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 نویسنده کتاب "آنجا سیگار مفتی می دهند" معتقد است: 
بعد از دوران قاجار و پهلوی با تغییراتی که ایجاد شد باعث 
اندرونی خارج شده و وارد محیط کار شوند.با  از  زنان  گردید 
این تفاصیل سنت های گذشته هنوز پا برجا است.اکنون می 
دوباره  خانه  به  ورود  محض  به  کار  از  بعد  شاغل  زنان  بینیم 

همان زن اندرونی می شوند
گفت وگوی ایرنا با فریده ترقی نویسنده کیشوند را در ادامه 

بخوانید:
"آنجا سیگار مفتی می دهند"  نام  با  اخیر خود  در خصوص کتاب 

توضیح بفرمایید و اینکه ایده این کتاب از کجا شکل گرفت؟
داستان   ۱۹ وشامل  شده  منتشر  داستان  نشر  توسط  کتاب  این 
ویژه  است.توجه  شده  نوشته  زنان  نگاه  و  زندگی  با  دررابطه  کوتاه 
سمت  از  مختلفی  حمالت  و  ایران  تاریخچه  به  گردد  می  باز  من 
شد  جا  به  جا  که  هایی  سنت  و  فرهنگی  وتهاجمات  مغولها،ترکها 
گیرد.ما  قرار  بررسی  مورد  امروزه  باید  که  کرد  ایجاد  را  شرایطی  و 
درصد سال گذشته شاهد آن بودیم که زن ها در اندرونی ها بودند و 
کار بیرون برای مردان تعریف شده بود اما اکنون بعد از دوران قاجار 
و پهلوی وتغییراتی که ایجاد شد باعث گردید زنان از اندرونی خارج 
گذشته  های  سنت  تفاصیل  این  شوند.با  کار  محیط  وارد  و  شده 
هنوز پابرجا است.اکنون می بینیم زنان شاغل بعد از کار به محض 
در  متاسفانه  شوند.این  می  اندرونی  زن  همان  دوباره  خانه  به  ورود 
بیشتری  فشار  زنان  بر  و  مانده  باقی  هنوز  که  است  افکاری  نتیجه 
آورده است.به اعتقاد من اگر خود آن زن چنین موضوعاتی را مطرح 
موضوع  این  به  سومی  فرد  اگر  نشود،اما  گرفته  حقی  شاید  کند 
زوایای  نیزمتوجه  زن  آن  خود  و  بود  خواهد  متفاوت  بسیار  بپردازد 
تازه تری از حقوق خود خواهد شد. من در این خصوص داستانی در 
رابطه با ماه رمضان نوشتم. در این داستان افراد خانواده همگی روزه 
به  بود.  بر عهده زن خانواده  تا صد  اما همه کارها صفر  می گیرند 
همین منظور من در آخراین کتاب اشاره کردم که فرشتگان کاش 

فراموش نکنند این زن هم روزه داربوده است.
می  زنان  حوزه  از  ابعادی  چه  به  بیشتر  و  چیست  شما  تحصیالت 

پردازید؟
من شیمی محض خواندم و سالها در نیروگاهی درجزیره کار کردم 
تنها  و  ندارد  مرتبط  تخصص  به  نیاز  نویسندگی  برای  نویسنده  اما 
از  تقریبا  دارد.من  اهمیت  زمینه  این  در  فرد  تخیل  و  استعداد 
من  کودکی  دوران   و  بودم  مند  عالقه  مطالعه  به  بسیار  کودکی 
بیشتر  در تنهایی و با مطالعه گذشت.حتی گاهی برای خودم تکه 
پاره هایی از مطالب و دلنوشته هایی نیز می نوشتم.در حال حاضر 
به عنوان نویسنده سعی کردم به نکاتی که برای ما عادی شده و یا 
از زبان  بپردازم. بیشتر داستان های من  در حال عادی شدن است 
زنان است.البته به مردان هم پرداخته ام وحتی گاهی داستان های 

من جنبه طنز هم داشته است.
موفقیت های خود را در این زمینه ذکر کنید و نکته حائز اهمیت 
کرده،  توانمند  حد  این  تا  را  شما  که  نویسندگی  مهارت  کسب  در 

چیست؟
فاکتور  مهمترین  آید.این  برمی  مطالعه  از  نوشتن  درصد  هفتاد 
تا خوب نخواند خوب  درارتقای سطح نوشتاری است. یک نویسنده 
نویسندگی  درحوزه  تجربه  با  وافراد  بزرگان  از  اگر  نویسد.شما  نمی 
خواندن  یکی  دانند.  می  پایدار  اصل  بردو  را  نویسندگی  بپرسید 
با  زمینه  این  در  آموزشی  کتاب  یک  من  نوشتن.  دیگری  و  است 
تاکید  باید  ام.  رسانده  چاپ  بنویسیم«به  و  بخوانیم  »داستان  نام 
بداند. تکلیف  یک  را  نوشتن  و  خواندن  باید  مند  عالقه  فرد  کنم 

از  کنند.من  آغاز  روزنگاری  از  است  بهتر  نیز  نوشتاری  مهارت  برای 
شدم  بازنشسته  که   ۹۴ سال  از  داشتم.ولی  مطالعه  بسیار  کودکی 
نوشته  شد  باعث  این  و  نوشتن  به  کردم  شروع  جدی  صورت  به 
داستان چاپ   ۵۳ دیده شود. من  بسیار  فراخوان های  در  های من 
چاپ  هنوز  انها  از  بعضی  که  دارم  کوتاه  داستان   ۷۰ حدود  و  شده 
نشده است.همچنین داستانها و دلنوشته هایی دارم که تصمیم به 
نیشابورو  شرق  افتاب  و  کیش  اقتصاد  روزنامه  دارم.برای  آنها  چاپ 
در  من  آثار  از  ام.برخی  نوشته  نیزداستان  ها  نامه  هفته  و  مجله 
تازگی  به  ها  فراخوان  این  جمله  از  که  شدند  انتخاب  ها  فراخوان 
را  رتبه دو داستان منطقه ای جزیره کیش  بود که  فراخوان جنوب 
دریافت کردم.فراخوان سیمرغ نیشابور که جز ده نفر برگزیده بودم، 
ادبیات  و  شعر  بنیاد  برگزیده  مرده  کالغ  کوتاه  داستان  همچنین 
ایرانیان،داستان پشتیبان برگزیده جایزه ملی خلیج فارس و داستان 
اثر   ۱۵ جز  ،که  نوجوان  و  کودک  حوزه  در  تیوم  بیزان  تا  مدینه  از 
برگزیده از بین ۲۱۵ اثر در پنجمین فراخوان جشنواره خاتم و دیگر 

