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ختنه زنان به معنی بریدن یا مسدود کردن قسمتی از اندام 
تناسلی زنانه است که به صورت سنتی در بعضی از گروه های 
قومیتی در آفریقا و شرق آسیا مثل فلیپین و اندونزی وجود 
.  اما خاستگاه آن آفریقا است . ختنه زنان هیچ پیامد  دارد 
عوارض  و  مشکالت  باعث  حتی  و  نداشته  آن ها  برای  مثبتی 

بسیار منفی و جدی برای آن ها می شود. 
اندام  ناقص سازی  با  را روز جهانی مبارزه  سازمان ملل ششم فوریه 
 ، اشکال خشونت  در  درنگ  برای  روزی   . است  نامیده  زنان  جنسی 

نقض حقوق انسانی زنان و نقش سنت و تحجر . 
ساالنه یک میلیون نفر به آمار دختران ختنه شده افزوده می شود 
. از دیرباز تا کنون نیز در مناطقی از کشور ایران از جمله هرمزگان 
تالش های  اجتماعی  فعاالن  چه  اگر  است.  بوده  رایج  زنان  ختنه   
از  بسیاری  در  و  داشته اند،   زمینه  این  در  آگاه سازی  برای  فراوانی 
کشورها ممنوع شده است اما هنوز قوانین نتوانسته اند این سنت را 

به شیوع صفر درصد برسانند.
چهره  از  یکی  و  شناسی  جامعه  دکترای  دانشجوی  مظفریان  رایحه 
نامه  پایان  برای   که  زمانی   ۸۷ سال  از  که  است  سرشناسی  های 
انتخاب کرد ، آن را  کارشناسی ارشد خود موضوع ختنه دختران را 
دنبال می کند و اقدام های مهم و قابل توجهی را در این زمینه و 

در طول سالها انجام داده است. 
را  شود  می  محسوب  تابو  جامعه  در  که  موضوع  این  که  شد  چه 

کردید؟ انتخاب 
در واقع به این موضوع خیلی اتفاقی برخوردم.  مادرم کتابی از خانم 
"واریس دیری" که به اسم گل صحرا  ترجمه شده بود را می خواند 
. باید بگویم که در سال های اخیر این کتاب ، کتاب کمیابی بود  و 
آفریقا  به موضوع ختنه دختران در  و  قرار گرفت  توجه  خیلی مورد 
با ختنه دختران و  با دو کتاب دیگر در رابطه  می پرداخت. سپس 

کمپینی که ایشان در جهان دارند آشنا شدم. 
خودم  از  و  می کردم  انتخاب  نامه  پایان  برای  را  موضوعی  باید  من 
سرچ  کمی  با  و  باشد  داشته  وجود  هم  ایران  در  شاید  که  پرسیدم 
دو  یکی  و  دارد  وجود  موردش  در  منابع خیلی کمی  که   فهمیدم 
تا مطلب بیشتر در موردش نیست. یکی در کنگ و که خانم ترانه 
مورد  در  هم  دیگر  مفصل  مطلب  یک  و  بود  نوشته  یعقوب  بنی 

کردستان نوشته شده بود.
منطقه  اتفاقی  خیلی  و  بیایم  هرمزگان  به  گرفتم  تصمیم  بنابراین 

قشم را  انتخاب کردم .
جرات  به  توانستم  می  رسید  سرانجام  به  مطالعاتم  وقتی  بعدها 
بگویم که قشم باالترین آمار را در ختنه دختران در ایران دارد. که 
خوب این هم از اتفاقات نادری است که پژوهشگر ها با گوش دادن 
این ندا گوش  به ندای درونی شان می تواند تجربه کنند و من به 
دادم و راهی قشم شدم و آنجا سرآغاز داستانی شد که من به طور 
جدی وارد موضوع ختنه دختران شوم  و کارهایی را در منطقه انجام 

داده و قدم هایی بر دارم.
درباره کتاب تیغ و سنت بگویید؟  ایده کتاب از کجا آمد؟ 

به  من  که  هست  اطالعاتی  مجموعه  سنت  و  تیغ  کتاب  واقع  در 
داده های  و حاوی  کرده ام   ترجمه  و  استخراج  ام  نامه  پایان  واسطه 
آماری است.  یک دوره از این کتاب به دلیل این که در ایران مجوز 
چاپ نگرفت در فرانسه منتشر شد .   در نهایت در دولت اول آقای 
روحانی دوباره ما این کتاب را به اداره ارشاد فرستادیم که با وجود 
بود  افتاده  اتفاق  نیم، دو سالی که  فاصله زمانی حدود یک سال و 
کتاب کاملتر شد و مطالب بسیار مهم دیگری در خصوص ایران به 

این کتاب اضافه شد .
این  که  گفتم  خودم  به  نوشتم  را  نامه  پایان  که  اولی  روز  از  من 
بخورد  خاک  و  باشد  کتابخانه ای  نامه  پایان  یک  نباید  پایان نامه 
بلکه باید به سطح جامعه بیاد و دانشی که از این پایان نامه ایجاد 

می شود،  باید در اختیار مردم قرار بگیرد .
من  در مورد ختنه دختران یک مقاله ISA  هم ننوشتم. به دلیل 
اینکه معتقد هستم  این موضوع متعلق به مردم است  و باید برای 
این نیست که به عنوان یک  مردم باشد و به مردم برگردد و صرفا 
بهینه  استفاده  نفع خودم  به  مطالب  این  از  بخواهم  آموخته  دانش 

امتیازگیری کنم. کرده و 
 بنابراین تصمیم گرفتم که بعد از انتشار کتاب به طور جدی و از 
ختنه  مورد  در  و  کرده  استفاده  داشتم  اختیار  در  که  پلتفرمی  هر 

دختران در ایران خیلی مفصل تر و به صورت ویژه صحبت کنم.
در همین راستا به مسائلی برخوردم که احساس کردم نیاز جامعه 
است و باید خیلی عمیق تر و بهتر به آن پرداخته شود و من این 

بازخورد ها را از خود مردم می گرفتم. 

برخورد زنان و افرادی که به نوعی قربانی این سنت شده اند چگونه 
بود؟  

 زمانی که با مردم صحبت کردم واکنش هایی متفاوتی دیدم . مثل 
آید  اعراب می  از  این عمل  یا  و   ، این عمل اسالمی است   این که 
نبودند. سواالت  اعمال خشنی مثل ختنه دختران  اهل  ایرانی ها  و 
بسیاری برای مردم طرح می شد و من در درجه اول تصمیم گرفتم 
بودند  مردم  ذهنی  های  کلیشه  که  ها  سوال  این  به  و  بیایم  که 

بدهم. پاسخ 
نظر علما و مراجع تقلید در این باره چیست؟ 

اولین اقدامم سوال کردن از علما فقها و شیوخ  اهل سنت و تشییع  
در مورد ریشه های مذهبی این عمل بود . در موازات آن کتاب های 

تاریخی مرتبط با این موضوع را مطالعه می کردم .
ختنه  عمل  که  نداشتند  زمینه  این  در  اجماعی  علما  واقع  در 
دختران یک عمل اسالمی است.  و این موضوع خیلی من را ترغیب 
سنت  اهل  شیوخ  از   نهایت  در  و  کنم  بیشتری  پیگیری  که  کرد 
دختران  ختنه  علیه  را  متعددی  فتواهای  توانستیم  تشییع  اهل  و 
فتوایی    . ارزش داشت  برای من خیلی خیلی  فتوایی که  بگیرم که 
بود که  ایران  اهل سنت جنوب  و  فتوا دهندگان جماعت  از شورای 
فتوا دادند که این عمل ریشه تاریخی و اسالمی ندارد و هیچ روایت 

صحیح شرعی برای آن نیست. 
بپردازم  و  به موضوع ختنه  تا  تر کرد  باز  را  این موضوع دست من 
اسم  به  و  اشتباه  به  بلکه  نیست  اسالمی  عمل  این  که  کنم  اثبات 
که  داشت  وجود  تصور  این  دیگر  طرف  از   . می گیرد  انجام  اسالم 
را  ستیزی  قوم  مقدار  یک  و  کردند   ایران  وارد  اعراب  را  عمل  این 
ایجاد می کرد که من باید جواب میدادم . در حالیکه اصال اینطور 
که  مهاجرینی  قربانی   . هستند  قربانی  خودشان  هم  اعراب  نیست 
از آفریقای مرکزی سال های سال پیش به عنوان برده و یا به عنوان 
مهاجر وارد منطقه عربستان می شوند و این عمل را با خودش می 
اسم  به  و  اسالم می شود  وارد  به غلط  این عمل  بعدها  ، که  آورند 

اسالم انجام می گیرد .
و  فیلیپین  اندونزی،    ، میانمار  مسلمانان  تنها  نه  که  بگویم  باید 
را  عمل  این  هم  اتیوپی  یهودیان  و  مسیحیان  از  بسیاری  بلکه   ...
متوجه  بگیرد  درستی شکل  آگاهی  اگر  واقع  در   . دهند  می  انجام 
می شویم که این عمل بیش از اینکه به دین گره بخورد به سنت 

گره خورده است.
تاریخی دارد؟  یعنی معتقدید که ختنه ریشه 

بله- در مورد ریشه تاریخی باید بگویم  که خیلی از محققین دیگر 
به  مربوط  اساسا  مسئله  این  دارند  اشاره  آن  به  نیز  فروید  جمله  از 
سنت  یک  عنوان  به  را  آن  فراعنه  بعدها  و  است   مرکزی  آفریقای 
قرار  ختنه  مورد  بودند  خاص  و  شاخص  که  افرادی  و  میاورند  در 

می گیرند.
در واقع این عمل آنقدر تاریخچه عمیق و قدیمی دارد که به پیش 
از اسالم ، مسیحیت و یهودیت بر می گردد و به عنوان یک سنت 
آفریقا محسوب  مردمان  بدن  بر  فرهنگی  گذاری  نشانه  و  فرهنگ   ،

می شد. 
کدام دسته از زنان ترویج دهنده عمل ختنه هستند؟

ناآگاه زنانی که به صورت سنتی  توانم بگویم که زنان  در واقع می 
این عمل را از اجدادشان یاد گرفتند از مادر ، مادر بزرگشان و ...

 

مراقبتهای  در حین  قابله    ، محلی  ماما   ، دایه  عنوان  به  زنان  این 
قبل و پس از زایمان ، عمل ختنه  را نیز انجام می دهند .

دسته مهمی از زنانی که به ترویج عمل ختنه دامن می زنند خود 
و  کنند  نمی  دریافت  پولی   چون  که  هستند  محلی  های  دایه 
ثواب را معیاری برای دریافت عمل قرار می دهند و دائم در جامعه 

بازتولید می شوند .
اگر دایه ای در منطقه فوت کند فرد دیگری مسئولیت ها را قبول 

می کند و این جریان ادامه پیدا می کند. 
پیشنهادی برای ریشه کن شدن این موضوع دارید؟ 

آنها  باید روی  را  قبول داریم و  آنها  به عنوان مرجع  کسانی که ما 
دانیم  اما چون نمی  ، همین دایه ها ی محلی هستند.   کار شود 
می  قبول  را  ها  مسئولیت  بعدا  که  شخصی  و  کیست  آینده  دایه 
کند چه کسی است ما آگاهی دادن به کل زنان منطقه را به عنوان 
آگاهی  با  همزمان  که  معتقدیم  و  گیریم  می  نظر  در  مرجع  گروه 
به  رسانی  آگاهی  باید  شیوخ  به  حتی  و  ها  دایه  و  زنان  به  دادن 
بگیرد.   صورت  شوند  می  اعزام  منطقه  به  که  ماماهایی  و  پرستاران 
و  عمل  این  به  نسبت  باید  و  هستند  مردم  امین  و  معتمد  زیرا 

خطرات آن آگاهی داشته باشند.
ایران  در  زنان  جنسی  سازی  ناقص  توقف  تا  گام  به  گام  کمپین 

چطور شکل گرفت؟ 
آمد  و  رفت  منطقه  به  دائم  من   ، دارد  مفصلی  داستان  کمپین   
می  صحبت  ها  دایه  با  کردم  می  کشف  جدیدی  مناطق  و  داشتم 
می  مطلب  سفرها  همین  دل  از  و  گرفتم  می  مصاحبه   ، کردم 
می  آن  به  و  شد  می  زده  ذهنم  در  جرقه  یک  بار  هر  و  نوشتم 

پرداختم.  
در مسیر کمپین با چه چالش هایی روبه رو شدید؟ 

دانشگاه  در  سنت  و  تیغ  نام  با  ایران  در  را  کنفرانس  اولین  من    
رئیس   . دادم  تشکیل  شناسی  جامعه  انجمن  همکاری  با  تهران 
سابقه  با  اکبری  نازی  خانم  کردند.  صحبت  بخارایی  دکتر  انجمن 
صحبت  و  آمدند  داشتند  آفریقایی  زنان  با  و  آفریقا  در   که  کاری 
کردند. استقبال فوق العاده بود  و  اولین بار در ایران شکل تابویی 
هنوز  ما  ولی  شد.  شکسته  داشت  زنان  سازی  ناقص  موضوع  که 
چالش داریم  و نمی توانیم رسانه ها را قانع کنیم که در مورد این 

کنند. موضوع صحبت 
 همه فکر می کند که این موضوع تابو است و خط قرمزی است که 
نباید در مورد آن صحبت کرد. در حالی  که اگر پای صحبت های 
ببنند  ما  پژوهشی  دستاوردهای  و  بنشینند   فعالین  عنوان  به  ما 
زمینه  در  اگر  است  داده  اتفاق خوبی رخ  متوجه می شوند که چه 
آگاه سازی های الزم صورت بپذبرد. و این امر کار ما را با مشکل و 

کندی روبه رو کرده است.  
باید بگویم که مطالب بسیار مفصلی نوشتم . چندین کارگاه برگزار 
در   . داشتیم  مردم  مقاومت  از  زیادی  ها مشکالت  کارگاه  در  کردم. 
که  کردم  تالش  من  نداشت  وجود  زمینه  این  در  منبعی  که  زمانی 
محتوا سازی کنم و خوب کمپین به عنوان یک کتاب خانه مجازی 
این  در  کسی  اگر  و  شود  روز  به  مرتب  که  داشت  را  این  قابلیت 
با چرخ زدن در وب سایت کمپین نسبت  زمینه آگاهی کمی دارد 

به موضوع آگاهی پیدا کند. 
ادامه در صفحه بعد

به مناسبت ششم فوریه روز جهانی ارتقا آگاهی نسبت به خطرات ناقص سازی جنسی زنان :
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قرمزی و ترشح از عالیم چشمی کرونا است

بیماری های  فلوشیپ  و  چشم  تخصص  فوق 
شیوع  زمان  از  کرونا  ویروس  گفت:  شبکیه 
تاکنون با جهش های متفاوت، عالیم مختلفی 
را در مبتالیان آشکار کرده و یکی از این عالیم 
قرمزی  با  می تواند  که  است  چشم  عفونت 

چشم آغاز شود.
دکتر »ستار حیدری« افزود: افراد با عالمت قرمزی 
لحاظ  از  حتما  باید  باتب  همراه  چشم  ترشح  و 
کووید۱۹ بررسی شوند. او گفت: با توجه به شدت 
و قدرت باالی ویروس کووید۱۹ گزارشات متعددی 
از درگیری و تشدید بیماری های چشمی در میان 
التهاب  همراه  به  کرونا  بستری  و  سرپایی  بیماران 
داشت:  اظهار  وی  است.  رسیده  ثبت  به  ملتحمه 
چشمی  عوارض  و  بیماری  این  موقع  به  تشخیص 
این بیماری  آن نقش تعیین کننده ای در کنترل 
و بهبود آن دارد و در فرد مبتال به کرونا به دلیل 
و  شود  متورم  چشم  های  رگ  است  ممکن  تب 

با  بیماران  کرد  توصیه  او  ببینیم.  را  قرمزی چشم 
تب  با  همراه  که  چشمی  ترشح  و  قرمزی  عالمت 
باشد حتما به پزشک مراجعه کنند. فوق تخصص 
ادامه  در  شبکیه  بیماری های  فلوشیپ  و  چشم 
چشم،  فشار  افزایش  قرنیه،  زخم  و  التهاب  گفت: 

درگیری التهابی بافت های داخل چشمی و عصب 
کووید  بیماری  چشمی  عالیم  دیگر  از  را  بینایی 
این  از  هریک  درمان  و  تشخیص  و  باشد  می   ۱۹
پزشکی  چشم  تخصصی  معاینات  نیازمند  عالیم 
بهبود  جهت  خاصی  داروی  افزود:  حیدری  است. 

