش  موضوع  این  در  هم  رسانه ها 
ناگواری دارند، قدردانی  برابر چنین اخبار  احساس مسوولیتی که در 

کرد.
مهارت های استفاده از فضای مجازی در شبکه شاد

 ارایه شود

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده پیشنهاد کرد: در شبکه 
شاد آموزش مهارت های صحیح استفاده از فضای مجازی برای خانواده ها 

و دانش آموزان ارایه شود.
)هر  هدایت  ملی  نهضت  طرح  توجیه  جلسه  در  ابتکار  معصومه 
دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک مدرسه - یک کالس( که به منظور 
بهره برداری از ظرفیت زنان کشور برگزار شد،  افزود: آموزش مجازی در 

دوران کرونا با وجود همه سختی ها به خوبی پیش رفته است.
اما در موضوع  وی تصریح کرد: آموزش مجازی درحال پیشرفت است 
آموزش با مباحثی درباره فقر و عدالت جنسیتی روبرو شده ایم که به 
نوعی می توان آن را اثر مخرب آموزش مجازی در دوران کرونا برشمرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: بخشی از این 
و  دانش آموزان در صدا  روزانه  برنامه درسی  با  آموزشی  مشکل عدالت 
سیما حل شده است اما این موضوع که هر معلم باید با دانش آموزان 

خود ارتباط برقرار کند نیز اهمیت بسیاری دارد.

در  مدارس  بازگشایی  دستورالعمل  به  توجه  با  کرد:  ابتکار خاطرنشان 
برخی پایه های تحصیلی باید مشکل تبلت و ابزار هوشمند دانش آموزان 
رفع شود، از این رو بهترین راه برای این مشکل توسعه مشارکت مردم 

و خیرین است.
ابزار  برای ساخت مدرسه و تجهیز  از خیرین  یادآور شد: بسیاری  وی 
برای تحصیل دانش آموزان نذر می کنند، امروز آنها می توانند با تهیه 

تبلت و گوشی هوشمند که همان مدرسه امروز است، اقدام کنند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین گفت: در این 
دوران فرصتی ایجاد شده تا بتوان با این اقدام خیر برای خود و جامعه 
گامی برداشته شود، به همین منظور برای ترویج حس دگرخواهی و 

خیرخواهی می توان در طرح هدایت شرکت کرد.
کرونا  عصر  در  زندگی  مهارت های  انتقال  موضوع  داشت:  اظهار  ابتکار 
اهمیت بسیاری دارد، امروزه مدرسه به فضای مجازی در تلفن همراه 
ابزار  این  از  استفاده  گذشته  سال  تا  که  است  شده  منتقل  تبلت  و 

ممنوع بود.
وی خاطرنشان کرد: هرچند که در این دوران ناچار به استفاده از ابزار 

هوشمند شده ایم، باید به آموزش مهارت ها نیز توجه جدی شود.
در طرح هدایت با شعار »هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کالس 
ها،  استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  امکانات  از  استفاده  با  مدرسه«، 
مشارکت خّیران و کمک های دولتی، ابزارهای کمک آموزشی هوشمند 
نظیر تبلت و گوشی همراه خریداری و در اختیار دانش آموزان نیازمند 

قرار می گیرد.
لغو "اجبار" در غربالگری دوران بارداری پاک کردن 

صورت مساله است

پاک  بارداری  دوران  غربالگری  در  "اجبار"  لغو   ، پزشک  اعتقاد یک  به 
کردن صورت مساله است.

اظهار  الدین عالمه عضو هیات علمی  جهاد دانشگاهی  دکتر حسام 
دستورالعمل های  توقف  و  فرزندآوری  تشویقی  سیاست های  کرد:  
پیشین پیشگیری از بارداری به معنای به مخاطره انداختن سالمت مادر 