فراخوان ها که همگی بیشتر بر موضوع زنان تاکید دارد.
دیگر  شامل  امر  این  شماست،آیا  هنرخود  کتاب  جلد  روی  طراحی 

آثار شما نیز می شود؟
اینکه  از  قبل  دادم.زیرا   انجام  را  کتاب  این  جلد  طراحی  تنها  من 
می  استل  وپ  ذغال  با  پرتره  طراحی  کنم  نویسندگی  به  شروع 
جمله  از  نویسندگان  چهره  داشتم  دوست  خصوص  دراین  کردم. 
گاهی  بکشم.همچنین  را  هنرمندان  دیگر  ویکتورهوگو،گاندی،و 
ذهنی طراحی می کردم که این طرح روی جلد کتاب من از تصاویر 
کتاب  محتوای  به  و  بودم  کشیده  قبل  از  که  است  خودم  ذهنی 
بیشتر نزدیک بود. اگر توجه کنید چهره آن زن و بچه نشان دهنده 

آن غم و حزن داستان را تا حدودی می رساند.
طراحی روی جلد تا چه میزان می تواند افراد را ترغیب به مطالعه 

و انتخاب آن کتاب کند؟
روی  طراحی  کند  می  را جذب  افراد  توجه  آنچه  کتاب  خرید  زمان 
جلد است. در کل طراحی و اسم کتاب بعد از نویسنده و محتوای 
طرح  معموال  هستند.  انتخاب  های  فاکتور  مهمترین  از  کتاب  آن 
نا  ایجاد حس  افراد  برای  و  باشد  مالیم  که  دارد  اهمیت  جلد  روی 
انتخاب می  کتاب  برای  که  اسمی  مطلب  این  از  نکند.بعد  مطلوب 
را  لو ندهد و فرد  را  باشد و محتوای داستان  با دقت  باید  نیز  شود 

ترغیب به خواندن محتوا کند.
آیا آثار شما تاکنون ممیزی داشته است؟

از  اما  نداشته،  ممیزی  مشکل  من  های  کتاب  کنون  شکرتا  را  خدا 
است.به  درگیرکرده  را  ها  آن  بسیار  مساله  این  که  شنیدم  دوستان 
را  چیزی  جلوی  مجازی  دنیای  این  با  و  حاضر  درحال  من  اعتقاد 
نمی توانیم بگیریم و امروزه افراد می توانند نسخه های بدون چاپ 
این  در  اهمیت  قابل  بخوانند.نکته  و  گرفته  اینترنت  از  را  ها  کتاب 
که  باشد  داشته  را  باور  این  باید  که  است  مخاطب  انتخاب  مساله 
هرکتابی که می خواند را با تفکر خود بخواند و بپذیرد و زود باور 
و جلوی  کنند  را سانسور می  کتابی  زمانی که  نظر من  به  نباشد. 
شوند.با  می  کتاب  آن  شهرت  باعث  بیشتر  گیرند  می  را  آن  چاپ 
شد  خواهی  متوجه  شده  سانسور  های  کتاب  آن  از  برخی  مطالعه 
محتوایی ندارد و اگر این میزان حساسیت نبود تا این اندازه شهرت 

پیدا نمی کرد.
شما عالقه مند به مطالعه کدام آثار از نویسندگان هستید و آیا آنها 

تاثیری بر سبک نوشتاری شما داشته اند؟
او  های  کتاب  تمامی  و  دارم  ابراهیمی  نادر  به  بسیاری  عالقه  من 
»برجاده  و  دود«  بدون  »آتش  کتاب  مخصوصا  ام.  کرده  مطالعه  را 
او  است.  عالی  بسیار  های  کتاب  من  نظر  به  که  سرخ«  آبی  های 
می دارد  وا  را  من  که  است  برخوردار  از جسارتی  هایش  داستان  در 
چندین بار کتاب های او را مطالعه کنم. این که او از زبان شخصیت 
ها وارد مباحث مختلف می شود و گاهی هم به طنز بیان می کند 
یک  کتابی  هر  که  کنم  اشاره  باید  اما  است  کرده  او  شیفته  را  من 
به دوران  به ما می دهد. من چون سنم  تازه ای  برداشت  دیدگاه و 
و  خواندم  می  بسیار  را  شریعتی  دکتر  کتابهای  می گردد  بر  انقالب 

شاید در سبک نویسندگی من نیز تاثیر گذاشته باشد.
بارها  که  شویم  می  درگیر  چنان  ها  کتاب  از  برخی  با  گاهی  ما 
نویسندگانی  من  نظر  کنیم.به  می  مطالعه  را  آن  و  می گردیم  باز 
درباره  حسینی  خالد  های  کریستوفر،کتاب  روالن،ژان  رومن  مثل 

ارزش  داشت  وجود  قدیم  از  که  روسی  های  کتاب  یا  و  افغانستان 
چندین بار خواندن را دارند.من سفرنامه های »جانستان کابلستان« 
همه  دارم.  دوست  بسیار  هم  را  خانی  امیر  رضا  جنوبی  کره  و 
نسبت  همان  به  که  دارند  وقایع  به  خوبی  نگاه  و  قلم  افراد  این 