مواردی  در  مگر  نمی شود  توصیه  چشمی  عالیم 
دقیق  پیگیری  با  و  پزشک  چشم  نظر  تحت  که 
نظیر  داروهایی  یا  و  ویروس  داروهای ضد  بیماری 
کورتون توسط پزشک معالج تجویز می شود و نباید 
دارویی خودسرانه استفاده گردد. او گفت: پیشگیری 
چشمی  بیماری های  درمان  در  بهداشت  رعایت  و 
بسیار مؤثر است و در مواردی که بیماران ترشحات 
چشمی دارند، باید قبل از مراجعه به پزشک ضمن 
رعایت بهداشت شخصی و جداسازی وسایل حتماً با 
آب جوشیده سرد شده چشم ها را شستشو دهند. 
همانند  دقیقا  اشکی  ترشحات  داشت:  اظهار  وی 
انتقال ویروس کووید  تواند عامل  بینی می  مخاط 
۱۹ باشد و در محیط های عمومی هرگز به چشمان 
خود دست نزنید و شست و شوی مکرر دست ها 
را فراموش نکنید. او گفت: قطرات منتشر شده در 
محیط توسط ناقلین ممکن است تا فاصله بیش از 
۲ متری هم خطر انتقال داشته باشد، بنابراین سعی 
کنید فاصله حداقل دومتری خود را با افراد رعایت 

کنید./ ایرنا

از سرخو بگویید ؟
برای ساخت مستند سرخو ، نمونه  هایی  را در خارج از ایران دیده بودم. 
کسانی که در کردستان عراق و مصر فعالیت داشتند و مستندهای 
می ساختند و خانمی به اسم "جاها" از سومالی  که تالش کرد ختنه  
دختران کشورش را مورد توجه قرار دهد و ما با هم در کنفرانسی حضور 
ایشان  و  کردم  صحبت  ایران  در  دختران  ختنه  درباره  من  و  داشتیم 

گزارش کار خودش را دارد و بعدها کاندیدا ی صلح نوبل شد. 
چرا کاندیدای صلح نوبل شد؟

به دلیل اینکه جامعه جهانی توجه ویژه ای به این موضوع دارد و تالش 
ها را میبیند .  او می توانست بدون هیچ مشکلی از کمک های جامعه 
جهانی بهره ببرد ، من با او همزمان کارم را شروع کردم  اما ما با توجه 
به محدودیت هایی که داخل کشور داریم  صدایمان دیرتر و کندتر به 
گوش جامعه جهانی می رسد.  بنابراین این سوال پیش می آید که 
آیا الزم است که جامعه جهانی از مسائل و مشکالت داخلی اطالعی 
با چالش مواجه  داشته باشد؟ سپس پژوهشگر و کنشگران اجتماعی 

می شوند.
به هر حال من تصمیم گرفتم فیلمی را به اسم سرخو درست کنم  که 
کمی با فیلم های دیگری که ختنه دختران را  تقبیح می کند متفاوت 
باشد. سرخو یک رویکرد آموزشی دارد .  ۲۵ دقیقه اول مصاحبه رو در 
رو با دایه ها  می پردازد. و دایه ها نسبت به اینکه از آنها فیلم گرفته 
می شود آگاه بودند و صحبت های  خیلی خیلی مفیدی در  جهت 
به  فیلم  توجه  بعد  دقیقه   ۲۰ و    . دهند  می  انجام  عمل  این  اثبات 
کارشناسانی است که  در این حوزه کرده و فعالیت داشتند معطوف 

شده و نظرات کارشناسی خود را می دهند.
همه این مراحل برای من سخت بود. اینکه فکر کنم و از نقطه صفر 

شروع کنم  .
نظر شما چه  از  کردید،   هرمزگان سفر  به  مستند سرخو  برای  شما 

مناطقی درگیر این سنت هستند؟ 
در واقع برای مستند سرخو فقط به هرمزگان نرفتم و به کردستان هم 
سفر کردم.  و از آن طرف به کردستان عراق هم رفتم و فعالیت هایی 

که آنجا داشتند فیلم گرفتم.
آیا توانستید قدمی در جهت آگاه سازی آنان بردارید؟

یک روز  در حلبچه بودم در کارگاه شان شرکت کردم در آنجا  برای 
زنان فیلم می گذارند و در مورد ختنه دختران صحبت می کنند و به 

زنان آگاهی می دهند. 
و این ایده ای شد که  بعد از برگشتن به ایران از معاونت زنان و امور 
کردستان  مشابه  کارگاه  تشکیل  درخواست  جمهوری  ریاست  خانواده 
صورت  به  توانستیم  خوشبختانه  و  باشم  داشته  ایران  در  را  عراق 
اما  کنیم  برگزار  بستک  و  قشم  در  را  ها  کارگاه  سری  یک  آزمایشی 
متاسفانه این کارگاه ها متوقف شد و دیگر نشد که در مناطق حضور 

پیدا کنیم و ادامه بدهیم.
باید در مورد  این کارگاه ها برگزار شود. هنوز   باید  معتقدم که هنوز 

ختنه صحبت شود و رسانه ها باید در این امر سهیم باشند. 

و در آخر صحبت شما با زنانی که درگیر این سنت شده اند؟ 
را  آن  و من  زنان منتشر شد  امنیت  تامین  نویس الیحه  پیش  اخیراً 
مطالعه  کردم . دو بند  مهم و اساسی به ایجاد نقص عضو چه دائم و 
موقت در زنان توسط هر کسی که انجام بگیرد اشاره شده بود و جزء 
مواردی آورده بود که باید در جرایم درجه ۶ قرار داده شود.  البته قبال 
هم از نظر ماده قانونی ، ماده ۶۶۴  قانون مجازات تا حدودی به موضوع 
آسیب اندام تناسلی زنان عنوان یک جرم پرداخته بود . به هر حال هر 
جا که قانون از سالمت جامعه پشتیبانی کند  میتواند دست فعالین 
به  و  کند  فعالیت  بیشتر  عرصه  این  در  تا  بگذارد   باز  را   اجتماعی 

پشتوانه قانون محکمتر قدم بردارند .
من یک جمله همیشگی در کمپین و فعالیت هایی که انجام می دهم 
دارم ، جمله مهم من همیشه این است که حتی اگر یک آسیب دیده 
از عمل ختنه در جامعه وجود داشته باشد یک نفر هم وجود داشته 
باشد که در معرض خطر باشد باید نسبت به سالمتش اقدام کردم و 
این  طول  در  خوشبختانه  که  داد،  نجات  را  روانش  را سالمت  جانش 
سال ها این فرصت مهیا بوده هر چند کند . هرچند که همواره چالش 

و خلل داشته است  اما به هر حال قدم های مثبتی هم برداشته شد و 
این موضوع از شکل تابو بودن خود خارج شده است. 

البته گاهی  افراد اشاره می کند که مگر چند نفر ختنه می شوند، باید 
بگویم که آمار قابل توجه است. البته  در تمام طول این سال ها تالش 
کرده ایم که با آگاهی رسانی و  با استفاده از متخصصین منطقه آمارها 
را پایین بیاوریم ، اما ما نظام آماری برای سنجش افراد نداریم که چه 

تعداد از افراد ممکن است در معرض خطر باشند . 
ادامه  مستمر  صورت  به  حداقل   ها  فعالیت  این  امیدواریم  بنابراین 
شد  باز  ما  دست  خیلی  که  است  این  واقعیت  اگرچه  باشد،  داشته 
وقتی که توانستیم کتاب منتشر کنیم، فیلم منتشر کنیم ، و حتی 
کمپینی باشد که  در موردش آزادانه صحبت کنیم  و یا این امکان 
واقع  در  ها  قدم  این  همه   . باشیم  داشته  کارگاه  که  شد  داده  ما  به 
برای  را  خوبی  فرصت های  که  بودند  موثری  و  محکم  بسیار  قدم های 

آگاهی بخشی زنان به ما داد . 

به مناسبت ششم فوریه روز جهانی ارتقا آگاهی نسبت به خطرات ناقص سازی جنسی زنان :

تیغی به نام سنت 
  گزارش  : زهره کرمی



سال  از  نیمی  االن  شما  نوزاد  گوییم.  می  تبریک  عزیز  مادر  شما  به 
اول زندگی خود را به سالمت گذرانده است و آن را مدیون زحمات 
و مسئولیت پذیری شماست. در این مقاله می خواهیم همه نکات و 
مواردی که قرار است برای یک نوزاد هفت ماهه اتفاق بیفتد را برایتان 
زندگی  از  ماه  این  وارد  کامل  آمادگی  و  آگاهی  با  تا  دهیم  توضیح 

خودتان و فرزندتان شوید. با ما همراه باشید. 
نوزاد هفت ماهه در هفته اول

چگونگی رشد نوزاد هفت ماهه در هفته اول
نوزاد شما در این ماه شروع به خوردن غذاهای جامد می کند و کم 
برخی  البته  دهد.  انجام  را  کار  این  تواند  می  تنهایی  به  خودش  کم 
نوزادان تا ده ماهگی هم نمی توانند به تنهایی غذا بخورند. نباید در 
مورد این موضوع نگران شوید زیرا رشد نوزاد ها با هم متفاوت است و 

یک معیار ثابت ندارد.
سعی کنید در ابتدا از غذاهای آبکی استفاده کنید تا کودک راحت تر 
اندازی پهن کنید که نگران کثیفی دور و بر  بتواند آن را بخورد. رو 
نوزاد نباشید و بگذارید نوزاد خودش غذا بخورد. اگر از خوردن سوپ 

آبکی با قاشق خسته شد، بگذارید مایع را سر بکشد.
زندگی شما با نوزاد هفت ماهه: به حس خود اعتماد کنید!

شما  است.  کودک  کردن  بزرگ  برای  قدرتمند  ابزاری  والدین  حس 
را  او  تغییرات  بنابراین  شناسید  می  کسی  هر  از  بهتر  را  خود  فرزند 
کلی  یا حال  رشد  میکنید سالمتی،  فکر  اگر  می شوید. پس  متوجه 
فرزندتان خوب نیست، حس خود را نادیده نگیرید. گاهی توجه شما 
باعث می شود از یک بیماری جدی جلوگیری کنید. بنابراین در ابتدا 

مشاهدات غیر طبیعی خود را بنویسید و به پزشک اطالع دهید.
نوزاد در این سن از بازی هایی مانند قائم موشک خوشش می آید. یکی 
از اسباب بازی هایش را زیر ملحفه قایم کنید. ملحفه را بردارید و به 
نوزاد نشان دهید و دوباره این کار را تکرار کنید. در این بازی به نکات 

زیر توجه کنید تا هیجان بیشتری در نوزاد ایجاد شود:
اجازه دهید  و  قایم کنید  را  بازی  اسباب  بازی،  بودن  تر  برای جذاب 

نوزاد پیدا کند.
نوزاد تن صدا را تشخیص می دهد و اگر عصبانی حرف بزنید متوجه 

می شود.
نوزاد دوست دارد یک بازی را پشت سر هم انجام دهد یا یک کتاب را 

چند بار برایش بخوانید.
نوزاد هفت ماهه در هفته دوم

نوزادان در این دوران از زندگی خود بسیار شیرین هستند و کارهای 
روی  از  بیشتر  که  دهند  می  انجام  ها  هفته  این  در  زیادی  و  جدید 

کنجکاوی است:
در این ماه به نوزاد خود گوشزد می کنید که تلفن اسباب بازی نیست 
و نباید آن را پرتاب کند یا موهای خواهرش را نباید بکشد. در این سن 
نوزاد شروع به بررسی میزان اختیار خود می کند و کارهای کوچک را 
نمی پذیرد و انجام نمی دهد. در این حالت او فقط کنجکاو است و می 

خواهد واکنش شما را ببیند.
به یاد داشته باشید نوزاد در این سن نمی تواند دستوراتی که در چند 
ثانیه پیش به او داده اید را به یاد بیاورد. بهتر است فقط بگویید نه و 

حواس او را پرت کنید.
نوزاد در این سن متوجه رابطه بین اشیا می شود. او می تواند اسباب 
بازی ها را دسته بندی کند و بر اساس اندازه کنار هم بگذارد. می تواند 
اجازه  پازل بسازد.  یا  را در کنار هم قرار دهد و شکلی خاص  آن ها 
دهید خودش خالق باشد و این کار را به شیوه خودش انجام دهد و 

تنها گاهی برایش الگو سازی کنید.
سرش  پشت  شما  ناگهان  و  ببیند  آینه  در  را  خود  تصویر  نوزاد  اگر 
ظاهرش شوید بر می گردد و شما را نگاه می کند تا مطمئن شود شما 

خودتان در آینه هستید.
نوزاد در این سن می تواند بیش از پیش بنشیند و شاید دیگر نیاز به 

کمک شما نداشته باشد اما بهتر است مراقبش باشید. 
زندگی شما با نوزاد هفت ماهه در هفته دوم: مراقب خود باشید!

مراقبت از نوزاد و انجام سایر کارها کار دشواری است. نکاتی که باید 
در سال اول نوزادتان به یاد داشته باشید، عبارتند از:

نکنید.  فراموش  را  نیاز  مورد  مغذی  مواد  کنید  باشید. سعی  سالم   -
ها  آن  بخش  آرامش  تاثیر  زیرا  نکنید.  مصرف  زیاد  کافئین  و  الکل 
سعی  شود.  می  بدتر  شما  حال  تاثیر،  حذف  از  پس  و  است  موقتی 
کنید ورزش کنید. بخوابید. دست ها را بشویید و سعی کنید چشم ها 
را نمالید زیرا باعث سرماخوردگی می شود. به خصوص اگر خیلی به 

نوزاد دست می زنید.
است   کوچک  خیلی  نوزاد  ببرید.  لذت  آزاد  هوای  از  بروید.  بیرون   -
بنابراین سعی کنید از این مسئله سود ببرید زیرا زمانی که راه بیفتد 

دردسر ساز می شود. با دوستان و همسرتان بیرون بروید.

- خود را لوس کنید. ماساژ صورت، بدن یا هر چیزی که باعث شود 
احساس خاص بودن داشته باشید انجام دهید. یک حمام طوالنی نیز 

به شما انرژی می دهد.
- تمرکز داشته باشید. در کالس های یوگا یا کششی یا ورزش های 

آرامش دهنده شرکت کنید و نفس عمیق بکشید.
نوزاد هفت ماهه در هفته سوم

حاال نوبت به هفته سوم از ماه هفتم زندگی نوزاد شما رسیده است تا 
ببینیم چه شرایطی برای او ایجاد می شود:

نوزاد از سه ماهگی تا ۱۲ ماهگی دندان در می آورد. اما برخی نوزادان 
اولین دندانشان بین ۴ تا ۷ ماهگی جوانه می زند. اگر بین دندان در 
آوردن نوزاد فاصله افتاد تعجب نکنید. دندان ها معموال از داخل لثه 
دیده می شوند و ناگهان تمام ۲۰ دندان در سن ۳ سالگی آشکار می 

شوند.
بنابراین در صورت تاخیر رشد دندان ها نگران نشوید زیرا برای برخی 
نوزادان دیرتر اتفاق می افتد. هنگامی که نوزاد دندان در می آورد بیش 
از پیش در دهانش آب تراوش می کند و دائما دوست دارد با یک شی 
او وسیله های  برای  باید  تا خارش آن کم شود.  بساید  را  لثه هایش 
پالستیکی مخصوص در بازار که برای دندان هستند تهیه کنید و دائما 

آن ها را بشویید. 
نوزاد  از  دور  زمانی  سوم:  هفته  در  ماهه  هفت  نوزاد  با  شما  زندگی 

بگذرانید!
فرد  به  را  او  روز  فرزند خود، چند ساعت در  به خاطر  - سعی کنید 
دیگری بسپارید. جدا شدن های کوتاه مدت به او فرصت می دهد با 

سایر افراد ارتباط برقرار کند.
باشید سعی کنید مدتی کوتاه در  بیرون  زیادی  نیست مدت  - الزم 
هنگام بیداری نوزاد از او فاصله بگیرید. متوجه می شوید با نبود شما 

آسمان به زمین نمی رسد.
نوزاد هفت ماهه در هفته چهارم

اتفاقاتی برای نوزاد شما خواهد  در پایان ببینیم در هفته چهارم چه 
افتاد:

چگونگی رشد نوزاد هفت ماهه در هفته چهارم
نوزاد هر روز بیشتر مشخص می شود. در چند ماه آینده  احساسات 
شروع به تقلید می کند و نشانه های همدردی را نشان می دهد. به 
کند.  می  گریه  به  شروع  نیز  نوزاد  کند  گریه  کسی  اگر  مثال  عنوان 
نوع  و  کند  می  شما  کارهای  کردن  کپی  به  شروع  نوزاد  همچنین 
برخورد شما با دیگران را تقلید می کند. بنابراین باید حسابی مراقب 

رفتار و گفتار خود باشید.
اگر نوزاد در اتاقی دیگر می خوابد، سعی کنید زمان بیشتری پیش از 

خواب با او بگذرانید.
سعی کنید کاری کنید که نوزاد راحت بخوابد.