و یا عدم غربالگری جنین و اطمینان از صحت نسبی جنین نیست.
تضمین  جهت  علمی  روش های  بکارگیری  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
بارداری  اگر  که  دارد  اشکالی  چه  داد:  توضیح  جنین،  و  مادر  سالمت 
تنظیم  برای  زوجین  به  می اندازد  به خطر  را  مادر  ناخواسته، سالمت 
علم  پیشرفت  با  امروزه  کنیم؛   کمک  مناسب  بارداری  و  خانواده 
انجام  با  می توان  جنین  در  روح  شدن  دمیده  از  قبل  و  تکنولوژی  و 
غربالگری های شاخص مند و اطمینان آور،  امکان ناهنجاری های ژنتیکی 
نباید  دلیل  کدام  به  داد،  تشخیص  را  شدید  بسیار  معلولیت های  و 
اختالالت  با  نوزادان  تولد  از  پیشگیری  برای  خدادادی  دانش  این  از 
ژنتیکی شدید )مثل جنین پوچ و بدون مغز یا قلب یا واجد اختالالت 

کروموزومی و ...(، استفاده کنیم؟
دکتر عالمه با طرح این سوال که آیا نظام سالمت در قبال مادری که 
سابقه  جمله  از  ژنتیکی  اختالالت  با  جنین  تولد  فاکتورهای  ریسک 
بر  غربالگری  مداخله  وظیفه  هیچگونه  دارد،  را  ها  ناهنجاری  قبلی 
لغو شرط  بجای  کرد:  تصریح  ندارد؛  علمی  متقن  استانداردهای  طبق 
اجبار، انتظار میرود نمایندگان مجلس اشتباهاتی مانند نقص و ضعف 
پروتکل ها و یا سوءاستفاده برخی متخصصان و سایر نواقص موجود را 

برطرف کنند.
وی با تاکید بر اینکه سطح بندی غربالگری ها و اتقان علمی پروتکل ها، 
نظارت بیشتر بر فرآیندها و آگاهی بخشی دوجانبه به زوجین از جمله 
کردن  پاک  کرد:  تاکید  بود،  فعلی  وضعیت  نواقص  اصالح  راهکارهای 
این نواقص قابل اصالح  صورت مسئله راه حل نیست، چراکه تمامی 

بود.
و  اسالمی  نگرش  در  هم  اینکه  بیان  با  ادامه  در  دانشگاه  مدرس  این 
ازدواج و فرزندآوری و استمرار نسل بشر  هم تفکر عقالنی به موضوع 
توصیه تأکیدی و نگرش مثبتی وجود دارد، عنوان کرد: این مساله جزو 
حقوق انتخابی هر انسان بوده که نه در نگرش شرعی و نه در رویکرد 

عقالنی احتیاج به مداخله حکومتی ندارد، اما در یک قرن اخیر که علم 
باروری و شیوه های تنظیم خانواده و تکنولوژی های نوین توسعه یافته؛ 
در مورد نقش دولت ها و سیاستگذاری فرهنگی و همچنین مداخالت 

سالمت در این خصوص، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.
وی ادامه داد: البته مداخالت دولت در این موضوع )افزایش یا کاهش 
فرزندآوری(، امری ثابت و غیرمنعطف و سیاستی همیشگی و مستمر 
تغییرات  و حضیض  اوج  نقاط  یعنی  بحرانی،  موارد  در  فقط  و  نبوده 
جمعیتی، احتیاج به سیاست های تحدیدی و انقباضی و یا مداخالت 
تشویقی و تسهیل کننده وجود دارد. در این میان اشتباه سیاست های 
تنظیم خانواده از اواسط دهه ۶۰ به بعد در این بود که شعارهایی مثل 
مانند  سیاست هایی  و  ثابت  ارزش  یک  بعنوان  را  کافیست"  بچه  "دو 
بعنوان یک دستورالعمل مستمر در جامعه  را  توبکتومی  وازکتومی و 
القاء کرد. وی با بیان اینکه متاسفانه غفلت از  رصد داده ها و تغییرات 
شواهد  با  متناسب  سیاستگذاری  در  پویایی  آن  متعاقب  و  جمعیتی 
دهه های  در  آفرین  بحران  و  امروز  کننده  نگران  شرایط  باعث  آماری 
آینده شده است، عنوان کرد: از آمارگیری عمومی سال ۱۳۷۵ که ما به 
نقطه تعادل در نرخ باروری رسیدیم باید سیاست انقباضی و بسته های 
سیاست  آن  بجای  و  می شد  متوقف  موالید  کاهش  مشوق  فرهنگی 
تنظیم خانواده به معنای درست و لغتی آن )و نه معنای اصطالحی آن 