داستان های آنها را تاثیرگذار می کند.
تا چه اندازه مطالعات آنالین را در ترویج کتابخوانی موثر می دانید؟

بسیار  کرونا  ایام  در  الخصوص  علی  خوانی  کتاب  های  اپلیکیشن 
دسترسی  و  پایین تر  قیمت  آنها  فایده  مهمترین  بودند.اما  مفید 
جزیره  مانند  مناطقی  در  جمله  از  است.  کتابها  برخی  به  راحت 
سخت  بسیار  آن  در  مختلف  های  کتاب  به  دسترسی  که  کیش 
ترجیح  می برم.اما  بهره  بسیار  آنالین  مطالعه  از  خودم  است.من 
چند  است.  کتاب  کاغذی  نسخه  داشتن  دست  در  من  همیشگی 
وقت است که در کیش زندگی می کنید و آیا جزیره و دریا تاکنون 

موضوع داستان های شما بوده؟
من از سال ۷۳ در کیش زندگی می کنم و یک بار روایتی از کیش 
با موضوع ورود خود به جزیره و مقایسه آن با سرزمین اصلی نوشتم 
که معاون فرهنگی سازمان هم از آن تقدیر کردند و به چاپ رسید.

جشنواره  در  که  دریا«  »هراش  نام  با  من  آخر  داستان  همچنین 
جنوب برگزیده شد با لهجه جنوبی است و مختص جغرافیا و تاریخ 

این منطقه نوشته ام.
آیا اکنون مشغول نوشتن کتاب یا داستان تازه ای هستید؟

خصوص  در  گاهی  اما  ندارم.  را  جدیدی  کتاب  نوشتن  قصد  فعال 
نویسم.  می  کوتاهی  داستان  رسد  می  ذهنم  به  که  جدیدی  سوژه 
وگرنه  بگذارم  کنار  نوشتن  و  خواندن  برای  را  وقتی  باید  حتما  من 
قلم آدم خشک می شود و این گونه است که می توان نویسندگی 
البته مدتی است نیت نوشتن یک رمان در  را حفظ و تقویت کرد. 
رابطه با جنگ جهانی اول و دوم و قحطی های آن سال و اتفاقات 
انگلستان  توسط  آن  پرونده  راحت  خیلی  و  داد  رخ  که  فجایعی  و 
بسته شد داشتم. که یک رمان تاریخی می شود و نیازمند مطالعات 
بسیار دقیق تاریخی است تا بتوان اشاره خوبی به جزییات آن زمان 
چای  "فرد  کنیم  می  اشاره  داستان  در  وقتی  مثال  عنوان  به  کرد. 
یا قهوه و  بوده  باشیم در آن زمان چای  را ریخت"باید توجه داشته 
برنامه من در آینده است.تا کنون قصد آموزش نویسندگی  این جز 

را داشته اید؟
عالقه  دلیل  به  اما  است  شده  خواسته  من  از  ها  بار  مساله  این 
در  اما  ام.  نشده  مقوله  این  وارد  هنوز  دارم  نوشتن  به  که  بسیاری 
اگر شرایط  البته  آموزش هستند.  برای  بسیاری  استادان  نیز  جزیره 

مساعد باشد آموزش را نیز در برنامه خود خواهم داشت.
به نظر شما کرونا چه تاثیری روی نویسندگان داشته است؟

ما نویسندگان در جزیره جلسات و دورهمی های بسیاری داشتیم. 
ازا  و  است  اجتماع  در  حضور  نیازمند  نوشتن  برای  نویسنده  یک 
این  مثبت  وجه  اما  است.  کرده  درگیر  نیز  را  نویسندگان  بابت  ین 
نویسندگی  برای  بیشتر  فرصت  کردن  پیدا  و  نشینی  خانه  ماجرا 
نوشتم  کرونا  با  رابطه  در  داستانی  من  کنم  اشاره  باید  البته  است. 
گفته  از  که  است  مسنی  آدم  نگاه  با  رابطه  در  آن  موضوع  که 
کاری  جوانان  با  و  کشد  می  را  پیران  کرونا،که  با  رابطه  در  جوانان 
در  کرونا  ورود  اوایل  در  داستان  این  است.که  شده  ندارد،دلشکسته 

همشهری داستان به چاپ رسید.

زنان شاغل هنوز در اندرونی مانده اند
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روستایی عجیب بدون تولد نوزاد
در »دیسفان گناباد« ۱۸ سال نوزادی متولد نشده است

اینجا دیسفان گناباد است؛ روستایی که سال های سال از 
آخرین نوزادی که در آن متولد شده می گذرد.

نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ به کمتر از یک درصد 
رسیده و این اتفاق براساس آمار و ارقام بی سابقه بوده است.

شهرستان گناباد به عنوان یکی از مسن ترین شهرهای کشور 
از این نظر شرایط بسیار خاصی دارد؛علی آراسته رییس اداره 
بهزیستی گناباد چندی قبل اعالم کرد: ۱۲.۳۰ درصد جمعیت 
بیش از ۹۰ هزار نفری گناباد را سالمندان تشکیل می دهند و 
این شهرستان دومین شهرستان سالمند کشور به شمار می رود.

روستایی که ۱۸ سال تولدی در آن نبوده است
ماه  خرداد   ۱۰ در  نیز  گناباد  کاخک  بخشدار  مرادی  حسین 
سال جاری در جلسه ثبت وقایع حیاتی گناباد اظهار داشت: 
درآمد  نبود  فقط  بخش  این  روستاهای  در  از  مهاجرت  علل 
از جوانان  بسیاری  نیست،بلکه  منطقه  در  و خشکسالی  کافی 
در روستاهای منطقه با مدارک تحصیلی باال حاضر به ماندن 

در روستا و اشتغال در بخش کشاورزی و دامپروری نیستند.
وی کمبود شدید زاد و ولد در مناطق روستایی را از تنگناهای 
مهم ذکر کرد و افزود: به عنوان مثال در برخی روستاها از قبیل 
»دیسفان« با بیش از ۱۵۰ خانوار در ۱۸ سال گذشته یک مورد 

تولد نیز ثبت نشده است.
مورد  غذایی  مواد  و  تغذیه  باید  علمی  نظر  از  داد:  ادامه  وی 
استفاده مردم مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که چقدر 

در زاد و ولد و باروری تاثیرگذار است.