به نوزاد بیاموزید اتاقش بهترین مکان برای خواب است و هر شب به 
صورت منظم کاری ثابت انجام دهید تا به آن عادت کند.

او  به  ناراحت می شود  را ترک می کنید  اتاق  اینکه  از  فرزندتان  اگر 
بگویید بر می گردید. در این حالت او به زودی به خواب می رود.

زندگی شما با نوزاد هفت ماهه در هفته چهارم: آسان بگیرید!

- غذای خود را نیز آماده کنید. برخی والدین غذا، میان وعده، شیر 
خشک نوزاد را آماده می کنند اما اصال به فکر خودشان نیستند و این 

کار اشتباه است.
به  تا  کنید  مرتب  را  کنید  می  استفاده  که  وسایلی  باشید.  منظم   -

راحتی در هنگام نیاز استفاده کنید.
- نوزاد. حمام با نوزاد کاری جالب و هیجانی است و باعث می شود 
وقتتان کمتر هدر رود. با همسرتان کارهای مربوط به نوزاد را تقسیم 

کنید.
تب در نوزاد هفت ماهه

در ماه هفتم، دیگر شما به خوبی با شرایط نوزاد آشنا هستید و می 
توانید مشکالت او را درک کنید. اگر بدن او بیش از حالت معمول گرم 
است از دماسنج استفاده کنید. دمای بدن نوزاد در حالت طبیعی باید 

بین ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتی گراد باشد. 
چه زمانی باید نگران تب نوزادم شوم؟

تب زمانی اتفاق می افتد که بدن در حال مبارزه با یک عفونت است. 
باالتری  دمای  بزرگتر  های  بچه  بدن  از  به طور طبیعی  نوزادان  بدن 

دارند بنابراین تب در یکی از حاالت زیر نگران کننده است:
دمای پیشانی باالتر از ۳۸ درجه سانتی گراد

دمای گوش باالتر از ۳۷.۸ سانتی گراد
دمای زیر بغل بیشتر از ۳۷.۲ درجه سانتی گراد

در  کند،  می  درد  کجایشان  بگویند  توانند  می  بزرگتر  کودکان  چون 
هنگام تب آن ها کمتر نگران می شویم. اما هنگامی که نوزاد شما بین 
۳ تا ۶ ماه است، نمی تواند حرفی بزند بنابراین باید به پزشک مراجعه 
کنید. در هفت ماهگی یا بیشتر، تا زمانی که دمای بدن نوزاد به ۱۰۳ 
درجه فارنهایت یعنی نزدیک ۳۸ درجه سانتیگراد نرسیده است، جای 
نگرانی ندارد اما اگر استرس داشتید با پزشک تماس بگیرید یا به مطب 

او مراجعه کنید. 
همچنین اگر تب با یکی از عالئم زیر همراه بود حتما با پزشک تماس 

بگیرید:
تنفس دشوار، نقاط قرمز یا صورتی بزرگ روی پوست، کاهش اشتها، 
ناتوانی در قورت دادن، رفتار غیرطبیعی، هذیان، تراوش شدید آب از 
دهان، ظاهری غیر طبیعی. در کودکان بین ۶ ماه تا ۵ سال، تب به 
صورت حمله شروع می شود. حتما تمام این موارد را به پزشک اطالع 

دهید.
چگونه می توانم تب نوزاد را پایین بیاورم؟

لباس های اضافی را دربیاورید، نوزاد را در آب ولرم قرار دهید یا او را 
در اتاقی سرد قرار دهید. به او نوشیدنی و شیر بدهید تا بدنش کم آب 
نشود. اگر این کارها فایده نداشت با پزشک تماس بگیرید. اگر پزشک 

قرص تجویز کرد، مقدار مناسب آن را بپرسید.
قرص ها را سر زمان معین و به مقدار مناسب به نوزاد بدهید.

پزشک احتماال قرص استامینوفن و ایبوپروفن تجویز می کند. بنابراین 
این قرص ها را در منزل داشته باشید

هیچ  به  بگویید.  پزشک  به  کند  می  مصرف  دیگری  قرص  نوزاد  .اگر 
عنوان به نوزاد آسپرین ندهید زیرا باعث سندروم ری می شود.

رشد ماهانه نوزاد 
نوزاد هفت ماهه 
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کم خونی نوزاد هفت ماهه

کم خونی در نوزادان زمانی اتفاق می افتد که سلول های قرمز خونی 
مقدار کمتری هموگلوبین )رنگدانه قرمز که اکسیژن را به بافت ها می 
رساند و موادمضر و دی اکسید کربن را دور می کند( تولید می کنند.

های  بیماری  مغذی،  مواد  کمبود  مانند  مختلفی  دالیل  خونی  کم 
ژنتیکی، مصرف داروی خاص، عفونت و بیماری های مزمن دارد. اما 
دلیل اصلی کم خونی نوزاد کمبود آهن است؛ کمبود آهن به خاطر 
کمبود آن در رژیم غذایی نوزاد یا جذب نشدن آن توسط بدن یا از 
دست دادن خون اتفاق می افتد. نوزاد کامل با آهن اضافی به دنیا می 
آید اما در شش ماه اول زندگی، مقدار آهن خون کاهش یافته و باید 
جایگزین شود. به همین دلیل در این زمان اکثر پزشکان مکمل آهن 

برای نوزاد تجویز می کنند.
برخی کم خونی ها نیز مانند بیماری کم خونی سلول سیکل، که به 

دلیل غیر طبیعی بودن هموگلوبین ایجاد می شود، ارثی است.
عالئم کم خونی

پوست  پریدگی  رنگ  و  شامل خستگی  نوزاد  خونی  کم  اصلی  عالئم 
اشتها،  دادن  از دست  تند،  قلب  دیگر شامل ضربان  باشد. عالئم  می 
شکنندگی ناخن ها و تورم زبان می باشد. اما گاهی اوقات هیچ عالئمی 
از کم خونی در نوزاد دیده نمی شود و تنها در زمان های چکاپ دقیق 

پزشک متوجه آن خواهد شد. 
تشخیص کم خونی و درمان آن

اگر آزمایش خون نشان دهد مقدار آهن پایین است، پزشک مصرف 
نیز  آهن  حد  از  بیش  مصرف  کند.  می  تجویز  را  آهن  های  مکمل 
طبق  دقیقا  باشید  داشته  دقت  بنابراین  شود.  می  خطر  ایجاد  باعث 

دستورالعمل پزشک و به همان اندازه مکمل به نوزادتان بدهید. 
جلوگیری از کم خونی در نوزاد هفت ماهه

می توان با مصرف مقدار مناسب آهن، از کمبود آن جلوگیری کرد. 
کارهایی که می توان انجام داد شامل موارد زیر می باشد:

فاکتورهای  خیر؟  یا  است  خطرناک  نوزاد  خونی  کم  کنید  بررسی   -
خطرناک شامل نارس بودن نوزاد و وزن کم نوزاد به خاطر کافی نبودن 

آهن در رژیم غذایی شما می باشد. بهتر است با پزشک مشورت کنید.
- به نوزاد زیر یک سال شیر گاو ندهید. شیر گاو آهن کمی دارد و 
باعث آزار پوشش داخلی روده می شود بنابراین باعث کاهش آهن در 

طول زمان خواهد شد.
جامد  غذاهای  تواند  می  ماهگی  هفت  در  نوزاد  اینکه  به  توجه  با   -
مصرف کند، به نوزاد غذاهای آهن دار بدهید. غذاهایی مانند اسفناج، 

لوبیا، تخم مرغ و گوشت و ماهی مناسب است.
- به نوزاد غذاهای حاوی ویتامین ث بدهید تا آهن بهتر جذب شود. 
می  پرتقال  و  فرنگی  توت  بروکلی،  پاپایه،  شامل  مناسب  مواد  برخی 

باشد.
انسداد در نوزاد هفت ماهه

انسداد زمانی اتفاق می افتد که نوزاد می خواهد نفس بکشد و چیزی 
راه تنفسی اش را مسدود کرده است. در این هنگام نوزاد نمی تواند 
نفس بکشد و صداهای عجیبی در می آورد. پوست او قرمز یا آبی می 

شود و یا بیهوش خواهد شد.
اگر نوزاد در حال خفه شدن بود چه کاری انجام دهم؟

اگر نوزاد می تواند گریه کند، سرفه کند یا حرف بزند می تواند نفس 
نباید  و  است  نشده  کامل مسدود  به طور  تنفسی  راه  بنابراین  بکشد 
نگران شوید. او می تواند به تنهایی انسداد را از بین ببرد. اما اگر نوزاد 
برای نفس کشیدن تالش می کند، رنگش از قرمز به آبی تغییر کرده 
بگیرید. سعی  تماس  اورژانس  با  بیهوش شدن است  و در حال  است 
کنید به پشت او بزنید و مانع را از راه تنفسی خارج کنید. در این زمان 
چیزی که بیشتر از هر موردی به شما کمک می کند حفظ آرامشتان 

است تا بتوانید درست فکر کنید و درست عمل کنید.
چطور می توان از مسدود شدن راه تنفسی جلوگیری کرد؟

به نوزاد غذاهای مناسب سنش را بدهید . هنگامی که غذا می خورد 
مراقب او باشید و هنگامی که به او غذا می دهید باید در حالت نشسته 
باشد. نگذارید با اسباب بازی های کوچک که می تواند وارد گلو شود 
بازی کند. اسباب بازی باید براساس سن نوزاد باشد. پس در این زمینه 

بیشتر مطالعه کنید. 
چطور بفهمم نوزادم چیزی قورت داده است؟

خوردن اشیا کوچک توسط نوزاد امری طبیعی است و گاهی این مواد 

به شکلی از روده رد می شوند و مشکلی ایجاد نمی کنند. اما اگر نوزاد 
نمی تواند به خوبی آن را قورت دهد، تراوش آب از دهانش خیلی زیاد 
است، به شدت اشتهایش کم شده است یا احساس درد دارد به پزشک 

مراجعه کنید یا با اورژانس تماس بگیرید.
اسهال نوزاد هفت ماهه

اسهال به معنی مدفوع آبکی است. نوزاد اگر بیش از قبل دستشویی 
می کند و مدفوعش آبکی یا دارای خون یا مخاط است به معنی اسهال 
است. مدفوع در این حالت سبز، زرد یا تیره است و بوی بدی می دهد.

چه عواملی باعث اسهال می شوند؟
دالیل اصلی اسهال عفونت معده، عفونت تنفسی، حساسیت به غذا و 

آنتی بیوتیک است. همچنین آبمیوه زیاد نیز باعث اسهال می شود.
هنگامی که نوزاد اسهال است چه کاری باید انجام دهم ؟

ورم  شکمش  یا  است  خون  مدفوعش  در  خورد،  نمی  مایعات  اگر   -
با پزشک  از ۲۴ ساعت طول کشیده است  یا تبش بیش  کرده است 
تماس بگیرید. ادرار تیره، دهان خشک، گریه بدون اشک نشانه های 

کم آبی بدن است.
- به نوزاد آب و شیر کافی بدهید تا بدنش کم آب نشود. اما آبمیوه 
های شیرین به او ندهید. آب، شیر خشک و شیر مادر بهترین درمان 

است.
- نوزاد را آرام کنید. حواستان باشد زیرش خشک باشد و به بدنش 

کرم بزنید.
- دلیل اسهال را پیدا کنید.

- از اسهال در آینده جلوگیری کنید. دست ها و میوه ها و سبزیجات 
را به خوبی بشویید تا باعث ورود میکروب به بدن نوزاد و اسهال نشود. 

نکته پایانی ...
در پایان امیدواریم از این ماه نیز لذت ببرید و نوزاد شما با مراقبت ها 
و شرایط مطلوب دچار هیچ مشکلی نشود. اما اگر هم این اتفاق افتاد 
لطفا آرامش خود را حفظ کنید و بدانید 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 هفت ماهه
رشد ماهانه نوزاد

اخبار
ثبت 3۶۴ مورد تولد نوزاد از مادران کمتر از 
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تعداد  خود،  گزارش  تازه ترین  در  ایران  آمار  مرکز 
در  سال   ۱۵ از  کمتر  مادران  از  شده  ثبت  والدت های 

تابستان سال جاری را ۳۶۴ مورد اعالم کرده است.
این گزارش، در همین دوره زمانی ۱۷ هزار ۸۲۳   بنابر 

والدت از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله به ثبت رسیده است.
مرکز آمار ایران در همین گزارش اعالم کرده است که 
در هر ۲۴ ساعت، یک صد ازدواج زیر ۱۵ سال در ایران 

ثبت می شود.
بنابراین گزارش، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در فصل 
تابستان افزایش ۲۳ درصدی نسبت به سه ماهه اول سال 

داشته و به ۹ هزار و ۵۸ مورد رسیده است. 
بنابر آن چه  سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر 
شده، ۱۶ هزار و ۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله 
به ثبت رسیده بود که در بهار و تابستان سال جاری این 
آمار  این  یافت.  افزایش  به ۱۶ هزار و ۳۸۱ مورد  تعداد 
تا   ۱۰ دختران  ازدواج  تعداد  درصدی  دو  رشد  بیان گر 
۱۴ ساله در شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال 
ازدواج  ایران«  مدنی  »قانون  ماده ۱۰۴۱  است.  گذشته 
دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را مشروط به 
»رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح« کرده است؛ 
ازدواج  بحران  مهار  در  چندانی  تاثیر  ظاهرا  که  شرطی 

دختران پیش از رسیدن به سن قانونی نداشته است.

این که برخی مطالعات نشان می دهند عوامل  علی رغم 
اقتصادی در دامن زدن به کودک همسری موثر هستند 
اما بررسی ها نشان می دهند که نرخ کودک همسری در 
مناطق فقیرتر ایران لزوما بیشتر از استان های برخوردار 

نیست.
بهره برداری مدرسه خیرساز بامشارکت اداره 

کل نوسازی مدارس هرمزگان  در روستای 
سرکروکان رودخانه 

مدارس  نوسازی  کل  اداره  بامشارکت  خیرساز  مدرسه 
میلیون  میلیاردو۵۰۰  یک  بر  بالغ  اعتباری  با  هرمزگان 
روستای  در  هرمزگان  استاندار  حضور  با  تومان 

سرکروکان)محمدآباد( رودخانه به بهره برداری رسید.
بخشی از هزینه این پروژه به نیت خیرات "مه تا "کودک 

۴ ساله این روستا توسط والدین آن احداث شده است.
۹روستای  آموزان  دانش  مدرسه  این  از  برداری  بهره  با 

همجوار از این کالس درس بهره مند می شوند.
لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور

تیم فوتسال هیات رودان سه امتیاز کسب 
کرد

برتر  لیگ  هفته سوم  در  موفق شد  رودان  فوتسال  تیم 
با  را  فارس  استان  نماینده  گل  چهار  با  کشور  بانوان 

شکست بدرقه کند.
تیم هیات فوتبال رودان که در دو دیدار ابتدایی خود در 
برابر  شکست  به  تن  کشور  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ 

تیم  از سد  بود موفق شد در دیداری خانگی  داده  رقبا 
پویندگان فجر شیراز شیراز عبور کند. در این دیدار برای 
نماینده استان هرمزگان مریم حکمتی دوبار و مهسا عرب 
به  امتیاز  سه  نخستین  تا  شدند  گلزنی  به  موفق  دوبار 
اندوخته های تیم هیات فوتبال رودان اضافه شود. لیگ 
بانوان کشور با حضور ۱۴ تیم در ۲ گروه  برتر فوتسال 

هفت تیمی برگزار می شود.
18۰ برنامه فرهنگی ویژه روز زن در استان 

هرمزگان اجرا شد

 
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امام سجاد علیه السالم 
و  فرهنگی  برنامه   ۱۸۰ حدود  گفت:  هرمزگان  استان 
ارزشی به مناسبت هفته زن اجرا شد که تجلیل از مادران 

شهدا در راس آنها بود.
عصمت ناظری با تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر و 
میالد با سعادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سالم اهلل و 
فرزند بزرگوارشان حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه 
به  گیتی  مادران  و  زنان  همه  به  زن  روز  داشت:  اظهار 
به  تأسی  با  که  عزیز  شهدای  همسران  و  مادران  ویژه 