که مترادف مداخالت تحدیدی است( ، جایگزین می شد. 
این پزشک متخصص طب سالمندی با اشاره به افزایش تعداد سالمندان 
به عنوان یک پدیده مثبت در زمینه رشد سالمندی فردی در کشور، بیان 
کرد: البته با توجه به خطرات چندجانبه پدیده سالمندی جمعیت که 
نشانه برهم خوردن تعادل بین گروه های جمعیتی و کاهش نرخ باروری 
بوده و همچنین تأثیرات آن بر ابعاد توسعه، به شدت از  سیاست های 
استقبال کرده  و  ازدواج و فرزندآوری  برای  ارایه تسهیالت  و  تشویقی 
طبعا در این برهه زمانی، مخالف شیوه های عمومی پیشگیری و کنترل 

باروری ) که اصطالحا تنظیم خانواده نامیده می شود( هستم.
دکتر عالمه در  پایان با تاکید بر اینکه مخالفت مطلق با کاربست های 
صحیح تنظیم خانواده ریشه در بدفهمی دین و ضدیت با علم داشته و 
هیچ کمکی به رشد جمعیت مولد و موثر نمی کند، گفت: این مساله 
در  اقتصادی  و  خانواده  در  روانی  مشکالت  شدید  بار  تحمیل  سبب 
جامعه خواهد شد؛ لذا به عنوان یک پزشک وظیفه خود می دانم نسبت 
و  مادر  سالمت  قطعی  استانداردهای  رعایت  بدون  که  هایی  طرح  به 
جنین، مسیری قرون وسطایی را به ذهن متبادر می کنند، هشدار داده 

و توصیه دلسوزانه به احترام به علم و اعتدال کنم.
رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان: 

با تالش برخی از نمایندگان انقالبی مجلس، الزام مادر و 
پزشک به انجام آزمایش غربالگری جنین برداشته شد

در  خانواده  و  زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای  خزعلی،   رئیس  کبری 
شورای عالی انقالب فرهنگی در توئیتی نوشت: عرض تبریک به مادران 
نمایندگان  از  برخی  تالش  با  بالخره  بهداشت،  وزارت  پرسنل خدوم  و 
انقالبی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز های 
غیراستاندارد وغیرمتقن علمی )که باعث قتل جنین می شد( برداشته 
شد. کبری خزعلی،   رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در 
از  برخی  تالش  با  نوشت:  توئیتی  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
آزمایش  انجام  به  پزشک  و  مادر  الزام  مجلس،  انقالبی  نمایندگان 

غربالگری جنین برداشته شد.
در  خانواده  و  زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای  خزعلی،   رئیس  کبری 
شورای عالی انقالب فرهنگی در توئیتی نوشت: عرض تبریک به مادران 
نمایندگان  از  برخی  تالش  با  بالخره  بهداشت،  وزارت  پرسنل خدوم  و 
تجویز  با  پزشکان  و  مادر  توسط  غربالگری  به  اجبار  مجلس  انقالبی 
شد(  می  جنین  قتل  باعث  )که  علمی  وغیرمتقن  غیراستاندارد  های 

برداشته شد.
حاال دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین 

نیست.

اخبار



مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور 
توافقی  طالق  دعاوی  زمینه  در  تصمیم  سامانه  اینکه  بیان  با 
راه اندازی شده است، گفت: در حال حاضر به لحاظ تامین زیر 
نوع  در  بهزیستی  سازمان  مطلوب،  پاسخگویی  ساخت های 
طراحی به شیوه ای عمل کرده است که اگر سایر انواع دعاوی 
تامین خدمات  و  پاسخگویی  قابلیت  سازمان  ارجاع شود،  هم 
روانی اجتماعی را دارد، البته برای ورود به مباحث سایر انواع 
دعاوی عالوه بر توافق بین بخشی، موضوع تامین منابع مطرح 