دیسفان؛ روستایی که در آن زادوولد ثبت نشده
از دهستان کاخک شهرستان گناباد،  است  دیسفان روستایی 
از  کالت،  روستای  به  غرب  از  خانیک،  روستای  به  جنوب  از 
شمال به شهر گناباد واز شرق به شهر کاخک، جمعیت ساکن 
و دائم این روستا حدود دویست نفر و جمعیت غیر دائم بیش 
از ۱۵۰۰ نفر و مساحت آن حدود ۱۲ کیلومتر مربع است. آنچه 
است،  آن  در  ولد  زاد  میزان  است  کرده  متمایز  را  روستا  این 
حدود۱۸ سال است که در این روستا تولدی صورت نگرفته و 

تمامی ساکنان آن افراد پیر هستند.
روستای  کرد:  بیان  دیسفان  روستای  دهیار  پاسبان؛  رضا 
دیسفان یکی از روستاهایی است که تمامی جمعیت آن افراد 
اطراف  شهرهای  به  کار  برای  روستا  جوانان  و  هستند  مسن 

مهاجرت کرده اند.
وی ادامه داد: به دلیل مهاجرت و نبود جوانان در روستا دیگر 
تولدی در این روستا صورت نگرفته و حدود ۱۸ سال است که 
مردم شاهد تولدی در روستای دیسفان نبوده اند و دلیل اصلی 

این مهم نیز مهاجرت افراد است.
دهیار دیسفان خاطرنشان کرد: اگر شغل برای جوانان مهیا شود 
و زیرساخت های الزم وجود داشته باشد دیگر جوانان از روستا 

نمی روند و تعداد زاد ولد نیز افزایش می یابد.
مهاجرت چقدر موثر است؟

جواد صادقی نسب معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
نیز اظهار داشت:  گروه سنی میانساالن )۶۰-۳۰ سال( با ۳۹.۸ 

به  با ۳۹.۹درصد،  )زیر ۵ سال(  و گروه سنی کودکان  درصد 
بیشترین و کمترین گروه های جمعیتی تحت پوشش  ترتیب 

دانشگاه را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ با تصویب شورای عالی انقالب 
کلی  سیاست های  ابالغ  روز  ماه،  اردیبهشت   ۳۰ فرهنگی، 
جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملّی جمعیت 
این روز  افزود: در  در تقویم رسمی کشور ما به ثبت رسیده، 
مقام معظم رهبری، سیاست های کلی جمعیت را در ۱۴ بند و 
با هدف کلی ارتقاء نرخ باروری کلی و افزایش نرخ رشد جمعیت 
به همه دستگاه ها ابالغ نمودند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد، یکی از مهمترین چالش ها در موضوع جمعیت 
را کم شدن آمار موالید بیان کرد و ادامه داد: از سال ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۹۴ نرخ تعداد موالید در حال افزایش بوده، اما این آمار 
افول گذاشته است.  با شیب تندی رو به  از سال ۱۳۹۴  پس 
تعداد موالید در  سال ۱۳۹۸ نیز به شدت روند کاهشی داشته 
اعالم  اخیر بی سابقه  این کاهش در  ۵۰ سال  به طوری که 

شده است
یک  برای  ایمن  بارداری  سنین  که  غلط  عمومی  باور  صادقی 
زن را از سن ۲۵ تا ۳۵ سال اعالم می کند، را یکی از مهمترین 
آخرین  کرد:  بیان  و  دانست  جمعیت  موضوع  در  چالش ها 
بارداری  بهترین سن  که  است  این  از  علمی حاکی  یافته های 
باروری زنان بین سنین زیر ۲۰ سال  باالترین قدرت  ایمن و 
تا باالی ۳۵ سال است و زنان در سنین زیر ۲۰ سال، بهترین 

ساختار بیولوژیکی را برای باروری دارند؛ به همین دلیل باید 
تالش شود تا سن ازدواج را در حد معقول پایین بیاوریم. وی 
تصریح کرد: باید به این نکته توجه نمود که سنین بارداری از 
۱۰ تا ۵۴ سالگی است و نظام سالمت باید آمادگی الزم را برای 

بارداری یک زن بسیار جوان و یا میانسال داشته باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مشکل دیگر را 
افزایش فاصله بیش از حد بین بارداری ها بیان تاکید کرد: طبق 
آخرین یافته ها، میانگین این فاصله زمانی به بیش از ۵ سال 
افزایش یافته است، در صورتی که بهترین فاصله بین بارداری 

به شرایط زن بستگی دارد.
 صادقی  از افزایش میل به تک فرزندی در خانوار های ایرانی 
آخرین  طبق  کرد:  اظهار  و  کرد  یاد  بعدی  چالش  عنوان  به 
یافته ها، ۱۴درصد خانواده های ایرانی داشتن یک فرزند را کافی 

می دانند.
مشکل  را  تولد  زمان  در  مادر  و  پدر  میانگین سن  افزایش  او 
دیگر در مسئله جمعیت عنوان و افزود: طبق آخرین یافته ها، 
و  سال   ۳۳.۷ فرزند  اولین  تولد  هنگام  در  پدر  سن  میانگین 
میانگین سن مادر ۲۷ سال به ثبت رسیده است. همچنین سن 
ازدواج هم باال رفته است، به طوری که میانگین سن ازدواج در 
دهه اخیر برای آقایان به ۲۷ سال و برای خانم ها به ۲۴ سال 

افزایش یافته است.
تسنیم

 کودک همسری روایت کودکانی است که هنوز از الالیی مادر به قدر 
کافی بهره نبرده اند اما باید برای فرزندان خود الالیی بخوانند؛ کودکانی 
که یک شبه کوله بار سنگین بزرگسالی را بر دوششان می گذارند و آنان 