حماسه های زنان صدر اسالم خود زمینه ساز حماسه هایی 
در دنیا شدند که در صدر همه این حماسه آفرینان بانوی 
بزرگ جهان خلقت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل مانند 
خورشیدی فروزان برای بشریت هستند تبریک می گویم. 
وی افزود: مادران شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم 
از  برگرفته  که  اسالم  صدر  زنان  حماسه های  از  همگی 
حماسه فاطمی است الگو گرفته اند.  مسئول بسیج جامعه 
زنان سپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان گفت: 
از حماسه سراسر  برگرفته  از خودگذشتگی ها  این  همه 
درس و عبرت فاطمی است که خود نقطه عطف در تاریخ 
اسالم و حتی تاریخ بشریت و سرآغاز تحولی عظیم در 
آزادگان  از حماسه در  جامعه بشری و چشمه جوشانی 
است.  وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
مورد نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: 
انقالب هم به طور مستقیم و هم به طور  نقش زن در 
غیرمستقیم یک نقش برجسته و مجموع آن نقش اول 

است در جنگ هم همین طور بود. 
ناظری گفت: امروز زنان ما با الگوگیری از حضرت زهرا 
و حضرت زینب سالم اهلل علیها برای ادای تکلیف خود 
در عرصه دفاع از ارزش های الهی انسانی با هویت زنانه 
در برابر الگوهای التقاطی غربی ایستادگی می کنند.  وی 
معظم  مقام  بیانات  مسلمان،  بانوان  که  دارد  جا  افزود: 
رهبری در کنگره هفت هزار زن شهید کشور را که به 
برای  بیان فرمودند  ایرانی  جایگاه و هویت زن مسلمان 
زنان جهان تبیین کنند.  مسئول بسیج جامعه زنان سپاه 
امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان ضمن تقدیر از 
نقش زن و جایگاه زن انقالبی گفت: حدود ۱۸۰ برنامه 
که  شد  اجرا  زن  هفته  مناسبت  به  ارزشی  و  فرهنگی 
کودکان  ویژه  متنوع  مسابقات  برگزاری  و  شامل جشن 
و نوجوانان، رزمایش گردان های کوثر و دسته های رزمی 
همراه با خدمات رسانی و اجرای جشن در اداره زندان ها 
وی  بود.   زهرا)س(  نیت حضرت  به  پویش  بانوان  ویژه 
در پایان افزود: برنامه تجلیل از مادران و همسران شهدا 
در رأس تمامی برنامه های این هفته است که به صورت 

ویژه انجام شد.



استفاده از افراد توانمند و خالق به ترقی جامعه 
می انجامد

وجود  با  گفت:  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر 
شخصیتی مانند بانو فاطمه زهرا)س( در عالم دیگر هیچ نیازی نیست 
که از مقام، شایستگی و عروج زن سخن به میان  آید. زیرا فاطمه)س( 

نه تنها الگو برای زنان، بلکه الگویی برای همه انسانهاست.
مریم یگانه در مراسم جشن میالد بانو فاطمه زهرا)س( در بند نسوان 
که  حق  مدافع  و  شجاع  است  بانویی  )س(  فاطمه  افزود:  بندرعباس 
محبت و عشق و صفا را به خانه موالیمان برد و آن را الگویی برای همه 

همسران جهان قرار داد. 
وی با اشاره به اینکه  روز والدت حضرت فاطمه اطهر به عنوان روز زن 
و مادر انتخاب شده افزود: این بدان معنا نیست که احترام و تکریم زنان 
و سخن گفتن از حقوق بانوان به این روز اختصاص می یابد بلکه روز 
زن به نام فاطمه)س( همان عالمتی است که راه را گم نکنیم و بدانیم 

راه تعالی بانوان و همه انسانها در چه مسیری قرار دارد.
یگانه در ادامه گفت : نقش زنان و بانوان در نهضت اسالمی و در انقالب 

اسالمی از مردان کمتر نبوده و نیست.
 یگانه با بیان این که هیچ وظیفه و رسالتی باالتر از تربیت فرزندان و 
انسان ها نیست، افزود: تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه با حضور 
در جامعه و رسالت های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در تضاد نیست 
با  اصلی  توانمندی هستند که در کنار وظیفه  انسان های  زنان  بلکه 
تالش و استفاده از استعداد و دانش در دانشگاه و مدرسه، صحنه های 
و  تکامل  برای  جا  همه  و  کارخانه   ، بیمارستان  سیاسی،  و  اجتماعی 

تربیت جامعه نقش مهمی دارند.
وی گفت: بدون شک حضور زنان در صحنه های اجتماعی فرصت است، 

و نباید به چشم تهدید به آن نگاه کرد.
تصمیم  تا  گردد،  واگذار  بانوان  خود  به  باید  مهم  این  داد:  ادامه  وی 
گیری درستی در برابر مشکالت داشته باشند، چرا که در تمام صحنه ها 

با وقار، کرامت و حفظ عفاف مانند مردان فعالیت می کنند
 یگانه خاطر نشان کرد: زنان امروز در جمهوری اسالمی فرصت های 
برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابری نسبت به گذشته دارند، 

اما هنوز نیاز به حضور زنان در عرصه های مختلف احساس می شود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تاکید کرد: به لطف و کرم 
دولت و نظام جمهوری اسالمی اقدامات بسیار ارزشمندی برای زنان 
در زمینه علم و دانش،  تحصیل در زمینه کار اشتغال و تحقیق فراهم 

شده است.
اقتصادی  و  فرهنگی  زنان در همه بخش های  امروز  تصریح کرد:  وی 
فاطمه  راه  پیمودن  توان  که  انسانی  یعنی  زن  که  چرا  دارند  حضور 
زنان جامعه  برای  الگو  و  اسوه  باالترین  این  و  دارد  را  فاطمه شدن  و 

ماست .
یگانه اضافه کرد: در کنار فرهنگ، بخش مهمی از اقتصاد هم با دستان 
چرخد،  می  استان  در  خصوص  به  و  کشور  کارآفرین  زنان  توانمند 
همانطور که رهبر معظم انقالب هم در خصوص ارتباط فرهنگ، اقتصاد 

و نقش پررنگ بانوان در عرصه اقتصاد بیانات ارزشمندی دارند.
یا پیشه تقوی  این توانمندی ها  باید مراقبت کرد که  وی تاکید کرد: 
و ایمان در برابر چالش ها و آسیب های اجتماعی و کمبود امکانات و 
فقر قرار نگیرد چرا که دیگر رفتارها و واکنش ها رنگ دیگری به خود 
می گیرد که نتیجه آن افراد می شود که بدون اینکه خود دخالتی در 
ایجاد سرنوشت خود داشته باشند در مکان هایی که دلشان نمی خواهد 

حضور دارند. 
و  نوآوری  به  دست  خاص  شرایط  در  انسانها  البته  شد:  یادآور  وی 
افکار  و  توانمند  دستان  باشند.  بند  در  اگر  حتی  زنند،  می  خالقیت 
باعث  که  تواند هنر خود  و هر جا می  مکان  در هر  باید  زنان  خالق 
نجات و ترقی افراد می گردد را به نمایش بگذارد. مدیرکل امور بانوان و 
خانواده استانداری هرمزگان ادامه داد: هرکدام از نسوان اینجا با توکل 
به خدا و تکیه بر امید به آینده و توانمندی خدادادی به ارتقاء سطح 
دانش اجتماعی و فرهنگی گام بردارند و به امید روزی که با حضور 

زنان شاهد جامعه ای بهتر و توسعه یافت تر باشیم.

زنان صیاد جزیره هنگام :یک مجوز صید برای ۲نفر 
دردی را دوا نمی کند

 
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان از اعطای مجوز صید 
گذشته  سال های  از  هنگام  جزیره  بانوان  گفته:  و  داده  خبر  زنان  به 
تاکنون به وسیله قایق های کوچک به صیادی اقدام می کردند که اغلب 
به روش صید قالب در اطراف جزیره صورت می گرفت. بنابراین یکی از 
خواسته های آنها اخذ مجوز صید بوده تا بتوانند به صورت قانونی از دریا 
برداشت کنند لذا اداره کل شیالت هرمزگان پیگیری های الزم را در 
این  بانوان فعال  این مجوزها هم  اعطای  با  تا  انجام داد  این خصوص 
حوزه ساماندهی شده و به صورت قانونی وارد دریا شوند و هم همانند 
مردان بتوانند از امتیازات مجوز استفاده کنند. نتیجه این پیگیری ها 

هم منجر به اختصاص ۱۵ فقره مجوز صید برای این بانوان شد.
هرچند اعطای مجوز صید برای صیادان زن که چندین سال بود این 
اما به نظر می رسد صدور  حق را مطالبه می کردند، خبر خوبی است 
فعلی مجوز تا رسیدن به خواسته تمامی صیادان زن فاصله زیادی دارد. 
در جزیره هنگام ۲۵ صیاد زن مشغول به فعالیت هستند و تاکنون فقط 

به ۱۵ نفر از آنها مجوز صید اختصاص داده شده است.
کل  شناورهای  تعداد  مجموع  هرمزگان،  شیالت  معاون  اعالم  طبق 
استان هرمزگان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ فروند است که مالک تقریباً ۴ تا 
۵ درصد از آن صیادان زن هستند.)در استان های دیگر گرچه صیادان 
می توانند  زنان  که  است  استانی  تنها  هرمزگان  اما  هستند  فعال  زن 

مالک شناور باشند.(
باره می گوید:  این  در  از صیادان زن جزیره هنگام  یکی  اربابی،  حورا 
صورتی  در  می خریم،  تومان  هزار   ۳ لیتری  را  شناورها  سوخت  االن 
و  می گیرد  تعلق  ما  به  سوخت  سهمیه  باشیم  داشته  مجوز  اگر  که 
می توانیم لیتری یک هزار و ۵۰۰ تومان بخریم.  اگر قرار است مجوزها 
به بانوان صیاد داده شود نباید به گونه ای باشد که به دو نفرصیاد به 
 صورت اشتراکی یک مجوز داده شود.« سازمان شیالت هرمزگان برای 
صدور مجوز به صیادان زن شروط و اولویت هایی را درنظر گرفته که 
جهت گیری کلی مسئوالن مربوطه نسبت به اشتغال زنان در این شغل 

را نشان می دهد.
وجود  هرمزگان  ماهیگیری شیالت  بنادر  و  معاون صید  که  همچنان 
شغل صیادی برای زنان را هم سطح جذابیت های توریستی مانند وجود 
را  زن  صیادان  به  مجوز  صدور  برای  خود  دلیل  و  می بیند  دلفین ها 
اینکه مناطق اطراف جزیره هنگام،  با توجه به  این گونه توضیح داده: 
به دلیل وجود دولفین ها، جاذبه گردشگری دارد، می توان از این اقدام 

در جهت جذب بیشتر گردشگر نیز استفاده کرد.
 چون جزیره هنگام جزیره ای گردشگری است و وقتی صیادی بانوان 
با گردشگری تلفیق می شود، جاذبه بسیاری را برای گردشگران ایجاد 
خواهد کرد چرا که صیادی بانوان در دریا برای بسیاری از گردشگران تازگی 

دارد و جالب خواهد بود.«
با زنانی است که سرپرست  اولویت نخست  این مجوزها  همچنین در اعطای 
شغلی  همسرانشان  که  می شود  زنانی  شامل  بعدی  اولویت  و  هستند  خانوار 
زندگی  هزینه های  کننده  تأمین  بتوانند  که  ندارند  مناسبی  شغل  یا  ندارند 

باشند. 
که  می شود  داده  صورتی  در  زنان  به  صید  مجوز  می رسد،  نظر  به  بنابراین 
صیادان زن اثبات کرده باشند نه از سر عالقه یا مهارت که از سر ناچاری مالی 

این شغل را انتخاب کردند و رقیبی برای صیادان مرد نیستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان تاکید کرد:

نیروسازی مدیران و معاونان زن در دستگاه های اجرایی و 
ادارات در اولویت باشد 

ای  جامعه  هیچ  گفت:  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
توسعه نمی یابد مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود بپردازد و زنان به عنوان 
نقشی  نیمه دیگر جامعه  پرورش دهنده  از سرمایه جامعه و همچنین  نیمی 

اساسی در پیشبرد اهداف متعالی جامعه بر عهده دارند.
ارتقاء  و  توسعه  آموزشی  دوره  برگزاری  نشست  در  تذرجی  شیبانی  نازنین 
نقل  و  راهداری و حمل  اداره کل  بانوان شاغل که در  ویژه  بانوان  توانمندی 
میالد حضرت  و  فجر  دهه  ایام  تبریک  شد، ضمن  برگزار  هرمزگان  جاده ای 

فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز مادر، اظهار داشت: باید بحث ارتقای زنان 
برای جانشین پروری در پست های حرفه ای، میانی، پست های عالی و پست 
پایه در هر سطحی بشدت دنبال شود. معاون توسعه مدیریت و منابع  های 
به  و  بانوان  حوزه  به  هرمزگان  استاندار  توجه  حسن  از  هرمزگان  استانداری 
نگاه  با  افزود:  و  کرد  تشکر  و  تقدیر  مدیریتی  های  پست  در  آنان  کارگیری 
هوشمندانه استاندار محترم، استان هرمزگان در این زمینه سرآمد استان های 
در  توانسته اند  اخیر  در سال های  بسیاری  زن  مدیران  و  است  مختلف کشور 
کرد:  تصریح  شیبانی  گیرند.  قرار  اداری  های  جایگاه  رشد  و  انتصابات  دایره 
افزایش حضور زنان در حوزه های مدیریتی، توانمند سازی زنان شاغل، ارتقاء 
شغلی و اهمیت توسعه شغلی و فردی و ایجاد باور قوی در مسئولین ارشد به 
توانمندی و شایستگی زنان در عرصه های سیاستگذاری و تصمیم گیری؛ از 
جمله اهدافی است که ما آن را در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع و اداره 
کل امور بانوان و خانواده پیگیری می کنیم. وی با اشاره به نقش مهم زنان در 
جامعه اضافه کرد: در بخش درمان بیماری کووید نقش زنان را در استان لمس 
کردیم و در هر بخش از کرونا هرجا مسئولیت به عهده زنان بود موفق شده 
دوران  در  مدافعان سالمت  عنوان  به  پرستار  بانوان  داد:  ادامه  است. شیبانی 
کرونا با وجود اینکه که شهدای بسیاری تقدیم کردند، همچنان با تمام توان 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  نکشیدند.  کار  از  دست  و  هستند  کار  پای 
عابدینی  مهندس  زحمات  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  هرمزگان  استانداری 
بشاگرد،  پروژه  در حوزه  ای هرمزگان  نقل جاده  و  راهداری وحمل  مدیرکل 
گفت: پروژه بشاگرد ۲۰ اسفند افتتاح می شود و در کنار سایر دستگاه هایی 
که شبانه روز در پروژه بشاگرد پای کار بودند برای اینکه  اینترنت را به مناطق 
که  بیاورند  مادرانی  لبان  بر  لبخند  تا  برسانند  هرمزگان  محروم  و  دوردست 
خدمات  راهداری  کل  اداره  است،  محروم  اینترنتی  آموزش  از  آنها  فرزندان 
ارزنده و شایسته ای را در عرصه کاری خود انجام داده است. دوره آموزشی 
و  راهداری  اداره کل  در  بانوان شاغل،  ویژه  بانوان  توانمندی  ارتقاء  و  توسعه 
نازنین شیبانی تذرجی معاون توسعه  با حضور  حمل و نقل جاده ای استان 
مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، مریم یگانه مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری و یوسف عابدینی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
هرمزگان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر برگزار و از بانوان 

شاغل در این اداره کل تجلیل شد.
آغاز فرآیند جذب اختصاصی مشاوران خانواده در 

دادگستری استان هرمزگان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان 
از آغاز فرآیند جذب اختصاصی مشاوران خانواده در دادگستری استان خبر 

داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان 
از جذب اختصاصی و بدون آزمون جهت اعطای »پروانه مشاوره خانواده« و 
مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده« به متقاضیان برای تأمین نیروی مورد 

نیاز در این حوزه خبر داد.
علیرضا احمدی منش با اشاره به اهمیت مدیریت خانواده به عنوان رکن 
امور مشاوران، وکال و کارشناسان  اظهار داشت: مرکز  زیربنایی جامعه 
رسمی قوه قضاییه در نظر دارد، به منظور اجرای قانون حمایت خانواده 
هیئت  اعضای  بازنشسته،  قضات  بین  از   ،۱۳۹۳ ماه  بهمن   ۲۷ مصوبه 
علمی دانشگاه و مشاوران فعال حوزه خانواده، در صورت احراز شرایط، 
نسبت به جذب اختصاصی بدون آزمون و اعطای پروانه مشاوره خانواده 
حقوقی_ مشاوره  اجتماعی،  کاری  مدد  روانشناختی،  های  حوزه  در 

مذهبی و همچنین مجوز تاسیس مرکز مشاوره خانواده اقدام نماید.
وی در ادامه افزود: متقاضیان می توانند بعد از مطالعه دستورالعمل های 
مندرج در سایت، در صورتی که واجد شرایط می باشند، از تاریخ ۱۱ 
http:// بهمن ماه لغایت ۲۰ بهمن ماه سال جاری با مراجعه به سامانه

jazb.judiciarybar.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
هرمزگان همچنین کاهش ورودی پرونده های قضایی مرتبط با موضوع 
خانواده و رفع آسیب های این حوزه را از اهداف تشکیل و فعالیت مراکز 
مشاوره خانواده عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: مهمترین هدف دستگاه 
قضایی به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت است، 
بر فراهم ساختن اسباب رفاه  لذا تشکیل مراکز مشاوره خانواده عالوه 

مردم، زمینه تعالی جامعه را ایجاد می نماید.