است.
بهزاد وحیدنیا با اشاره به فعالیت سامانه تصمیم طی چهار سال گذشته 
طالق  دعاوی  زمینه  در  تصمیم  سامانه   ۱۳۹۵ سال  در  کرد:  بیان 
توافقی، برای اولین بار در خراسان رضوی راه اندازی شد و به تدریج در 
استان های دیگر نیز شروع به فعالیت کرد؛ به طوریکه تا سال ۱۳۹۸، 
۲۴ استان تحت پوشش سامانه تصمیم قرار گرفتند، البته این سامانه 
تنها برای طالق های توافقی و تنها در مراکز استان ها فعالیت می کند. 
بهزیستی کشور تصریح  امور روانشناختی سازمان  مدیرکل مشاوره و 
قوه  مجموعه  خانواده  از  قانون حمایت  و ۱۷  ماده ۱۶  براساس  کرد: 
قضائیه نیز مکلف به ایجاد مراکز مشاوره ای برای کاهش طالق شده 
نیاز  البته در تبصره ماده ۱۶ مخیر به تامین خدمات مورد  است که 
تعامالت مطلوبی  است که  بهزیستی  مراکز مشاوره سازمان  از طریق 
نتایج  از  استانی شکل گرفته و سامانه تصمیم یکی  و  در سطح ملی 

سیاستگذاری های مشترک است. 
وی افزود: همچنین به تناسب ضرورتی که برای اقدام فوری، متفاوت و 
فوق العاده برای مدیریت مسائل مربوط به مردم و به خصوص در حوزه 
خانواده وجود داشت، نمی توانستیم منتظر بمانیم که این زیرساخت ها 
تامین  شبکه  ملی  ظرفیت های  این  نهایت  در  شود؛  ایجاد  تدریج  به 
سالمت روانی اجتماعی در بخش غیردولتی که همان مراکز مشاوره ای 
دارد  وجود  که  نکته ای  اما  گرفته شد.  کار  به  روانشناختی هستند  و 
بهزیستی  سازمان  پاسخگویی  لحاظ  به  حاضر  حال  در  که  است  این 
در نوع طراحی به شیوه ای عمل کرده است که اگر سایر انواع دعاوی 
هم ارجاع شود، سازمان بهزیستی قابلیت پاسخگویی و ارائه خدمات 

به مسائل را دارد.
وحیدنیا افزود: البته برای ورود به مباحث سایر انواع دعاوی نیز عالوه 

بر توافق بین بخشی، موضوع تامین منابع مطرح است.

گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
در حال حاضر زیرساخت های الزم وجود دارد و هر خدمت روانی و 
اجتماعی که الزم باشد از طریق این مراکز تامین شود، تامین می شود، 
این نکته ای است که هم می تواند سیاستگذاران را در طراحی قوانین 
این  از  نیز می توانند  و در بخش های مختلف  موضوعی همراهی کند 

ظرفیت ها استفاده کنند. 
فازهای  در  تصمیم  سامانه  پیشبرد  برای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
شکل  تعامالتی  کشور  اجتماعی  شورای  و  قضائیه  قوه  با  باید  بعدی 
گیرد، ادامه داد: توافقی که در نیمه دوم سال جاری میان قوه قضائیه و 
سازمان بهزیستی صورت گرفت باعث توسعه پوشش خدمات در کلیه 
استانهای کشور شد تا بتوانیم این سامانه را برای شهرستان های باالی 
۵۰ هزار نفر در کشور نیز راه اندازی کنیم که این اتفاق موجب تحت 

پوشش قرار گرفتن ۲۱۰ شهرستان دیگر در سامانه تصمیم شد. 
به گفته مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، 

در حال حاضر ۳۲۰ شهرستان تحت پوشش این برنامه قرار دارند.   