را بدون مهارت و آموزش در جاده زندگی بدرقه می کنند.
مورد کودک  عاقد ۱۲۰  بر دستگیری  مبنی  اخیر خبری  روزهای  طی 

همسری توسط دادستان شهرستان نمین استان اردبیل منتشر شد.
عظیم اکبری دادستان شهرستان نمین ضمن اعالم این خبر، در جمع 
احقاق  راستای  در  مدعی العموم  عنوان  به  دادستان  افزود:  خبرنگاران 
حقوق عامه و جلوگیری از ترویج این فرهنگ نادرست و اشتباه ورود 
پیدا کرده و جرم ۶ ماه تا ۳ سال برای متهمان در نظر گرفته شده 
که این اتهام مشمول خانواده های دختر و پسر می شود که در این امر 

دخیل بوده اند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از علل افزایش آسیب های اجتماعی ازدواج 
در  دارد  ادامه  مناطق همچنان  برخی  در  که  است  زودهنگام دختران 
حالی که این موضوع نتایج بسیار منفی در زندگی افراد بعد از رسیدن 
به سن قانونی دارد و عالوه بر رها کردن دوران تحصیل خود مجبور به 
وارد شدن به یک زندگی مشترک کاماًل بی اطالع هستند، تصریح کرد: 
نیاز است در این زمینه رصدهای همه جانبه داشته باشیم تا بتوانیم از 
حقوق کودکان به نحو احسن دفاع کنیم و شاهد ریشه کنی این فرهنگ 
غلط در بین مردم باشیم که انتظار می رود در این راستا خانواده ها نیز 

با ما همکاری های الزم را داشته باشند.
مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی 
ایران منتشر کرده که بر اساس آن در تابستان سال ۹۹، در مجموع 

ازدواج ۹  هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴  ساله ثبت شده است.
بنابر این گزارش، میزان تفاوت ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴  ساله نسبت به 

تابستان سال ۹۸، با افزایش هزار ازدواج مواجه است.
از  قانونی پیشگیری  تبعات کودک همسری و کندوکاو در راهکارهای 
این معضل اجتماعی، خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا را بر آن داشت 
تا با مونیکا نادی حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال در حوزه زنان و 

کودکان گفت و گو کند.
کودک همسری به رشد کودک بیوه منجر می شود

نادی با تاکید بر اینکه در دوره کنونی، دیگر بلوغ جنسی و جسمی 
مالکی برای ازدواج نیست و رشد عقلی و فکری به عنوان مالک برای 
ازدواج در ارجحیت و اولویت قرار دارد، گفت: باید پذیرفت وقتی کودکان 
بدون اینکه به رشد عقلی و آمادگی روانی برسند وارد رابطه ازدواج می 
شوند عالوه بر اینکه از حق کودکی خود محروم می شوند و ناخواسته 
کودکی آنان قطع و وارد دنیای بزرگسالی می شوند، آمادگی پذیرش و 

ورود به آن شرایط را نخواهند داشت.
وی افزود: همین امر باعث موفقیت آمیز نبودن ازدواج ها می شود زیرا 
وقتی این کودکان بزرگ می شوند و به بلوغ فکری می رسد با پدیده ای 
مواجه می شوند که قابل قبول آنان نیست در نتیجه هم طالق های 

عاطفی و هم طالق های قطعی زیاد می شود.
کودک همسری، مسلخ آرزوهای کودکی در بزرگسالی است

این حقوقدان محروم شدن کودکان از حق کودکی و حق دست یافتن 

به خواسته ها و آرزوها را از دیگر آسیب های کودک همسری عنوان و 
تصریح کرد: در این ازدواج های زودهنگام، معموال پسران به دلیل اینکه 
مجبور به اشتغال و تامین زندگی مشترک هستند از حق کسب مهارت 

و تخصص محروم می شوند.
نادی در مورد تبعات کودک همسری روی دخترکان نوعروس هم گفت: 
های جسمی  آسیب  تنها  نه  زودهنگام  های  بارداری  با  هم  دخترکان 
متحمل می شوند بلکه به دلیل اینکه شرایط مادرشدن و فرزند پروری 
را ندارند، ممکن است برای فرزندان آنان هم یکسری تبعات بوجود آید. 
پس کودک همسری هم به کودک، هم به خانواده ای که تشکیل می 
شود، هم به فرزندی که از این ازدواج حاصل می شود و در نهایت هم 

به جامعه ای که درگیر چنین آسیب هایی می شود ضربه می زند.
مجازات ها نقش اندکی در کاهش کودک همسری دارند

نادی در ادامه این گفت وگو، با بیان اینکه در ایران سن ازدواج باالی 
۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران آزاد اعالم شده و ازدواج 
اجازه پدر در صورت رعایت  و  اذن دادگاه  به  این سن منوط  های زیر 
مصلحت کودک شده، تصریح کرد: در قانون حمایت از خانواده، حداقل 
سن ازدواج تعیین نشده اما برای سردفترانی که این ازدواج ها را خارج از 
شرایط قانونی ثبت یا مردانی که خالف شرایط حداقل سن با دختران 
اولیا و سرپرستان  برای  ازدواج می کنند و همچنین  قانونی  زیر سن 
اما  است  نظر گرفته شده  در  هایی  پسران مجازات  و  قانونی دختران 
این  واقعیت این است که مجازات ها نمی توانند نقش عمده ای در 

خصوص ایفا کنند.