اخبار بانوان 
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هف برگزاری اولین نشست تخصصی مسئولین ورزشی 
بانوان دستگاههای اجرایی شهرستان بندرعباس؛ 

تقویم ورزشی بانوان شاغل در ادارات باید عملیاتی 
شود

اجرایی  بانوان دستگاههای  ورزشی  اولین نشست تخصصی مسئولین 
شهرستان بندرعباس برگزار شد. 

رسیدن  فرا  تبریک  استانداری ضمن  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر   
سالروز والدت بانوی دو عالم دوردانه خلقت و یاس بی بدیل عصمت 
وطهارت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز زن به مقام شامخ 
مادر اشاره کرد و گفت: زنان مسلمان باید با تأسی از این بانوی گرامی 
در عرصه های اجتماعی منشاء خیر و برکت و در مسائل عبادی ،انسانی 

تقوا پیشه کنند. 
مریم یگانه گفت: خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در 
سالمت جامعه ایفا می کند و زنان به عنوان رکن اصلی در خانواده تا 
حد قابل توجهی می تواند نقش بسزایی در حفظ سالمت افراد خانواده 

و پیشگیری و مقابله از بالها و بحران های پیش رو داشته باشند. 
بیماری کرونا در محیط خانه  بانوان در کنترل  به نقش  اشاره  با  وی 
نهاد  گذاران  سیاست  و  جامعه  اصلی  ستون  جز  زنان  گفت:  کار  و 
ارزشمند خانواده هستند و تصمیم گیری های هوشمندانه آنها می تواند 
بنابراین  بحران منجر گردد،  با  مقابله  در  تر  قوی  رویارویی هرچه  به 
دارای  آن  از  خارج  و  خانه  در  کرونا  مهار  برای  زنان  های  استراتژی 

اهمیت بسیار ویژه است که باید قابل توجه قرار گیرد. 
مدیریت  در  موثر  عامل  عنوان  به  زنان  مهارتهای  اینکه  بیان  با  یگانه 
آنان  اکتسابی  و  توانایی وجودی  از  بحران و حتی حین بحران نشان 
است، گفت : نمونه بارز این مشارکت را می توان در رفتار عاطفی و 
مراقبتی پزشکان و پرستاران و بهیاران زن در صف اول خدمات رسانی 

حوزه سالمت مشاهده کرد. 
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری افزود: در این روزهای بحران 
شیوع کرونا نقش رسالت بانوان در عرصه خدمت به خانواده سنگین تر 
است چرا که باید مدیریت اضطراب را که یکی از راه های پیشگیری و 

کنترل از بیماری هست داشته باشند. 
یگانه افزود: حدود یکسال است که کشور با بیماری منحوس کرونا می 
جنگد و آسیب های زیادی به حوزه ارزشمند خانواده، جامعه و اجتماع 
انسانی وارد کرده به طوری که سرمایه های اجتماعی کشور و رفتار و 
واکنش های آنها نسبت به رفتار اطرافیان را دچار بیماری کرده است.

یگانه افزود: نیاز است که ما سیاست های متفاوتی را در نهاد خانواده به 
کارگرفته و تدابیر عاقالنه در راستای سالمت سرمایه های اجتماعی که  

در دستگاههای اجرایی فعالیت می کنند داشته باشیم. 
وی گفت: ورزش یکی از راههای پیشگیری از فرسودگی شغلی و ایجاد 
نشاط اجتماعی در بین کارکنان است که امید است با تدوین تقویم 
ورزشی کارکنان این شادی و سرزندگی به این قشر جامعه ،چشم انداز 

ورزشی مناسبی را در شرایط کرونا القاء نماید.
معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان:

بیش از ۵1 هزار کودک غربالگری بینایی شدند

معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان گفت: ۵۱ هزارو ۴۸۲ کودک از 
اواخر مرداد امسال تا کنون در طرح غربالگری بینایی مورد معاینه قرار 
اند. »سامیه جهانشاهی«،معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان  گرفته 
دوم  سطح  به  استان  این  در  کودک   ۹۴۲ هزار   ۲ بر  افزون  گفت: 

تخصصی ارجاع یافته اند که براساس طرح پیشگیری از تنبلی چشم تا 
پایان امسال کودکان ۳ تا ۶ سال نیز غربالگری می شوند.

پیشگیری،  را  چشم  تنبلی  از  پیشگیری  برنامه  اجرای  از  هدف  وی، 
بینایی،کاهش بروز تنبلی چشم  کشف و مداخله به هنگام اختالالت 
و سایر اختالالت بینایی با حداقل رساندن خطر انتقال بیماری کووید 

۱۹ در کودکان ۳-۶ سال "عنوان کرد.
وضعیت  به  توجه  با  گفت:  هرمزگان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
شهرستان ها از نظر احتمال خطر شیوع کووید ۱۹ و هم چنین جهت 
با  به حداقل رساندن تماس های بین فردی، غربالگری در سال جاری 
دستگاه عیوب انکسار و شهرستان هایی که زرد و یا سفید هستند با 

رعایت پر وتکل بهداشتی با Eچارت نیز انجام می شود.
غربالگری  طالیی  زمان  سالگی   ۶ تا  سه  اینکه  بیان  با  جهانشاهی 
چشم کودکان محسوب می شود، به خانواده ها توصیه کرد: در صورت 
و سایر عالیم  تنگی نفس  لرز، سرفه،گلودرد،  بروز عالیمی مثل تب، 
سرماخوردگی یا سابقه تماس با بیمار مبتال یا مشکوک به کرونا، قبل 

از مراجعه به پایگاه ها، خودارزیابی را انجام دهند.
از عالیم در کودکان  وی اضافه کرد: مادران در صورت وجود هریک 
غربالگری  و  کرده  خودداری  بهداشتی  پایگاه های  به  مراجعه  از  خود 

کودکان خود را را حداقل به ۲ هفته به تعویق بیندازند.  
برای  والدین  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
کسب اطالعات بیشتر به اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود 
  hormozganbeh.ir آدرس  به  استان   بهزیستی  سایت  به  یا  و 

مراجعه کنند.
باحکم رئیس هیات فوتبال هرمزگان 

مریم مرادی زاده به عنوان  مسوول کمیته  فوتبال 
بانوان منصوب شد 

مسوول کمیته بانوان هیات فوتبال هرمزگان منصوب شد.
با حکم قاسم رنجبریان رئیس هیات فوتبال هرمزگان،  مریم مرادی 
فوتبال هرمزگان منصوب  بانوان هیات  به عنوان مسوول کمیته  زاده 
شد.مریم مرادی زاده از سال ۷۹ فوتسال بازی کردن را شروع کرد و 
بازیکن تیم های تجارت خانه جنوب ، آرش بندرعباس ، منطقه ویژه 
دوره  وی چندین  است.  بوده  جوان  یاران  و  نخل   ، جنید  استقالل   ،
قهرمان لیگ برتر با تجارت خانه و نائب قهرمان با آرش و تجارتخانه 
در کارنامه دارد.  ایشان مربیگری را با تیم نیروی دریایی شروع کرد و 
هدایت تیم های  شهدای کنارو ، تازیان، خورگو ، باالن صنعت قشم، 
دوران  در  است.  داشته  برعهده  را  آزاد  دانشگاه   ، پرورش  و  آموزش 
مربیگری با تیم دانشگاه قشم و بندرعباس مقام نائب قهرمانی المپیاد 
دانشجویان سراسر کشور را  به دست آورده است. در مسابقات منطقه 
ای چهار  سال قهرمانی با دانشگاه آزاد بندرعباس به عنوان مربی و  
بازیکن دارد و به همراه تیم شهدای خورگو از لیگ دسته سه به دسته 
نائب  مقام  نوجوانان  فوتبال  در  زاده  مرادی  است.   کرده  صعود  دوم 
را  آسیا  یک  سطح  مربیگری  مدرک  حاضر  حال  در  و  دارد  قهرمانی 
استان  فوتبال در  فدراسیون  استعدادیاب خانم  تنها  عنوان  به  و  دارد 
تیم  مربی  هم  فوتبال  در  همچنین  وی  کند.  می  فعالیت  هرمزگان 
فوتبال نوجوانان بوده و عنوان دومی کشوری را کسب کرده است. وی 
مربی استعدادهای برتر ، مربیگری در مدرسه فوتبال و سرپرست تیم 
فوتبال جوانان شهرداری بندرعباس را تجربه کرده است. مریم مرادی 
زاده آموزش مربیگری فوتبال پایه را در سه دوره زیر نظر مربیان نروژی 

گذرانده است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری هرمزگان:
روند صدور مجوزهای الزم برای فعالیت موسسات 

خیریه و مردم نهاد در هرمزگان سرعت گیرد
هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
گفت: روند صدور مجوزهای الزم برای فعالیت موسسات خیریه و مردم 

نهاد در هرمزگان سرعت گیرد.
های  تشکل  از  و حمایت  توسعه  در جلسه شورای  رئوفی  علی  دکتر 
اهمیت  به  اشاره  با  زن،  روز  و  فجر  دهه  تبریک  با  استان  نهاد  مردم 

موسسات  تعداد  افزایش  کرد:  عنوان  نهاد،  مردم  موسسات  فعالیت 
خیریه در کشور نشان دهنده رشد و بالندگی افراد جامعه است. وی در 
از فعالیت ها  یافته بسیاری  همین رابطه گفت: در کشورهای توسعه 
توسط موسسات خیریه و مردم نهاد صورت می گیرد و رشد این نهادها 
به  کمک  برای  ایران  مردم  آگاهی  و  درک  دهند  نشان  کشور  در 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  است.  همنوعان 
استانداری هرمزگان، افزود: هر موسسه، شخص حقیقی و حقوقی که 
هدفش کارآفرینی، اشتغال، امور خیریه، کمک به مردم، توسعه علم و 
دانش و پیشرفت استان هرمزگان باشد دفتر امور اجتماعی مکلف است 
از دستگاه  را در کمترین زمان ممکن  نیاز  استعالم های مورد  پاسخ 

های اجرایی ذیربط اخذ کند و روند صدور مجوزها  را تسریع نماید.
صدور  روند  در  تسریع  کرد:  خاطرنشان  رابطه  همین  در  رئوفی 
مجوزهای الزم برای فعالیت موسسات خیریه و مردم نهاد یک ضرورت 
برای جامعه امروز است  و توسعه منطقی این نهادها می تواند کمک 

شایانی به کاهش آسیب ها در بخش های مختلف کند.
رئیس کانون زنان مه دخت شهرستان بستک:

مشکالت زنان مناطق محروم و دورافتاده کمتر شنیده 
شده است 

 
دهه  و  )س(  زهرا  حضرت  باسعادت  والدت  فرارسیدن  مناسبت  به 
»چاه  جناح،  بخش  در  »قلعه«  و  »گفو«  روستاهای  از  فجر  مبارک 
مرکزی  بخش  در  بستک«  »تنگ  و  سدان« 
باحضور  کوخردهرنگ  بخش  اباداز  ،الورجمیل،هرنگ،کوخردوصالح 
مه  کانون  اعضای  و  ،رییس  فرمانداری  اموربانوان  بخشداران،مشاور 
در  شد.  مذکورتجلیل  روستاهای  پرتالش  بانوان  از  و  بازدید  دخت 
حاشیه این مراسم رئیس و اعضای کانون زنان شهرستان بستک با زنان 
قاسمی«  »آرزو  کردند.   دیدار  شهرستان  محروم  مناطق  روستاهای 
رییس کانون مه دخت در این دیدار که به مناسبت دهه مبارک فجر و 
کمتر  محروم  مناطق  زنان  »مشکالت  گفت:  گرفت  صورت  زن  روز 
شنیده شده است. هیچ زنی در شهرستان نباید نادیده گرفته شود. در 
بانک اطالعاتی که از زنان شهرستان تهیه کرده ایم، اطالعاتی از زنان 
این مناطق نداشتیم. تصمیم گرفتیم از نزدیک در جریان مشکالت شان 

قرار گیریم«.
مردی در زاهدان با اسلحه شکاری خواهرش را کشت

قاتل خواهر با سالح شکاری در زاهدان قاتل در کمتر ۶ ساعت دستگیر 
شد. با تالش کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس استان سیستان 
در  و  شناسایی  گلستان  خیابان  در  جوان  زنی  قتل  عامل  بلوچستان  و 
اقدام ضربتی دستگیر شد . سرهنگ ابراهیم مالشاهی در این باره اظهار 
با  قتل خانمی جوان  فقره  وقوع یک  پی  در  ماه  بهمن  دوازدهم  داشت: 
سالح شکاری در خیابان گلستان شهر زاهدان که خبر آن در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده بود، بالفاصله از همان لحظه وقوع جرم موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی سیستان وبلوچستان قرار گرفت .  
وی افزود: با پیگیری به عمل آمده توسط کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم 
برادر  قتل که  عامل  وقوع، هویت  بررسی محل  با  آگاهی،  پلیس  جنائی 
مقتول بود شناسایی و متهم در کمتر از ۶ ساعت از وقوع قتل و ارتکاب 
جرم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل دادند .  رئیس پلیس آگاهی استان 
با بیان اینکه در پیگیری های بعدی، علت وانگیزه قتل اختالف قبلی عامل 
قتل با مقتول بوده است ،عنوان داشت: در این رابطه سالح غیر مجاز به 

کار رفته در صحنه قتل نیز کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد.