وحیدنیا با بیان اینکه حدود ۳۱۰۰ مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی 
مورد   ۹۰۰ بر  بالغ  گفت:  هستند،  فعال  کشور  در  بهزیستی  سازمان 
ارائه  برای  را  این مراکز و کلنیکهای مددکاری اجتماعی، خدماتی  از 

مشاوره به زوجین ارائه می دهند.
یکی  کشور  بهزیستی  سازمان  روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
نوبتی ها  باالی پشت  تعداد  را  از مشکالت سامانه تصمیم در گذشته 
در زمینه خدمات ارزیابی چندبعدی تشخیصی )غربالگری( در برخی 
یا  غربالگری  واحدهای  راستا  این  در  افزود:  و  دانست  از شهرستان ها 
ارزیابی روانی و اجتماعی و مراکز مشاوره را در کشور توسعه دادیم که 

این موضوع دسترسی را تسهیل و مدت انتظار افراد را کمتر می کند.
تا   ۹۵ سال  از  گفت:  کشور  در  ازدواج  و  طالق  آمار  به  اشاره  با  وی 
سال ۹۸ میزان ازدواج ها براساس آماری که در سایت ثبت احوال نیز 
تغییر  منعکس شده، کاهش داشته است و همچنین در بحث طالق 

چندان محسوسی وجود نداشته است.

کاهش آمار ازدواج از سال ۹۵ تا ۹۸ 
راه اندازی سامانه تصمیم برای رسیدگی به دعاوی طالق توافقی 
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اخبار
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 

مجلس:
مجلس هیچ مصوبه ای درباره حذف اجباری 
بودن غربالگری زنان باردار نداشته است / 
موضوع در حد پیشنهاد در کمیسیون ویژه 

جمعیت طرح شده است

ویژه  کمیسیون  می گوید  شهریاری  حسنعلی 
مصوبه ای  هیچ  هنوز  خانواده  تعالی  و  جمعیت 
زنان  غربالگری  بودن  اجباری  حذف  درباره 
این  در  پیشنهاد  حد  در  مساله  این  و  نداشته 

کمیسیون طرح شده است.
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی 
مدعی  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  در  زنان 
شد که مجلس شورای اسالمی غربالگری اجباری 
او در توییتی نوشت:  لغو کرده است.  را  زایمان 
»عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت 
نمایندگان  از  برخی  تالش  با  باالخره  بهداشت، 

انقالبی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و 
پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن 
برداشته  می شد(  جنین  قتل  باعث  )که  علمی 
شد. حاال دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به 
غربالگری و کشتن جنین نیست.« ساعاتی پیش 

اما او این توییت را حذف کرد.
غربالگری  بودن  اجباری  از  نیز  پیشتر  خزعلی 
پیش از زایمان انتقاد کرده و گفته بود: »در حال 
حاضر کشورهای غربی غربالگری را قبول ندارند 
و مردم را به افزایش جمعیت تشویق می کنند.«

کمیسیون  رئیس  شهریاری،  حسینعلی 
یازدهم، در گفت وگو  و درمان مجلس  بهداشت 
هیچ  مجلس  که  دارد  تاکید  اعتمادآنالین  با 

مصوبه ای در این زمینه نداشته است.
ویژه  کمیسیون  در  بحث ها  این  داد:  توضیح  او 
جمعیت و تعالی خانواده طرح شده که سه عضو 
مشترک با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
نیز دارد، اما هنوز این مساله تصویب نشده است.
شهریاری درباره این موضوع گفت: این مساله در 
حد پیشنهاد است و می گوید اجبار به این مساله 
حذف شود، اما مادرانی که مایل به انجام این کار 
هستند یا دکتر متخصص برای آنها چنین امری 
را  غربالگری  می توانند  کماکان  می داند  الزم  را 
انجام دهند و این پیشنهاد که هنوز هم تصویب 
نشده است تنها بحث »اجباری بودن غربالگری« 
را حذف می کند، اما هنوز کمیسیون این مساله 

را تصویب نکرده است.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین ادامه 
داد: حتی اگر این مساله تصویب هم بشود- که 

و  کمیته ها  همه کشور  در  نیست-  معلوم  هنوز 
مادران  برای  مختلف  مراکز  در  پایش  تیم های 
باردار وجود دارد و کماکان اگر مادر بارداری نیاز 
به غربالگری داشته باشد، دستور انجام این کار 

آن برای او صادر می شود.
نمایندگان مجلس یازدهم پیش از این در جلسه 
طرح  به  رسیدگی  با  آبان ماه  دوازدهم  علنی 
 8۵ اصل  اساس  بر  خانواده  تعالی  و  جمعیت 
)بررسی و تصویب در کمیسیون  قانون اساسی 
تخصصی به نیابت از صحن علنی( موافقت کرده 

بودند.