وی تاکید کرد: دلیل کودک همسری هم در فرهنگ و باورهای خاص 
موجود در جامعه ریشه دارد و هم از مشکالت اقتصادی حاکم بر اقشار 
مختلف جامعه ناشی می شود؛ والدینی که در ازای عقد دختر خود به 
زوجیت دیگری مبلغی دریافت می کنند یا والدینی که نمی خواهند 
فرزندشان همانند آنها در فقر روزگار سپری کند پس از طفولیت به عقد 

فردی با اختالف سنی باال اما دارا درمی آورند.
فرهنگ سازی، آموزش و اجرای صحیح قوانین، سه ضلع پیشگیری از 

کودک همسری
که  هایی  خانواده  شاهدیم  گاه  اینکه  بیان  با  دادگستری  وکیل  این 
کودک  به  را  فرزندان  دارند  خود  در  بیشتری  های  آسیب  و  مشکالت 
همسری می دهند، خاطرنشان کرد: بنا به دالیلی که اشاره شد نمی 
به  کیفری  اجرایی  ضمانت  و  کافی  ها  مجازات  که  داشت  توقع  توان 

تنهایی کارآمد باشند.
نادی، تصریح کرد: پس عالوه بر اینکه نیاز است در قوانین، مالک ها 
و سن ازدواج تجدیدنظر شوند بلکه باید بر روی بحث های آموزشی و 
فرهنگی و آگاهی رسانی درباره تبعات این ازدواج ها بر روی کودک و 
جامعه کار کرد. در واقع با این روش می توان جلوی سیل آسیب های 

اجتماعی سد زد.
به باور این حقوقدان، بدون کار آموزشی و ترویج حقوق کودکان و زنان، 
قوانین و مجازات ها به تنهایی نمی توانند بازدارنده باشند. هر چند 
وقتی حداقل های قانون را قبول داشته باشیم، قوانین می توانند در 
فرهنگ سازی نقش داشته باشند و از شدت این نوع ازدواج ها بکاهند.

کودک همسری ؛ دالیل و تبعات
  گزارش  : ایرنا



از  ماه  فرزند شما هفت  گوییم.  می  تبریک  عزیز  مادر  به شما 
با سالمت و شادی در کنار شما گذراند و حاال  را  زندگی خود 
در حال وارد شدن به ماه هشتم زندگی خود است. نوزاد هشت 
ماهه نیز موارد مختلف و جدیدی را تجربه می کند و بهتر است 
ماه  این  به مسائل  نسبت  ماه هشتم شوید  وارد  اینکه  از  قبل 
آگاه باشید تا هم خودتان راحت تر باشید و هم فرزندتان لذت 
با ما همراه باشید تا همه شرایط و اتفاقاتی که  بیشتری ببرد. 
نیاز است در مورد زندگی یک نوزاد هشت ماهه بدانید را با شما 

عزیزان در میان بگذاریم.
چگونگی رشد نوزاد هشت ماهه در هفته اول

دهد  می  ادامه  اطرافش  دنیای  به کشف  همچنان  نوزاد  این سن  در 
و نسبت به هر چیزی کنجکاوی بیشتری دارد. بنابراین باید حسابی 
او باشید و همه وسایلی که می تواند برای نوزاد خطرآفرینی  مراقب 
کند را جمع کنید تا خانه محیطی مناسب برای نوزاد شود. بهتر است 
هر وسیله خطرناک و شکستنی، قفسه های کتاب، لوازم تزئینی و ... را 
تا مدتی که بتوان نوزاد را کنترل کرد و متوجه شود که نباید به آن ها 
دست بزند و حداقل بتواند از خودش مراقبت کند جمع کنید. مطمئن 
باشید دیگران نیز این شرایط شما را درک خواهند کرد و نگران این 

موضوع نباشید. 
زندگی شما با نوزاد هشت ماهه در هفته اول: زندگی دو نفره!

می  بودن  هم  با  برای  کمتری  فرصت  جدید  مادرهای  و  پدر  بیشتر 
گذرانند و کمتر از گذشته احساس نزدیکی نسبت به همدیگر دارند، 
زیرا تمام وقت خود را صرف کار یا نوزاد می کنند و به گفته خودشان 
وقت  بچه  زیرا  است  طبیعی  احساس  این  ماند.  نمی  برایشان  وقتی 
زیادی می گیرد. با این حال نباید اجازه دهید که به خاطر بچه دار 
انجام  مختلفی  کارهای  است  بهتر  و  شود  کم  شما  صمیمیت  شدن 
دهید تا محبتتان را نسبت به همسرتان نشان دهد. مثال کاری کنید 

همسرتان احساس کند دلتان برایش تنگ شده است. 
چیزی  چه  کنید  فکر  باشید.  باهم  بیشتری  زمان  کنید  ریزی  برنامه 
در رابطه شما کم است. آن را انجام دهید و زمان بیشتری با یکدیگر 
نوزاد  و هنگامی که جلوی  باشید  داشته  رمزی  کلمات  کنید.  سپری 

حرف می زنید از آن ها استفاده کنید.
برای کارهای منزل و نگهداری از نوزاد برنامه ریزی کنید و کارها را 
تقسیم کنید. این کار باعث می شود زمان بیشتری برای با هم بودن 
داشته باشید. همچنین درک متقابل شما نسبت به کارهای فرزندتان 

محبت و قدردانی بین شما را افزایش می دهد. 
نوزاد هشت ماهه در هفته دوم

در هفته دوم از ماه هشتم زندگی نوزاد او بسیار شیرین و شیطان می 
شود و می خواهد به هر چیزی دست بزند که گاهی این موضوع شما را 
کالفه می کند. با هم ببینیم در این هفته چه اتفاقاتی برای او می افتد:

تکان  و  آنها  کردن  لمس  وسایل،  انداختن  با  سن  این  در  شما  نوزاد 
دادنشان با آنها آشنا می شود. نوزاد شروع به بازی با اسباب بازی های 
مختلف می کند و در این زمان باید سعی کنید به او کمک کنید. با 
این حال نباید صد در صد نظر خود را به او تحمیل کنید و اجازه دهید 
ضمن الگو گرفتن از شما از خالقیت خودش نیز استفاده کند. در ماه 
های آینده نوزاد هر وسیله ای را متناسب با کاربردش استفاده می کند. 
نگرانی  با  نوزاد هشت ماهه در هفته دوم: کنار آمدن  با  زندگی شما 