اخبار بانوان



استاندار هرمزگان در مراسم گرامیداشت سالروز والدت با 
سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز زن: 

انقالب اسالمی ایران بستر مناسبی برای ظهور و بروز استعداد 
بانوان و رشد و بالندگی این قشر در همه عرصه ها فراهم کرده  

است 

و  چشمگیر  حضور  و  است  فعال  و  پویا  بسیار  هرمزگان  زنان  جامعه 
اثرگذاری در همه عرصه ها دارد 

و  تالش  روحیه،  با  درمانی  و  بهداشتی  کادر  و  پزشک  پرستار،  بانوان 
ایمان راسخ خود در راستای تامین سالمت مردم و درمان بیماران مبتال 
به کرونا، تالش مجاهدانه ای در طول یک سال گذشته با تحمل همه 

سختی ها انجام داده اند 
از ایثار و فداکاری بانوان مدافع سالمت در هرمزگان تجلیل و قدردانی 

می نمایم و یاد و خاطره شهدای این عرصه را گرامی می داریم 
استاندار هرمزگان گفت: انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران 
بستر مناسبی را برای ظهور و بروز استعداد بانوان فراهم کرده  است تا 

بانوان در راه، پویایی، رشد و بالندگی در همه عرصه ها گام بردارند.
با سعادت  فریدون همتی در مراسم گرامیداشت سالروز والدت  دکتر 
از  قدردانی  و  تشکر  با  روز زن  و  علیها  اهلل  زهرا سالم  فاطمه  حضرت 
تالش و کوشش همه بانوان هرمزگان در راستای سازندگی و توسعه این 
استان، عنوان کرد: بانوان در هر جایگاهی با احساس مسئولیت دقیق، 
به وظایف خود عمل می کنند و شاهد موفقیت  جدی و هوشمندانه 

های بانوان در عرصه های مختلف هستیم.
انقالب  دوران  طول  در  اسالمی  ایران  متدین  بانوان  داد:  ادامه  وی 
مختلف  عرصه های  و  مقاطع  همه  در  بی بدیلی  نقش  تاکنون  اسالمی 
داشته اند و امروز نیز شاهد نقش آفرینی گسترده زنان در عرصه اقتصاد، 

تولید، اشتغال و کارآفرینی هستیم.
استاندار هرمزگان افزود: جامعه زنان هرمزگان بسیار پویا و فعال است و 
حضور چشمگیر و اثرگذاری در همه عرصه ها دارد و بانوان این استان 
با تاسی از دین مبین اسالم و الگو گرفتن از سیره نورانی حضرت فاطمه 
انجام  زهرا سالم اهلل علیها، فعالیت ها و خدمات بسیار ارزشمندی را 

می دهند.
همتی با اشاره به تالش و کوشش بی بدیل بانوان در راستای رسیدگی 
و درمان بیماران مبتال به کرونا، تصریح کرد: در این زمینه نیز بانوان 
نقش آفرینی های متعددی را از جمله به عنوان پرستار، پزشک و کادر 
بهداشتی و درمانی بر عهده داشته اند و با روحیه، تالش و ایمان راسخ 
خود در راستای تامین سالمت مردم، تالش مجاهدانه ای در طول یک 
سال گذشته با تحمل همه سختی ها انجام داده اند و در این راه شاهد 
بودیم که شهدای عزیزی از جامعه بانوان از جمله در استان هرمزگان 
در راه دفاع از سالمت مردم تقدیم شدند که یاد و خاطره همه آنها را 
این عرصه تشکر و قدردانی  از همه تالشگران در  گرامی می داریم و 

می نماییم.
وی به نقش مهم زن در پایداری خانواده، پویایی جامعه و تربیت فرزندان 
اشاره کرد و گفت: عالوه بر این، زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، 
مدیریتی، اقتصادی، بهداشت و درمان، کارآفرینی، دانشگاه ها و آموزش 
و پرورش نقش بسیار مهم و بی بدیلی برعهده دارند که نمونه های بارز 
تالش بی وقفه بانوان را در کشورمان شاهد هستیم که خدمات خوبی را 

برای انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران انجام داده اند.
جمهوری  مقدس  نظام  برکت  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  استاندار 
اسالمی ایران شامل حال همه اقشار جامعه از جمله جامعه بانوان شده 
است و باید قدردان آرمان های اسالم، انقالب اسالمی، امام راحل، مقام 

معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشیم.
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  و  اسالمی  انقالب  داشت:  اظهار  همتی 
فراهم کرده  است  بانوان  استعداد  بروز  و  برای ظهور  را  بستر مناسبی 
تا بانوان در راه، پویایی، رشد و بالندگی در همه عرصه ها گام بردارند.

وی بر لزوم تداوم توجه به اصول بهداشتی برای پیشگیری از بیماری 
کرونا تاکید کرد و بیان داشت: در این زمینه بانوان نقش بسیار مهم 
تامین  برای  و جامعه  خانواده  آگاهی بخشی  راستای  در  تأثیرگذاری  و 

سالمت و محافظت در برابر ویروس کرونا دارند و باید با جدیت به این 
نقش مهم خود توجه کرده و آن را تداوم بخشند.

در این مراسم از تعدادی از بانوان استان هرمزگان، تجلیل و قدردانی 
شد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان:
کارآفرینی صرفًا یک دانش نیست بلکه مدل و خالقیت 

ذهنی است

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: کارآفرینی صرفاً 
یک دانش نیست بلکه مدل و خالقیت ذهنی است و کارآفرین با بهره 
گیری از دانش و خالقیت ذهنی خود می تواند موجب تحول اعظیمی 

در جامعه شود.
ویدئوکنفرانسی   نشست  در  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر 
زنان  مردمی  انتخابات  هفتم  دور  از  برگزیده  کارآفرینان  از  تجلیل 
خانواده  و  زنان  امور  محترم  معاونت  حضور  با  کشور  برتر  کارآفرین 
ریاست جمهوری  ضمن تبریک به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر 
و سالروز والدت با سعادت دختر نبی اکرم ام ابیها فاطمه زهرا سالم 
اهلل عنوان کرد:  زنان مسلمان در  عرصه های اجتماعی منشاء خیر و 
برکت هستند و بانوان هرمزگانی در بحث کارآفرینی سرآمد کشور اند.  
بنابراین نقش زنان را در زمینه کسب و کار نمی توانیم منکر شویم و 
سهم زنان هرمزگانی در کارها به اندازه کارهای دولتی ، روندی رو به 
رشد داشته و به جرأت می توان گفت که منافع اجتماعی و فرهنگی 

بسیار ایجاد شده است.
یگانه افزود: این موضوع در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که امکانات ویژه 
ای را برای زنان لحاظ می کند و به ما این اجازه را می دهد تا با تاکید 

بر جنسیت از زنان حمایت کنیم. 
وی اضافه کرد: دولت در سال های اخیر برای مبارزه با بیکاری تالش 
های فراوانی را انجام داده و اقدامات شایسته ای را در راستای پرداخت 
تسهیالت به ویژه در اشتغال خانگی و روستایی داشته است و در سطح 
استان استاندار محترم هرمزگان حامی پیشرفت و ارتقاء همه افرادی که 
در چرخه اقتصادی فعالیت دارند علی الخصوص زنان استان می باشد. 
یگانه با بیان این که زنان کارآفرین باید به باورهایی برسند تا در مسیر 
آسیب  و  دیده  آسیب  های  خانواده  اقتصادی  ارتقاء  و  رشد  و  تعالی 
پذیرکمک کند و قدم بردارند، گفت: این ممکن نیست مگر باور ذهنی 

درست از کار آفرینی در فکر بپرورانند.
چرا که کارآفرینی صرفا یک دانش نیست که با مطالعه و آموزش به 
به  کارآفرینان   باید  و  است  و مدل ذهنی  بلکه یک شعور  برسند  آن 
عنوان کسانی که به جامعه امید می دهند به خود ببالند و تالش خود 

را دوچندان کنند.
فرهنگ  با  انقالب  بزرگ  رهبر  سخنان  برابر  تا  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خاص چرخه اقتصاد کشور را بچرخانند و این کار هم با دستان توانمند 

بانوان این مرز و بوم می تواند تحقق پیدا کند.
استان  در  افزود:  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل   
اقدامات زیادی در راستای ارتقاء سطح اقتصادی زنان انجام شده،  اعم 
از تفاهم نامه های متفاوت و تشکیل دبیرخانه توسعه مشاغل خانگی، 
،ثبت صندوق های خرد  متفاوت روستایی و شهری  اجرای طرح های 
همیار  شبکه   ۱۶۰۰ ،تشکیل  زنان  شهرستانی  های  صندوق  و  زنان 
اجتماعی در روستاهای استان و صدها فعالیت دیگر که با کمک دستگاه 
های اجرایی که در امر حوزه اقتصادی فعالیت دارند انجام و در دست 

اقدام است.  
وی تصریح کرد: امید است در آینده ای نه چندان دور با توجه به این  
که استان هرمزگان قطب اقتصادی کشور نیز می باشد،  خانواده های آن 

در رفاه نسبی و حداقل درآمدهای معیشتی را داشته باشند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک خبر داد:

کمبود قوطی علت افزایش قیمت شیرخشک
شیر  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  شد.  گران  درصد   ۲۰ شیرخشک 
و  پرچرب  شیر  قوطی،  قیمت  افزایش  دلیل  به  می گوید:  خشک 
کارتن های مقوایی شیرخشک گران شد و به قیمت ۳۸ هزار و ۸۰۰ 

تومان رسید.

اکثر تولیدکنندگان مواد غذایی با کمبود و افزایش قیمت قوطی فلزی 
مستثنی  قاعده  این  از  شیرخشک  تولیدکنندگان  و  هستند  رو  به  رو 
نیستند. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، هفته گذشته 
با موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان شیرخشک 
افزایش ۲۰  با  افزایش یافت. هانی تحویل زاده معتقد است  ۲۰ درصد 
می دهند.  ضرر  همچنان  تولیدکنندگان  شیرخشک  قیمت  درصدی 
چنانچه قیمت شیرخشک ۲۰ درصد دیگر افزایش پیدا کند، صنعتگران 
این حوزه تازه به نقطه سر به سر می رسند. او توضیح داد سال گذشته 
قیمت شیرخشک )۴۰۰ گرمی( ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود اما امروز 
قیمت آن به ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. فروردین امسال قیمت 
قوطی شیرخشک سه هزار و ۳۰۰ تومان بود امسال اما با بیش از ۱۰۰ 

درصد افزایش به قیمت شش هزار و ۸۰۸ تومان رسیده است.
شیر پرچرب اردیبهشت امسال کیلویی ۲۰ هزار و ۱۸۰ تومان فروخته 
می شد و این در حالی است که اکنون قیمت آن به ۳۶ هزار و ۵۰۰ 

تومان رسیده است.
مواد اولیه شیرخشک امسال چقدر گران شد؟

انجمن  رئیس  شد؟  گران  چقدر  امسال  شیرخشک  اولیه  مواد 
اشاره  محصول  این  اولیه  مواد  قیمت  به  خشک  شیر  تولیدکنندگان 
کرد. او به تجارت نیوز پاسخ داد: از سال گذشته تاکنون قیمت کارتن 
شیرخشک ۷۰ درصد، درهای پالستیکی بیش از ۱۰۰ درصد، شیرخام 
قیمت  افزایش  درصد   ۱۲۰ از  بیش  لیبل ها  و  درصد   ۲۵ حدود  هم 
داشتند. در شرایطی تولیدکنندگان از افزایش قیمت قوطی های فلزی 
گالیه دارند که حسین منشی زاده آذر، رئیس انجمن صنفی سازندگان 
قوطی فلزی کشور گفته بود: »کمبود قوطی فلزی نداریم. قیمت قوطی 
شده  ارزان  تومان  هزار  گذشته  سال  دو  به  نسبت  گرمی  هزار  حلبی 

است.«
قاتل پدر و دختر ۲۲ ساله بندرعباسی، دستگیر شد 

جنایت  پرده  پشت  ایرانشهر  در  خارجی  ساله   ۲۱ قاتل  دستگیری  با 
فجیع در بندرعباس فاش شد.

مرد ۲۱ ساله ای که دایی و دختردایی خود را با کلت کمری به قتل 
رسانده بود، دستگیر شد. این جوان تبعه یکی از کشور های خارجی و 
ساکن بندرعباس بوده است. او پس از درگیری لفظی، مرد ۵۵ ساله 
و دختر ۲۲ ساله ای را در منطقه کمربندی بندرعباس کشت و راهی 

ایرانشهر شد تا به سمت پاکستان بگریزد.
با  مبارزه  اداره  ویژه  کارآگاهان  هرمزگان،  آگاهی  پلیس  اعالم  بنابر 
جنایی پلیس آگاهی هرمزگان رد این قاتل را گرفتند و وی را به همراه 

نامزدش دریکی از خیابان های ایرانشهر به دام انداختند.
برگزاری آیین کلنگ زنی مدرسه دخترانه ۶ کالسه 

فرهنگیان در بندرخمیر 
انقالب  با سفر استاندار هرمزگان در چهارمین روز دهه فجر  همزمان 
اسالمی، به شهرستان خمیر کلنگ مدرسه دخترانه ۶ کالسه فرهنگیان 

در این شهرستان توسط دکتر همتی بر زمین زده شد.
کل  اداره  حمایت   با  فرهنگیان   دخترانه  کالسه   ۶ مدرسه  احداث 
سیمان  شرکت  و  بندرخمیر   حامیان  جمعیت   ، مدارس  نوسازی 

هرمزگان انجام خواهد شد.
حل  فرهنگیان  شهرک  دبستان  مشکل  مدرسه  این  از  بهربرداری  با 

میشود.

اخبار بانوان
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اخبار
نقش زنان در کنترل پاندمی 

کووید ۱۹ چیست
کارشناس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: اگر زنان 
و  کنند  دریافت  را  صحیح  و  معتبر  دقیق،  اطالعات 
نزدیکان  و  فرزندان  همسر،  به  را  مطالب  این  بتوانند 
خود منتقل کنند، نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی 

جمعی در جامعه ایفا کرده اند.
لیدا تفتی با اشاره به اینکه زنان در جایگاه های مختلف، 
حتی  و  خانواده  اعضای  دیگر  و  خود  از  حفاظت  در 
کووید ۱۹  پاندمی  افزود:  دارند،  پررنگی  نقش  جامعه 
برای  بلکه معضلی  فقط یک معضل بهداشتی نیست، 
اقدامات،  قلب  در  زنان  و  دنیاست  اقتصاد  و  جوامع 

مراقبت ها و پاسخگویی ها قرار دارند.
متفاوت  های  نقش  در  حضور  با  زنان  داد:  ادامه  وی 
سالمت،  و  بهداشت  کارشناسان  متخصص،  عنوان  به 
داوطلبان اجتماعی، دانشمند، مدیر، همسر و مادر، هر 
با شیوع بیماری به  روزه نقش اساسی را برای مقابله 

عهده دارند و ایفای نقش می کنند.

تفتی خاطرنشان کرد: با اینکه بسیاری از بیماران که 
دچار این بیماری می شوند، عالیم خفیفی دارند و نیاز 
های  توصیه  با  و  ندارند  درمانی  مراکز  به  مراجعه  به 
شوند،  می  خوب  خانگی  قرنطینه  و  سالمت  مراقبان 
افراد زیادی این موارد را نمی دانند یا به آن توجهی 
نمی کنند. در حالی که هرچه آگاهی همگانی، خصوصا 
اطالعات و دانش مادران و زنان به عنوان قلب خانواده 
نسبت به این بیماری و راه های جلوگیری از انتقال و 
پیشگیری و الزام رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش 
پیدا کند، می شود با نگرانی کمتر و آسیب کمتری این 

شرایط را مدیریت کرد.
در  زنان  گستره  به حضور  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری  مدیریت  در  پررنگی  نقش  توانند  می  جامعه، 
و مراقبت از خود و خانواده داشته باشند و همچنین 
می توانند در انتشار اطالعات درست و افزایش آگاهی 
جمعی تاثیر بسزایی داشته باشند، تصریح کرد: توجه 
داشتن به اطالعاتی که از طریق منابع معتبر که گاه 
از طریق مسئولین کشوری و یا محلی اعالم می شود، 
دنبال کردن کانال های معتبر اطالع رسانی و مطلع 
شدن از آخرین اخبار و توصیه های سازمان بهداشت 

مهم  و  توجه  مورد  نکاتی  از جمله   )WHO( جهانی 
است که بانوان عزیز باید از آن مطلع باشند.

کارشناس مرکز توسعه سالمت کیش بیان کرد: بانوان 
وقتی به عنوان مادر و همسر به شکل های مختلفی 
در  هستند  خود  فرزندان  و  همسر  سالمت  مراقب 
معرض خطر باالتری از ابتال به بیماری هستند، از این 
رو افزایش آگاهی در خصوص آموزش خود مراقبتی، 
یکی از راه های مهم و تاثیر گذار در کاهش عوارض 
زنان  اگر  است.  پاندمی  این  خصوصا  و  بیماری ها 
و  کنند  دریافت  را  صحیح  و  معتبر  دقیق،  اطالعات 
نزدیکان  و  فرزندان  همسر،  به  را  مطالب  این  بتوانند 
خود منتقل کنند، نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی 

جمعی در جامعه ایفا کرده اند.
اطالعات  زنان  اگر  دیگر  طرفی  از  کرد:  اضافه  وی 
همان شدت  به  کنند،  دریافت  علمی  غیر  و  ناصحیح 
رواج اطالعات غلط به  تاثیرات منفی آن دامن خواهد 
هر  با  و  جایگاه  هر  در  زنان  نکینم  فراموش  پس  زد. 
سطح تحصیالتی می توانند در  زمینه بهداشت تاثیر 
قابل توجه داشته و آگاه شدن این قشر از جامعه نیازی 

ضروری است.