واکنش سخنگوی وزارت بهداشت به خبر حذف 
غربالگری دوران بارداری

 
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به خبر حذف غربالگری دوران 

بارداری واکنش نشان داد.

کیانوش جهانپور در صفحه توییتر خود نوشت: 
وزارت بهداشت بعنوان تولیت سالمت در قبال 
تولد کودکان سالم و سالمت نسل آینده، خود 
های  بیماری  غربالگری  می داند،  مسوول  را 
ژنتیکی که برپایه شواهد علمی و فناوری های 
موجود، پیشگیری از آن میسر باشد، سیاستی 

در راستای ارتقای سالمت عمومی است.
 وی در ادامه یادآورشد: همزمان وزارت بهداشت 
و  جمعیت  کالن  های  سیاست  قبال  در  را  خود 
غیرعلمی  و  غیرقانونی  سقط  پدیده  با  مقابله 
و  سیاست گذاری  در  البته  و  میداند  متعهد  نیز 
تصمیم سازی مبتنی بر شواهد، تباین و تنافری 
شاید  چنانکه  نیست،  متصور  مهم  دو  این  بین 
نظام سالمت بیش و پیش از هر حوزه ای، سهم 
خود را در قبال سیاست های جمعیت و ترویج 
فرزندآوری و گسترش فرهنگ خانواده سالم ادا 

نموده و آن را ارتقا خواهد داد.
بهداشت،  وزارت  رسانی  اطالع  مرکز  رئیس 
غربالگری  افزود:  پزشکی  آموزش  و  درمان 
اجباری  هیچگاه  جنین  ژنتیکی  بیماری های 
این  در  بهداشت  وزارت  دستورالعمل  و  نبوده 
والدین،  داوطلبانه  و  آگاهانه  مشارکت  با  رابطه 
عملی شده و البته نقش موثری در کاهش موارد 
تولید بیماری های ژنتیکی از جمله سندرم داون 
در  همه  داشت.  خواهد  و  داشته  آن  نظایر  و 
چارچوب  در  جمعیت  سالمت  و  جمعیت  قبال 
نه  مسوولیم،  بشری  نوین  دانش  دستاوردهای 

یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم.

  گزارش  : ایسنا
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 نان زعتر لبنانی را چگونه درست کنم؟
ترکیبی خاص خود در  ادویه های  از  معموالً در همه کشورها 
تمام غذاها و خوراک ها استفاده می کنند در لبنان ادویه ای 
به نام زعتر که ترکیبی از چند ادویه دیگر است در تمام غذاها 
، نان ها و ... استفاده می شود ما در تیتربرتر به استفاده از این 

ادویه خوشمزه پرداخته ایم با ما همراه باشید.
آسیاب  خشک  گیاه  یا  و  ادویه  چند  از  است  ترکیبی  زعتر 
شده تهیه می شود و به علت آویشن موجود در آن، نام خود 

را از زبان سریانی به عربی اینگونه وارد کرده است.
های  نان  ترین  خوشمزه  از  یکی  خواهیم  می  ما  ادامه  در 
شما  به  را  شود  می  پخت  بیشتر  لبنان  در  که  را  خاورمیانه 

آموزش دهیم .
مواد اولیه نان زعتر:

ماست دو پیمانه
روغن چهار قاشق سوپخوری

آب نصف پیمانه
شکر و نمک از هر کدام یک قاشق چایخوری

پودر زعتر سه قاشق سوپخوری
روغن زیتون و آرد به میزان الزم

مایه خمیرفوری دو قاشق مرباخوری
طرزتهیه نان زعتر لبنانی

ماست، روغن و آب را با هم مخلوط کرده و مایه خمیر فوری، 
می زنیم.  هم  قاشق  با  و  کرده  اضافه  آرد  کمی  و  نمک  شکر، 
سپس آرد را تا زمانی می ریزیم که خمیر نرمی به دست آید و 
به دست نچسبد. خمیر را 1۰ دقیقه ورز داده و بعد در محیط 

آشپزخانه و با در بسته یک ساعت استراحت می دهیم.
نیم سانتی متر  به قطر  را  آن  آردپاشی شده  سپس در سطح 
باز می کنیم و به شکل دلخواه قالب زده روی خمیر را با قلم مو 

با حرارت  روغن زیتون مالیده و پودر زعتر می ریزیم و در فر 
۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت 1۵ دقیقه قرار می دهیم.