جدایی از نوزاد
نوزاد در ابتدا که با دیگران تنها می شود احساس نگرانی می کند و 
آن را با بهانه جویی یا گریه نشان می دهد. نگران نباشید. در واقع این 

واکنش، نشانه سالم بودن نوزاد است. 
کارهایی که به شما کمک می کند تا واکنش نوزاد کمتر شود:

سعی کنید در هنگام ترک نوزاد و گریه های او احساساتی نشوید.
هنگامی که از نوزاد خداحافظی می کنید بروید. برگشتن و چک کردن 

نوزاد فقط کار را دشوارتر می کند.
هنگامی که به محل کار رسیدید تماس بگیرید و از خوب بودن نوزاد 

اطمینان حاصل کنید.
هنگامی که برگشتید زمان بیشتری با نوزاد باشید.

هر کودکی با جدا شدن از والدین متفاوت برخورد می کند. اگر نوزاد 
شما خیلی از رفتن شما ناراحت می شود، به همسرتان بگویید آخرین 

نفری باشد که از منزل خارج می شود و با او خداحافظی می کند.
نوزاد هشت ماهه در هفته سوم

در هفته سوم باید حسابی مراقب رفتار و گفتار خودتان نسبت به فرزند 
باشید. در ادامه این مورد را بیشتر بررسی می کنیم:

بینایی نوزاد در این سن رو به پیشرفت است. نزدیک بینی نوزاد در 
اما دوربینی در حد دیدن و تشخیص  حال حاضر خیلی خوب است 
افراد و مشاهده وسایل در اتاق خوب می باشد و فاصله دورتر را هنوز 

اتاق  آن سمت  در  را  بازی  اسباب  تواند  او می  نمی دهد.   تشخیص 
ببیند و به سمتش برود. بنابراین انتظار نداشته باشید وقتی از داخل 
آشپزخانه در حالی که او در فصله ای دور از شما قرار دارد شکلک های 
شما را ببیند و واکنش نشان دهد یا وقتی به چیزی در فاصله خیلی 

دور اشاره می کنید متوجه آن شود. 
زندگی شما با نوزاد هشت ماهه در هفته سوم: مراقبت از نوزاد سخت 

است!
تربیت فرزند امری مهم است و باید برخی رفتارهای خودتان را برای 
تربیتی بهتر تغییر دهید. هنگامی که نوزاد راه میفتد، شیطنت هایش 

خسته کننده می شود.
در این مواقع نوزاد را بر روی روروئک قرار دهید. هنگامی که در طول 
شب گریه می کند، پیش از این که ببینید مشکل چیست چند نفس 
عمیق بکشید و تا ده بشمارید سپس با آرامش به سمت نوزاد بروید. 
سعی کنید وقتی نوزاد خواب است بخوابید و گاهی اوقات از همسرتان 
بخواهید به شما کمک کند. اگر شما کاری نکنید که خودتان آرامش 
داشته باشید بخصوص اگر فرزندتان از شیر مادر تغذیه می کند باعث 
تاثیرات منفی روی او می شود و همین حاالت روحی و کالفگی به او 
نیز منتقل می شود در نتیجه کم کم بهانه گیر و پرخاشگر خواهد شد. 

نوزاد هشت ماهه در هفته چهارم
از زندگی پر  نوزاد شما در ماه هشتم  ببینیم در هفته آخر  پایان  در 

هیجانش چه اتفاقاتی می افتد:
به  ابتدا  باید در  البته  راه رفتن می کند.  به  نوزاد شروع  این سن  در 
او کمک کنید و هوایش را داشته باشید تا دچار آسیب نشود. با این 
حال زیاد هم حساسیت نشان ندهید نوزاد دلبند شما تا چند بار زمین 
نخورد راه رفتن برایش عادی نمی شود و با این کار در حال به دست 
آوردن تعادل خودش در حالت ایستاده است. اما روی زمین های سفت 

و خطرناک مثل سرامیک باید بیشتر حواستان به نوزاد باشد. 
زندگی شما با نوزاد هشت ماهه در هفته چهارم: تحرک

سعی کنید ورزش کنید.
عنوان  به  کار  این  بروید.  روی  پیاده  به  نوزاد  همراه  به  بروید.  بیرون 

ورزش برای شما و تفریحی برای نوزاد به حساب می آید.
یک کالس با نوزاد بروید. برخی باشگاه های یوگا و پیالتس کالسی 

برای مادر و فرزند می گذارند. 
یک کالس ورزش در خانه برگزار کنید. سعی کنید وسیله های ورزشی 

و فیلم ورزش را تهیه کنید و در کنار نوزاد انجام دهید.
با نوزاد برقصید. با هم دور اتاق بچرخید و با آهنگ از حرکات موزون 

لذت ببرید.
از پله به جای آسانسور استفاده کنید. این کار نیز نوعی ورزش و تفریح 
برای نوزاد به حساب می آید زیرا تازه راه رفتن و ایستادن را یاد گرفته 

است و این کار برایش هیجان زیادی دارد.
مانند  طبیعی  رفتارهای  انجام  در  تاخیر  معنی  به  رشد  در  تاخیر 
نشستن، چهار دست و پا، راه رفتن و صحبت کردن است. تاخیر در 
رشد می تواند نشانه بیماری طوالنی مدت یا دائمی رشد باشد. با این 
به  کم  تاخیر  نیز  اوقات  گاهی  یابند.  می  بهبود  کودکان  بیشتر  حال 
خاطر تفاوت ژن و ویژگی های فردی نوزاد است و اصال نباید نگران آن 

شوید. بنابراین در این مورد ابتدا با پزشک مشورت کنید و خودتان را 
با حرف های دیگران نبازید. 