تفتی ادامه داد: خود مراقبتی رفتاری است اکتسابی، 
توان  و  مهارت  دانش،  از  فرد  که  هدف دار  و  آگاهانه 
طور  به  تا  می کند  استفاده  منبع  یک  عنوان  به  خود 
مراقبت  خانواده  و  فرزندان  خود،  سالمت  از  مستقل 
کند. خودمراقبتی، فعالیتی است که مردم برای حفظ 
روانی  جسمی،  نیازهای  کردن  برآورده  و  سالمت 
بروز  از  آن  وسیله  به  و  داده  انجام  خود  اجتماعی  و 
بیماری ها یا حوادث پیشگیری کرده و از سالمت خود 
باید  رفتاری است که  حفاظت می کنند. خودمراقبتی 

آموخت و به دیگران هم انتقال داد.
تفتی در پایان با بیان اینکه در زندگی هر کس، وظیفه 
ای را بر عهده دارد که اگر این وظایف به بهترین شکل 
کرد:  اظهار  می گیریم،  را  نتایج  بهترین  شود  انجام 
افراد  از  کدام  هر  وظایف  این  انجام  در  باشد  یادمان 
جامعه خصوصا اعضای خانواده نقش دارند و هر کدام 
در قبال سالمت هم مسئولیم. یادمان باشدکرونا هنوز 
هست و تنها راه مبارزه با کرونا اتحاد، همدلی و رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی است.

هرمزگان  استانداری  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
گفت: هرمزگان در میان دیگر استان های کشور به لحاظ شمار 
مختلف  مسؤولیت های  در  شده  منصوب  و  یافته  ارتقا  بانوان 

رتبه خوبی دارد و سرآمد کشور است.
نازنین شیبانی با حضور در برنامه تلویزیونی در مسیر توسعه با تبریک 
ایام دهه فجر و میالد حضرت فاطمه زهرا و روز مادر، اظهار کرد: توسعه 
دولت الکترونیک یکی از زمینه های ارتقای ارائه خدمات به مردم است 
به  توجه  با  و  باشد  داشته  به همراه  را  آرامش  و  آسایش  که می تواند 
را  متنوعی  خدمات  همراه،  اینترنت  بستر  بر  کشور،  کرونایی  شرایط 

ارائه و عرضه کند.
وی افزود: در حوزه زیرساخت های بشاگرد و حاجی  آباد اقدامات بسیار 
خوبی بدنبال سفر وزیر ارتباطات صورت گرفته است که به طور هفتگی 
این اقدامات را با دستور استاندار هرمزگان پیگیری می کنیم و تاکنون با 
۱۰۰ مصوبه در این زمینه ۱۰ جلسه کنترل پروژه داشته ایم که در قالب 
آن با کار خوب مخابرات هرمزگان و ایرانسل شاهد اتصال ۱۲۶ روستای 

جدید به شبکه ارتباطی بوده ایم و این روند با جدیت ادامه دارد.
معاون استاندار هرمزگان ادامه داد: ۳۲۰ کیلومتر فیبر نوری هم اکنون 
در دو منطقه بشاگرد و احمدی حاجی آباد در حال انجام است که با 
نهایی شدن اجرای آن که دستور موکد استاندار و تدبیر وزیر ارتباطات 
بوده، ۸۷ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار تحت پوشش اینترنت همراه 

قرار می گیرند.
نازنین شیبانی همچنین از احداث ۹ دکل ۶۰ متری در بشاگرد خبر 
داد که هر کدام از این دکل ها ۶ تا ۷ روستا را تحت پوشش ارتباطی 
قرار می دهند و به این ترتیب بیش از ۵۰ روستا در این منطقه نیز از 

ارتباط مناسب برخوردار خواهند شد.
رویکرد دسترسی مردم  با  تلفن همراه  ارتباطات  توسعه  به گفته وی، 
در   4G و   3G تکنولوژی های  پایه  بر  همراه  پرسرعت  اینترنت  به 
تمامی شهرستان های استان ادامه دارد و تا ۲۰ اسفندماه با حضور وزیر 

ارتباطات، این پروژه ها به بهره برداری خواهد رسید.
کرونا یک فرصت برای توسعه دولت الکترونیک بود

معاون استاندار هرمزگان در ادامه به توسعه دولت الکترونیک در دوران 
شیوع کرونا در کشور و استان اشاره و با فرصت خواندن این بیماری در 
کنار تمامی سختی ها و مصائب آن، خاطرنشان کرد: توسعه خدمات 
اخیر  ماه های  طول  در  دستگاه ها  و  ادارات  در  میز خدمت  با  مرتبط 
اداره کل فناوری استانداری هرمزگان  افزایش یافت و به همت  بشدت 
با  بسیاری  ادارات  که  طوری  به  بودیم  زمینه  این  در  تحولی  شاهد 
صورت  به  را  خود  خدمات  الکترونیک،  خدمت  میز  این  به  پیوستن 

غیرحضوری ارائه می دهند.
نازنین شیبانی با اشاره به حذف نیاز به مراجعه حضوری به بسیاری 
بر  از استعالم ها  تأکید کرد: بسیاری  ادارات خدمت رسان در استان،  از 
 ۴۸ ظرف  ادارات  و  می شود  داده  پاسخ  و  ارائه  پیشخوان  دفاتر  بستر 
ساعت باید به درخواست های مردمی پاسخ دهند و این امکان سبب 
شد تا از هزینه های مردم نیز در این زمینه بخصوص بواسطه کاهش 

ترددها کاسته شود.

زمان  به  که  است  ممکن  خدمات  برخی  البته  گفت:  همچنین  وی 
اعالم  افراد  به  پیامک  طریق  از  هم  آن  که  باشد  داشته  نیاز  بیشتری 
می شود تا آخرین وضعیت پیگیری پرونده خود را در اداره مورد نظر 

بدانند.
زمینه  در  که  دیگری  مهم  کار  کرد:  اضافه  هرمزگان  استاندار  معاون 
پورتال  در  بخشی  ایجاد  گرفت،  صورت  الکترونیک  دولت  توسعه 
که  بود   portalhormozgan.ir آدرس:  به  هرمزگان  استانداری 
خدمات کلیه دستگاه های اجرایی از شهرداری تا گردشگری و ... را در 
بتوانند ۵۰۰  استان  به  قرار دادیم که مسافران و مراجعان  این پورتال 

خدمت از ۵۰ دستگاه اجرایی را بر این بستر دریافت کنند.
شیبانی عنوان کرد: بستر ویدیوکنفرانس را نیز برای برگزاری جلسات 
در  هرمزگان  مخابرات  اقدام خوب  با  که  کردیم  ساماندهی  استان  در 
ادارات و تمامی فرمانداری ها، امکان  از  رساندن فیبر نوری به بسیاری 
دستگاه ها  مدیران  که  شد  فراهم  نزدیک  از  حضور  بدون  آن  برگزاری 
و  امن  بستری  بر  را  جلسات  این  روز  شبانه  از  لحظه  هر  در  بتوانند 

آنالین برقرار کنند.
توسعه میز خدمت، اقدامی در راستای حقوق شهروندی بود

وی گفت: تالش ما در پاسخ به استعالمات و پاسخ به درخواست ها و 
مکاتبات مردم نیز بر آن بوده که کاغذ را از مراودات حذف کنیم و بر 

بستر الکترونیک این کار را انجام دهیم.
نیز عنوان کرد: توسعه میز خدمت  استاندار درباره میزخدمت  معاون 
سبب توجه بیشتر به حقوق شهروندی و دسترسی آسان تر به خدمات 
الکترونیکی  آنالین  ،خدمات  دستگاه   ۱۸ اکنون  و  است  شده  دولتی 
کامل را در استان بر پایه میز خدمت ارائه می کنند که عمدتا خدماتی 
ارائه  اینترنتی شان،  سایت های  در  خدمات  این  قراردادن  با  و  هستند 

خدمت می کنند که دیگر نیازی به مراجعه حضوری به آنها نیست.

شیبانی درباره برقراری میز خدمت در ورودی ادارات نیز گفت: برخی 
از ادارات که باید مراجعه حضوری به آنها برای دریافت خدمت صورت 
گیرد نیز میز خدمت در ورودی ادارات تدارک دیده شده و از بهترین 
و کاردان ترین نیروهای خود در آن مستقر کرده اند که دیگر نیازی به 

چرخش ارباب رجوع در بخش های مختلف اداره نباشد.
ارائه  استان  ادارات  خدمت  میز  در  خدمت   ۱۶۴۳ کرد:  تصریح  وی 
می شود که ۵۱ درصد آن الکترونیکی است و نیاز به مراجعه حضوری 

مردم به ادارات نیست.
تأکید مستمر استاندار بر توسعه خدمات الکترونیک

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان خاطرنشان 
کرد: تمرکز استاندار در این زمینه همواره مورد تأکید بوده به طوری که 
مستمرا به دستگاه های اجرایی استان بر انتقال خدمات خود بر بستر 
الکترونیک تأکید داشته اند و رشد خوبی که در این زمینه در استان 

شاهد آن هستیم بواسطه پیگیری های مستمر ایشان بوده است.
وی درباره سامانه ارتباط مردمی با استانداری از طریق پیام کوتاه نیز 
گفت: کد دستوری #۳۱۲۲*۶۶۵۵* در خدمت مردم استان قرار دارد 
و می توانند با این کد دستوری در مورد مسائل مختلف با استانداری 

هرمزگان در ارتباط باشند.
تقدیر از نگاه هوشمندانه استاندار به انتصاب بانوان

نازنین شیبانی در بخش پایانی اظهاراتش با تقدیر از نگاه هوشمندانه 
انتصابات در حوزه زنان، بیان کرد: استان  و ویژه استاندار هرمزگان به 
و  است  کشور  مختلف  استان های  سرآمد  زمینه  این  در  هرمزگان 
مدیران زیادی در سال های اخیر توانسته اند در دایره انتصابات و رشد 
جایگاه های اداری و اقتصادی قرار گیرند که نشان دهنده توانایی های 

آنان در کنار ایفای نقش خویش در خانه و خانواده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان:

هرمزگان در انتصاب بانوان سرآمد کشور است



نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان به 
کار خود پایان داد

با  هرمزگان  استان  بانوان  موسیقی  جشنواره  نخستین  پایانی  آئین   
معرفی گروه های برتر در بندرعباس به کار خود پایان داد.

مرجان هدایت، دبیر نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان 
در گفت و گو با ایسنا، افزود: فرآیند نخستین جشنواره موسیقی بانوان 
اولیه  اواخر آذرماه مجوز  از شهریور ۹۸ آغاز شد و   استان هرمزگان 

صادر و ثبت نام ها آغاز و آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی با بیان اینکه قرار بود آئین پایانی این جشنواره در هفتم اسفندماه 
سال ۹۸ برگزار شود اما شیوع کرونا سبب لغو و برگزاری آن به تاریخی 
دیگر شد، اظهار کرد: در تابستان و پاییز تالش کردیم این برنامه را به 

صورت آنالین یا آفالین برگزار کنیم که متأسفانه عملی نشد.
هدایت با اشاره به اینکه امروز آئین پایانی نخستین جشنواره موسیقی 
های  گروه  از  تا  کردیم  برگزار  بهمن   ۲۲ فرهنگسرای  در  را  بانوان 
شرکت کننده و بانوان فعال در این بخش تجلیل کنیم، عنوان کرد: در 
نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان تنها صرفا حمایت 
از بانوان فعالی موسیقی هرمزگان بود که ۷ گروه شرکت کردند که ۴ 
گروه در بخش کالسیک ایرانی و ۳ گروه در بخش پاپ تلفیقی حضور 
داشتند. وی با بیان اینکه متأسفانه گروه های بومی محلی بنا به دالیلی 
بابت متأسفم، خاطرنشان  این  از  نیافتند که  این جشنواره حضور  در 
و  نوا  نغمه  پرواز،  مغان،  های  گروه  ایرانی  کالسیک  بخش  در  کرد: 

خورشید به ترتیب حائز رتبه های اول تا چهارم شدند.
دبیر نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان ادامه داد: در 
بخش پاپ تلفیقی نیز به ترتیب گروه های خورشید، ارغنون و مانترا 
داوری  اینکه  به  اشاره  با  هدایت  شدند.  سوم  تا  اول  های  رتبه  حائز 
موزیسین  داور  دو  برعهده  هرمزگان  استان  بانوان  موسیقی  جشنواره 
در تهران بود تا شک و شبهه ای از لحاظ قضاوت نباشد، اضافه کرد: 
بانوان  برای  موسیقی  جشنواره  یا  همایش  خواهیم  می  که  زمان  هر 
تقدیر  با  با مشکالت و چالش هایی مواجه هستیم. وی  برگزار کنیم 
از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان و رئیس انجمن 
موسیقی استان هرمزگان بابت همکاری در برگزاری جشنواره موسیقی 
بانوان استان، تصریح کرد: هرچه از پایتخت دور می شویم مشکالت در 
حوزه موسیقی بیشتر می شود. دبیر نخستین جشنواره موسیقی بانوان 
استان هرمزگان با اشاره به اینکه استعدادهای نابی در موسیقی بانوان 
هرمزگان وجود دارد، اظهار کرد: همواره به قانون پایبند بوده و هستیم 

و اگر مشکلی باشد به طور حتم از مراجع قانونی پیگیری می کنیم.
بر اساس دستور استاندار؛ 

شهرداری رودان حامی فوتسال بانوان می شود/به موفقیت 
بانوان هرمزگانی خوشبینم/پس از هر برد از اعضای تیم تقدیر 

می کنم
استاندار هرمزگان ظهر امروز در حاشیه سفر به رودان و افتتاح پروژه 
های دهه مبارک فجر با اعضای تیم بانوان فوتسال هیات فوتبال رودان 

دیدارو گفتگو کرد.
دکتر همتی، استاندار هرمزگان: نخستین پیروزی این تیم برابر نماینده 

استان فارس باعث شور و شعف مردم رودان و خوشحالی بنده شد
بانوان  از  پشتیبانی  و  حمایت  صورت  در  داد  نشان  موضوع  این 
موفقیتشان خوشبین  و  پیشرفت  به  توان  فوتسالیست هرمزگانی می 
بود از مشکالت این تیم مطلع هستم و به همین دلیل از شهرداری 
رودان خواستیم از امروز این تیم تحت پوشش و با نام شهرداری رودان 
در مسابقات حاضر شود بنده عالقه مند به ورزش بوده و با وجود طرح 
حمایت بنگاه های اقتصادی از ورزش حرفه ای به طور حتم نماینده 
تمامی  های  حمایت  از  کشور  برتر  لیگ  در  هرمزگان  بانوان  فوتسال 

مسئوالن برخوردار است
پس از هر برد از اعضای تیم تقدیر ویژه خواهد شد

تیم هیات فوتبال رودان جمعه صبح با چهار گل از سد نماینده استان 
فارس عبور کرد و نخستین سه امتیازش را بدست آورد.

افتتاح یک خوابگاه شبانه روزی دخترانه در شهرستان 
بشاگرد با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 

اجتماعی استانداری هرمزگان 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  رئوفی  علی  دکتر 
فجر  دهه  عمرانی  های  پروژه  افتتاح  ادامه  در  هرمزگان  استانداری 
انقالب اسالمی شهرستان بشاگرد با حضور در روستای سیت و ماسیتی 
این شهرستان خوابگاه دبیرستان شبانه روزی دخترانه  حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها را در این روستا را با حضور مدیر کل امور اجتماعی 
و مسئوالن  بشاگرد، معتمدین، مردم  فرماندار  استانداری،  فرهنگی  و 
محلی با اعتباری بیش از دو میلیارد تومان مورد افتتاح و بهره برداری 
دانش  تردد  مشکالت  روزی  شبانه  خوابگاه  این  افتتاح  با  داد.  قرار 
آموزان دختر بیش از ۱۵ روستای شهرستان بشاگرد برای دسترسی 
با  روزی  شبانه  خوابگاه  این  شد.  مرتفع  مناسب  آموزشی  امکانات  به 
مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اداره کل 

نوسازی مدارس استان هرمزگان احداث شده است.
شروع بکار دستگاه گاماسل در بیمارستان کودکان 

بندرعباس
رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس، از بهره 
برداری دستگاه تابش دهنده خون و فرآوردهای خونی )گاماسل( در 

این مرکز پس از اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران، خبر داد.
دکتر عبدالمجید ناظمی افزود: موارد استفاده دستگاه گاماسل در این 
مرکز جهت اشعه دادن به خون و فرآورده های خونی )توسط اشعه 
گاما( قبل از تزریق به بیماران می باشد. وی با اشاره به اهمیت این 
بیماران  جمله  از  خونی،  مشکالت  دچار  بیماران  درمان  در  دستگاه 
دچار سرطان خون که در حال درمان هستند، ابراز کرد: این دستگاه 
در بیماران پس از انجام پیوند مغز استخوان و نوزادان نارسی که نیاز به 

دریافت خون و فرآورده های خونی دارند؛ استفاده می گردد.
عنوان  بندرعباس  کودکان  درمانی  و  پژوهشی  آموزشی،  مرکز  رییس 
موسسه  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  مشارکت  با  که  دستگاه  این  کرد: 
و  - خریداری  - حامی کودکان سرطانی  فارس  خیریه ساحل خلیج 
با کسب مجوز  کرد:  تصریح  ناظمی  اهدا شد.  بیمارستان کودکان  به 
بهره برداری از سازمان انرژی اتمی و پس از انجام هماهنگی های الزم 
آماده  اندازی و  راه  انتقال خون و معاونت درمان دانشگاه،  با سازمان 
ارائه خدمات به هم استانی های گرامی می باشد. این مرکز آمادگی 
نیز  را  استان های مجاور  بیماران  به  گاماسل  دارد خدمات تخصصی 

ارائه کند.
جشنواره قصه گویی در محالت شهر بندرعباس برگزار 

می شود 

در  گویی  قصه  ایران جشنواره  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  مناسبت  به 
محالت شهر بندرعباس برگزار می شود.