نوعی  است؛  شمالی  آفریقای  و  خاورمیانه  محصول  که  زعتر 
بر  آن  تأثیر  مورد  در  سنتی  باورهای  در  که  مخلوط  ادویه 
و  قرارداده  بالش خود  زیر  را  آن  افراد  می شود  گفته  حافظه؛ 

می خوابیدند .
زعتر چیست؟

زعتر ادویه مقوی است که افزایش گردش خون را باال برده و 
سرشار از مواد مغذی است.

پودر زعتر ترکیبی از: سماق، دانه کنجد ، آویشن، مرزنجوش 

است.
مخصوص  ترکیبات  با  آفریقا  و  عراق  در  را  ادویه  این  زنان 
هیچکس  به  را  آن  تهیه  طرز  و  کنند  می  تهیه  خودشان  به 

آموزش نمی دهند.
ممکن است شما در زعتر طعم زیره، تخم گشنیز و رازیانه را 

هم حس کنید .
در عربی به مخلوط آن با روغن زیتون، زیت و زعتر گفته می 

شود.
از  آویشن  جای  به  معطر  ادویه  این  ترکیبات  در  گاهی 

مرزنجوش یا پونه کوهی استفاده می شود.

با سرآشپز= نان زعتر

ازدواج زیر ۱۸ سال احتمال طالق را افزایش می دهد 

مانند  طالق  علل  از  برخی  به  اشاره  با  فارس  دادگستری  معاون 
کمبود مهارت های زندگی، اعتیاد،بی وفایی، بددهنی و کتک کاری 
گفت:ازدواج بیش از ۲ هزار دختر زیر 18 سال در استان فارس سال 
که  هستند  پرخطر  گروه های  جزو  این ها  است،  شده  ثبت  گذشته 

ممکن است در آینده شاهد طالقشان باشیم.
اسمعیل اکبری، در نشست تخصصی با موضوع خانواده و با حضور مسئوالن 
استانی ، استان فارس را جزو پنج استان آمار باالی طالق در کشور دانست و 
افزود:  برای رسیدن به چشم انداز حوزه خانواده و کاهش آمار طالق نیازمند 

راه اندازی شورایی با حضور تمام نهادها هستیم.
تعداد ۱۲ هزار ۲۸۹  ازدواج شیراز در سال ۹۶  ما در حوزه  اکبری گفت: 
ازدواج داشتیم که در سال ۹۷ به ۱۱ هزار ازدواج کاهش یافت و در سال 
۹۸ به ۱۰ هزار ۲۹۹ و در ۹ ماهه سال ۹۹ به ۷ هزار و ۵۴۰ ازدواج کاهش 

یافته است.
وی با اشاره به نسبت ازدواج  به طالق  اعالم کرد: نسبت ازدواج به طالق بر 
اساس آمار نگران کننده ای است، همچنین باتوجه به نسبت ازدواج به طالق 
در شهرستان ها نیز شاهد افزایش طالق بوده ایم. البته وضعیت استان فارس 

در کشور خوب نیست.
اکبری در باره میزان طالق و دیگر جزئیات، آماری بیان نکرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: با 
وجود فعالیت تمام بخش های مرتبط و ارائه مصوبه ها، مشاوره ها، آموزش ها 
و غیره همچنان با افزایش آمار طالق مواجه ایم که دالیل مختلفی دارد، یکی 

از این دالیل موازی کاری در ادارات، سازمان ها و بخش ها است.
وی با اشاره به هدفگذاری شورای عالی انقالب فرهنگی برای کاهش آمار 
نتیجه حاصل نشده است و همچنین هیچ  این  تاکنون  طالق، اعالم کرد: 
سازمانی هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد ما در حوزه خانواده به عمل نیاورده 
است، ما در حوزه طالق حدود ۶۰ مرکز مشاوره داریم که عملکرد آنها باید 
دیگر  بوده اند؟ همچنین  گذار  تاثیر  آیا  ببینیم  تا  بگیرد  قرار  بررسی  مورد 
نهادها و سازمان های  مرتبط  و علمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه ها 

نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.
آیا  دید  باید  که  پرسش  این  طرح  با   ، فارس  دادگستری  قضایی  معاون 
نهاد  مهمترین  مدیریت  برای  را  جوانان  پرورش  و  آموزش  و  دانشگاه ها 
باید  کسی  چه  اینکه  افزود:  نه؟  یا  کرده اند  آماده  خانواده  یعنی  اجتماعی 
به این مباحث بپردازد، پرسشی است که وجود دارد و تمام نهادها در حال 

رسیدگی به برنامه های خودشان هستند.
باید ساختاری داشته باشیم و  بیان کرد: برای رسیدن به موفقیت  اکبری 
ماهانه برای حوزه خانواده وقت بگذاریم، خیلی از نهادها و سازمان ها طرح 

این  که  ندارند  اطالعی  زمینه  این  در  اصال  از سازمان ها  بعضی  ولی  دارند 
مسائل نشان دهنده وجود منابع مالی، انسانی، مکانی و غیره زیادی است که 
به صورت جداگانه در حال انجام فعالیت هستند، باید این امور متمرکز شود 
تا هم افزایی ایجاد شود و ادارات و سازمان ها به یاری هم بیایند تا اثرگذاری 

بیشتر شود.
یا  شورا  این  مدیریت  آمادگی  قضایی  دستگاه  عنوان  به  ما  کرد:  بیان  وی 
قانون  لحاظ  با  تا  باشد  ای  گونه  به  باید  شورا  این  داریم،  را  آن  دبیرخانه 
ادارت سازمانها و  اساسی، قانون حمایت خانواده و غیره  وظایفی را برای 
نهادهای مرتبط تعیین کند و بتوانیم به شکلی عمل کنیم که وضعیت خود 
در حوزه خانواده در تمام بخش های آن را در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی کنیم، 
ما چینین چشم اندازی در استان فارس نداریم و باید این چشم انداز تعریف 
شود و برنامه، اهداف، راهبردورویکرد و... مشخص شود، اگر این اتفاق بیفتد 
ادامه  روند  این  مانند گذشته  برسیم وگرنه  نتیجه ای مناسب  به  می توانیم 

خواهد داشت.
خانواده  موضوع  روی  بر  بتواند  شورا  این  اگر  داد:  ادامه  قضایی  مقام  این 
اتحادیه ها،  اصناف،  اجرایی،  و  علمی  نهادهای  تمام  برای  و  شود  متمرکز 
سازمان ها و... تکلیفی درنظر گرفته شود به یقین در حوزه کاهش آمار طالق 

و  نمی شود  گرفته  می شوداما جدی  کار  حوزه ها  دراین  بود،  خواهیم  موثر 
عملکرد دستگاه ها مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرد، باید این نقد به صورت 
شفاف مطرح شود اقدامات انجام شده  مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این 

فعالیت ها موثر هستندیا خیر؟
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به سند ابالغ شده از سوی 
شورای انقالب فرهنگی انقالب، بیان کرد: بخشی از مصوبات این سند اجرا 
تازگی  به  نیز  بعضی  و  نکرده اند  دنبال  را  آن  ادارت  از  برخی  است،  نشده 
در حال انجام هستند که اینها نشان از این این  دارد که علی رغم انجام 
فعالیت ها در حوزه خانواده، برنامه ها منسجم و با برنامه ریزی انجام نشده اند 
و به همین دلیل شاهد چنین شرایطی هستیم بنابراین باید شورایی از همه 

نهادها تشکیل شود و این امور را در شأن استان پیگیری کند.
از  خانواده هستند  در حوزه  فعالیت  حال  در  که  نهادهایی  کرد:  بیان  وی 
آینده یکدیگر بی خبرند  برنامه های  از  و  جزییات کارهای هم بی اطالع اند 
که اگر مطلع باشند با همکاری هم برنامه های مشترک را انجام می دهند  
تا به چشم انداز ترسیم شده برسیم و گرنه با پراکنده کاری اهداف محقق 

نمی شوند.