انتقال مفاهیم انقالب از طریق قصه به کودکان،ایجاد نشاط اجتماعی، 
برگزاری برنامه های متنوع در قالب فعالیتهای مختلف فرهنگی، هنری 
متناسب با روحیه کودکان و نوجوانان، ترویج هنر قصه گویی و معرفی 
دستاوردهای معنوی انقالب اسالمی از اهداف برگزاری این جشنواره 

است.
 جشنواره قصه گویی محله به محله درنظر دارد، با اجرای جشنواره در 
هر محله افراد از طریق پنجره منازل در طبقات مختلف از ساختمان 
این  کنند.  این جشنواره شرکت  در  راحتی  به  زندگی خود  در محل 

جشنواره با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
که  است  جشنواره  برگزاری  محل  ورزشی  زمین  است،  گفتنی 
عالقمندان ساکن در مجتمع های مشرف به زمین ورزشی از بالکن و 

یا پنجره منزل خود این جشنواره متنوع را تماشا نمایند.

به مناسبت روز زن ؛
چهارمین دوره المپیاد بانوان کارگری در استان 

هرمزگان برگزار شد

چهارمین دوره المپیاد بانوان کارگر در سراسر کشور به  مناسبت میالد 
 ، پتانک   ، دارت  ورزشی  رشته   ۴ در  )س(  زهرا  حضرت  سعادت  با 

شطرنج  و طناب زنی برگزار شد.
فرشید اوسپید رئیس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان در گفت 
و گو با خبرنگار ایلنا  از هرمزگان، اظهار کرد: چهارمین دوره المپیاد 
حضرت  سعادت  با  میالد  به  مناسبت  کشور  سراسر  در  کارگر  بانوان 
زهرا )س( در ۴ رشته ورزشی دارت ، پتانک ، شطرنج  و طناب زنی 

برگزار شد.
وی عنوان کرد: حدود ۲۰ نفر از بانوان کارگر ورزشکار به المپیاد راه 
یافتند و در سومین دوره مسابقات کارگری مقام سوم را کسب کردند. 
اوسپید عنوان کرد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا ، افتتاحیه المپیاد 

بانوان کارگر به صورت مجازی برگزار شد.
امید  استان هرمزگان خاطر نشان کرد:  رئیس هیات ورزش کارگری 
داریم که بانوان کارگر ورزشکار استان هرمزگان به مقام قهرمانی دست 

پیدا کنند. 
کارگری  ورزش  در گذشته  که  هایی  مهم ترین چالش  افزود:  اوسپید 

وجود داشته ، عدم برنامه ریزی در این زمینه بوده است.
وی خاطر نشان کرد: استان هرمزگان با دارا بودن پتانسیل های مالی 
و ظرفیت های فراوان ما در آینده نه چندان دور شاهد شکوفایی در 

حوزه ورزش بانوان کارگر خواهیم بود. 
رئیس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان بیان کرد: ترویج توسعه 
، استعداد یابی ، ارتقا سطح کیفی سالمت و ارتقا زندگی کارگری از 

اهداف کلی ورزش بانوان کارگر به شمار می آید. 
های  شاخصه  مهمترین  دنیا  تمام  در  کارگری  بخش  گفت:  اوسپید 
برای  را  استانی که زمینه های مساعد  یا  توسعه است و هر کشوری 

ارتقا ورزش کارگری فراهم کند ، توسعه یافته است.
در  شان  فعالیت  به  سالم  و جسم  روحیه  با  کارگران  اگر   : گفت  وی 
محیط کار ادامه دهند ، این کار سبب افزایش بهره وری در مجموعه 

اش خواهد شد.
نجات نوزاد دچار ناهنجاري مادرزادي از مرگ حتمی در 

بندرعباس

بیمارستان  عمل  اتاق  در  مادرزادي  ناهنجاري  دچار  روزه  یک  نوزاد 
کودکان بندرعباس تحت عمل جراحي قرار گرفت و از مرگ حتمي 

نجات یافت.
یک  نوزاد  گفت:  کودکان،  درماني  و  پژوهشي  آموزشي،  مرکز  رییس 
روزه اي که با ناهنجاري مادرزادي در روز ۱۲ بهمن ماه جاري متولد 
جراحي  تخصص  فوق  کربالیي  دکتر  توسط  بهمن   ۱۳ روز  بود  شده 

اطفال، تحت عمل قرار گرفت و از مرگ حتمي نجات یافت.
در  مادرزادي  نقص  نوعي  گاستروشزي  افزود:  ناظمي  عبدالمحید 
از  یا بخشي  تشکیل دیواره شکم است که موجب خارج ماندن روده 

دستگاه گوارش از حفره شکمي مي شود.
از عبدالمجید مرادي نسب، مدیر عامل موسسه  ناظمي ضمن تشکر 
کرد:  عنوان  استان،  در  مادرزادي  هاي  ناهنجاري  با  کودکان  حامي 
درمان  کادر  همکاري  با  و  محکم  موسسه  جراحان  توسط  عمل  این 
بیمارستان کودکان خصوصاً کادر اتاق عمل، با موفقیت انجام شده و 

هم اکنون حال نوزاد خوب است.

اخبار بانوان
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ساالد تبوله، یکی از شناخته شده ترین ساالدهای عربی است 
و…  پیازچه  فرنگی،  گوجه  خیار،  بلغور،  از  آن  تهیه  در  که 
آشپزی  با  خوشمزه  ساالد  این  تهیه  برای  شود.  می  استفاده 

آوای دریا همراه باشید. امیدواریم از طعم آن لذت ببرید.
مواد الزم :

خیار 1 عدد
بلغور یک دوم  لیوان

پیازچه یک دوم  لیوان 
جعفری یک ونیم لیوان

آب جوش سه چهارم لیوان
گوجه فرنگی ۲ عدد

آبلیمو 3 قاشق غذاخوری
روغن زیتون 3 قاشق غذاخوری

نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی
طرز تهیه :

قاشق   1 آن  روی  و  ریزیم  می  کاسه  یک  داخل  را  بلغور  ابتدا 
غذاخوری زیتون می ریزیم و خوب مخلوط می کنیم تا روغن 
کامال بخورد بلغورها برود و بعد آب جوش روی آن می ریزیم و 
درب کاسه را با پالستیک سلفون می پوشانیم تا به مدت 1۵ 

دقیقه همین طور بماند.
سپس برای هدر نرفتن زمان، پیازچه و جعفری را می شوییم 

و روی تخته ساطوری می کنیم.
خیار را می شوییم و به صورت عمودی و افقی روی آن برش 
)مانند  شوند  کوچکی  های  مربع  به صورت  خیار  تا  زنیم  می 

مدل ساالد شیرازی برش می دهیم(.

گوجه فرنگی ها را نیز می شوییم و ریز خرد می کنیم.
پس از گذشت 1۵ دقیقه سلفون را بر می داریم و آب اضافه آن 
را بیرون می ریزیم و آبکش می کنیم و در ظرف ساالد خوری 
می ریزیم و مواد خرد شده را به آن اضافه می کنیم و مخلوط 

می کنیم و زیتون باقی مانده را روی مواد می ریزیم و نمک، 
فلفل سیاه و آبلیمو روی مواد می ریزیم و مخلوط می کنیم تا 

یک دست و طعم دار شوند.

با سرآشپز= ساالد تبوله لبنانی 

از تکذیب درگیری تا دلجویی فرماندهان ناجا از اهالی ذهبدی بشاگرد

اظهارات متفاوت پلیس و منابع محلی درباره درگیری 
روستای ذهبدی

ذهبدی  روستای  در  درگیری  ایجاد  خصوص  در  نقیضی  و  ضد  اظهارات 
شهرستان بشاگرد به گوش می رسد؛ موضوعی که لزوم ورود دستگاه قضا به 

این اتفاق را برجسته می کند.
به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز خبری در شبکه های اجتماعی مبنی 
بشاگرد  شهرستان  ذهبدی  روستای  اهالی  از  برخی  با  پلیس  درگیری  بر 
به سراغ  ماجرا  این  زوایای مختلف  برای جویا شدن  که  دست به دست شد 

منابع مختلف رفتیم.
زمین آبا و اجدادی ماست

بشاگرد  شهرستان  ذهبدی  روستای  اسالمی  شورای  رئیس  صحرایی  علی 
روستای  کیلومتری  یک  در  است  قرار  داشت:  بیان  رویداد  این  تشریح  در 
ما نیروگاهی خورشیدی احداث شود که احداث آن چراگاه ها و زمین های 
کشاورزی ما را از بین خواهد برد و باید خدمت مسئوالن عرض کنیم این 

زمین، زمین آبا و اجدادی ماست و نباید به فردی از تهران واگذار شود.
از وی در رابطه با سندهای مالکیت این اراضی پرسیدیم که صحرایی افزود: 
در شهرستان بشاگرد هیچ روستایی سند مالکیت ندارد بلکه دارای محدوده 

روستایی است و زمین ها به صورت ارثی به ما واگذار شده است.
وی ادامه داد: این نیروگاه خورشیدی فاصله نزدیکی به روستا دارد و قانونی 
این موضوع را پیگیری و شکایت کردیم اما پرونده ما بایگانی شده و مسئوالن 

جوابی به ما نمی دهند.
چرا زنان ما را کتک زدید؟

رئیس شورای اسالمی روستای ذهبدی شهرستان بشاگرد بیان داشت: صبح 
امروز وارد زمین شدیم که مسئوالن به ما اعالم کردند، مجوز دارند و ما نیز به 
آنان اعالم کردیم که اگر این نیروگاه احداث شود دیگر فضایی برای روستای 

ما نخواهد ماند و این فضا در محدوده چراگاه دام ما قرار دارد.
وی ادعا کرد: در این شرایط شروع به تخریب فنس این نیروگاه کردیم که 
نیروی انتظامی به سمت ما یورش آورد اما سؤال ما این است که چرا باید 

نیروی انتظامی ناموس ما را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

بازدید  از رسانه خواهشمندیم به صورت میدانی  صحرایی خاطر نشان کرد: 
داشته باشند و مشکالت ما را انعکاس دهند.

مواضع معاون سیاسی و امنیتی فرماندار بشاگرد
نیز  بشاگرد  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،  یوسف حسینی 
که در مرخصی بود، در گفتگو با خبرگزاری موج وعده ی پیگیری موضوع را 
داد و افزود: در این ماجرا به لحاظ قانونی مردم مقصرند اما به لحاظ وجدانی 
این گونه نیست و مردم حق دارند چرا که نبود سند در خصوص این اراضی 

مشکالت را تشدید کرده است.
وی گفت: تاکنون با ریش سفیدی معتمدین این مشکل حل نشده است و 
در حال طی کردن مراحل قانونی هستیم اما در رابطه با درگیری امروز بنده 
اطالع خاصی ندارم؛ با این حال بزودی زوایای مختلف آن را بررسی خواهم 

کرد.
تکذیب درگیری مأموران انتظامی بشاگرد با زنان

به  موج  خبرنگار  پیگیری های  از  پس  امروز  نیز  سرهنگ »سعید شفیعی« 
تشریح این موضوع در پایگاه خبری پلیس پرداخت و گفت: درگیری مأموران 
انتظامی بشاگرد با زنان روستای ذهبدی کذب محض است و اقدامات پلیس 
پروژه  و  قانون صورت گرفته  و در چهارچوب  حسب دستور مرجع قضایی 
مذکور یک پروژه ملی و به نفع شهروندان بشاگردی و عموم مردم استان 

است.
به نفع مردم است

وی اظهار داشت: در راستای افتتاح پروژه ملی نیروگاه خورشیدی در بشاگرد، 
چندین مرحله جلسات سخنرانی توسط مسئوالن انتظامی شهرستان با اهالی 
روستای ذهبدی در خصوص عدم ایجاد مزاحمت و ممانعت از هرگونه تنش 
در پیشبرد پروژه ملی برگزار و همچنین با دهیار و شورای اسالمی روستا 

جلساتی منعقد شد، لیکن گره گشا نبوده است.
نیروگاه و پروژه در حال احداث  اینکه طی چندین مرحله  بیان  با  شفیعی 
به  مراتب  داشت:  اذعان  بود،  شده  واقع  تخریب  مورد  روستا  اهالی  توسط 
مراجع قضایی اعالم و موضوع در شورای تأمین شهرستان مطرح و محرز شد 
واگذاری زمین جهت یک پروژه ملی و در جهت منافع عموم به صورت قانونی 

توسط نهادهای مربوطه به آن شرکت صورت پذیرفته است.
مردم بدون درگیری متفرق شدند

وی با بیان اینکه با هماهنگی قضائی دستور شناسایی و دستگیری مزاحمین 
و افرادی که باعث ممانعت از فعالیت آن پروژه بودند صادر و تیم گشتی و 
پاسگاه انتظامی جکدان به محل مورد متنازع اعزام شدند؛ افزود: با حضور 
مأموران عده ای قصد ممانعت از اجرای قانون داشتند که در نهایت مأموران 

جمعیت را بدون هیچ گونه درگیری متفرق کردند.
سرهنگ شفیعی در پایان با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ گونه شکایتی از مردم 
در این راستا واصل نشده است، گفت: در صورت وجود شکایت بررسی های 

الزم صورت می پذیرد.
جریحه دار شدن افکار عمومی

هنوز  مجازی  فضای  در  شده  منتشر  ویدئوهای  و  تصاویر  که  شرایطی  در 
به صورت رسمی مورد تائید قرار نگرفته است، اما ضروری است که دستگاه 
قضا در دهه ی مبارک فجر و در راستای حمایت از مستضعفان که وارثان 
توجه  مورد  را  موضوع  این  بررسی  هستند،  اسالمی  انقالب  و  ایران  اصلی 
قرار دهد و دستگاه هایی که با تصمیمات نسنجیده سرریز مشکالت خود را 
بر دوش نهادهای انتظامی قرار می دهند، بیش از پیش مورد بازخواست و 
ارزیابی قرار گیرند تا شاهد چنین اتفاقات ناگواری در منطقه محروم بشاگرد 

نباشیم.
از تکذیب درگیری تا دلجویی فرماندهان ناجا از اهالی 

ذهبدی بشاگرد

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با حضور در روستای ذهبدی از 
مردم این روستا دلجویی کرد.

اعتراض  به  نسبت  انتظامی  نیروی  مامور  چند  عرف  از  خارج  رفتار  بدنبال 
نیروگاه خورشیدی در زمین های  احداث  به  نسبت  اهالی روستای ذهبدی 
بازرسی  ریاست  هرمزگان،  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین  اجدادی شان، 
استان  انتظامی  نیروی  حقوقی  معاون  و  هرمزگان  استان  انتظامی  نیروی 
هرمزگان و هیات جهت دلجوئی از اهالی این روستا طی سفری یک روزه بین 

مردم حاضر شده و قول رسیدگی و احقاق حقوق مردم را دادند.
حدود 90 درصد از اراضی بشاگرد بدلیل فقدان آگاهی مردم و صعب العبور 
بودن مناطق روستایی و سختی تردد و نبود مراکز ثبت اسناد در نزدیکی 
مردم سندی  و  می شود  قلمداد  ملی  اراضی  عنوان  به  مردم  محل سکونت 
در  لذا  و  ندارند  منازل مسکونی خود  و  مالکیت شان  تحت  مکان های  برای 

فرآیندهای واگذاری اراضی نیز چنین تعارضاتی رخ می دهد. 
روح حاکم بر رفتار پلیس در کشورمان، توام با احترام و عزت به مردم است 
و  پرتالش  پلیس  کل  به  را  خاطی  مأمور  چند  یا  یک  رفتار  نباید  هرگز  و 
خدمت گزار تسری داد و در موارد مختلف بروز چنین حوادثی شاهد اقدام به 

موقع فرماندهان پلیس در رسیدگی به آن و دلجویی از مردم بوده ایم.