الگوی بیماری در هر کودکی خاص است. بعضی کودکان در راه رفتن 
دارند  رفتن مشکل  راه  دارند.برخی در  تاخیر  فعالیت های حرکتی  و 
ولی در حرف زدن سریع هستند. نکته مهم رشد مهارت های فیزیکی 
و روحی نوزاد است که با کمک شما به راحتی می تواند آن ها را یاد 

بگیرد و این مشکل نیز حل خواهد شد. 
چه چیزی باعث تاخیر در رشد می شود؟

آن  در  و  کند  تمرکز  خاصی  چیز  روی  بر  شما  نوزاد  است  ممکن 
پیشرفت کند. اما تاخیر در حرف زدن باید پیگیری شود. ممکن است 
نوزاد مشکل شنوایی داشته باشد یا با دیگران ارتباط کمی دارد و شما 
با  با او می گذرانید خیلی  نیز به عنوان مادر که بیشتر وقت خود را 
مهارت حرف  ترین چیزهایی که  از مهم  یکی  نمی کنید.  او صحبت 
زدن را به نوزاد می آموزد نحوه برخورد شما با نوزاد و میزان صحبت 

کردنتان با او می باشد. 
باید  کاری  دارد چه  در رشد  تاخیر  بیماری  نوزادم  فکر می کنم  اگر 

انجام دهم؟
نشانه های تاخیر و رشد فیزیکی و زمان حرف زدن را بدانید. پزشک 
می تواند رشد نوزاد، بینایی و شنوایی او را بررسی کند. هر عامل نگران 
نوزاد اطالع دهید. ممکن  بنویسید و به پزشک  بینید  کننده ای می 
های  بررسی  اما  باشد  داشته  بیشتری  زمان  به  نیاز  شما  نوزاد  است 

بیشتر ضرری ندارد.
مسمومیت تصادفی نوزاد هشت ماهه

در این ماه به دلیل اینکه نوزاد شما به تازگی شروع به خوردن غذاهای 
جامد نموده است و از طرفی برای شناخت دنیای اطراف خودش ممکن 
است چیزهای مختلفی را وارد دهانش بکند احتمال مسمومیت زیاد 

است. با هم ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم:
چگونه می توان از مسمومیت نوزاد هشت ماهه جلوگیری کرد؟

مواد سمی را بشناسید و در منزل نگه داری نکنید. 
در صورت خورده شدن مواد توسط نوزاد مشخصات مواد را بخوانید و با 

مرکز کنترل سموم تماس بگیرید و اطالعات الزم را بگیرید.
تمام مواد ضدعفونی کننده، قرصها، ویتامین ها، مکمل ها، سموم و ... 

را در کمدی قفل دار دور از دسترس کودکان قرار دهید.
داروهایی بخرید که حداقل سموم را داشته باشند.

مواد خطرناک را در قوطی اصلی نگه داری کنید و باهم مخلوط نکنید.
را  کار  این  نوزاد  یا حداقل جلوی  نخورید  مانند شکالت  را  ها  قرص 

نکنید.
اگر نوزاد چیزی سمی قورت داد چه کاری انجام دهم؟

سم چیزی است که به بدن آسیب می رساند. برخی سموم فقط باعث 
وارد  آسیب جدی  روده  و  ریه  به  دیگر  برخی  اما  درد می شوند  دل 
نفس  تواند  نمی  نوزاد  اگر  شوند.  می  مرگ  باعث  حتی  یا  کنند  می 
بکشد سریعا با اورژانس تماس بگیرید. همچنین اگر خواب آلود است، 
گیج است، گلودرد شدید دارد نیز با اورژانس تماس بگیرید. حتی اگر 
عالئمی نمی بینید سعی کنید مواد سمی باقی مانده را از دهان نوزاد 

خارج کنید. 
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ادامه صفحه قبل 
تاخیر در رشد نوزاد هشت ماهه

اگر نوزاد چیزی سمی را لمس کند چه کاری باید انجام دهم؟
اگر ماده سمی روی لباس نوزاد ریخته است آن را در بیاورید. پوست 
نوزاد را با آب ولرم بشویید و این کار را حدود پانزده دقیقه ادامه دهید. 
روغن بر روی محل سوختگی نمالید زیرا بدتر می شود. اگر ماده سمی 
روی چشم نوزاد است، چشم را با آب فراوان بشویید و پانزده دقیقه این 

کار را ادامه دهید. همچنین به نوزاد اجازه ندهید پلک بزند. 
سرفه نوزاد هشت ماهه

سرفه باعث می شود نوزاد بهتر نفس بکشد زیرا راه تنفسی را تمیز می 
کند. سرفه معموال از سایر عالئم ویروس بیشتر دوام می آورد. برخی 
شرایط سرفه که ممکن است برای نوزاد هشت ماهه ایجاد شود و باید 

نسبت به آن ها آگاه باشید عبارتند از:
اگر نوزاد خس خس می کند برونشیت دارد که به دلیل ویروس راه 

تنفسی ایجاد شده است.
اگر سرفه نوزاد عمیق است و مانند پارس کردن است او دچار بیماری 

شده است.
کند،  سرفه  شب  طول  در  یا  باشد  طوالنی  نوزاد  سرماخوردگی  اگر 

احتمال حساسیت وجود دارد.
اگر سرفه ناگهانی و بدون هیچ عالمتی باشد، احتمال آسم یا انسداد 

راه تنفسی وجود دارد.

آنفوالنزا  احتمال  باشد  لرز  و  تب،  دشوار،  تنفس  با  همراه  سرفه  اگر 
وجود دارد.

اگر نوزاد هر بیست تا سی ثانیه سرفه کند و بین سرفه ها صدای خس 
خس داشته باشد سرفه جدی می باشد و پیگیری شود. 

اگر نوزاد خیلی پیوسته سرفه می کند و سرفه ها همراه با مخاط غلیظ 
است بافت های کیستی در نوزاد باید بررسی شود.

آیا می توان به نوزاد قرص یا داروی خاصی برای سرفه داد؟
بدون مشورت با پزشک به نوزاد قرص ندهید. به نوزاد نوشیدنی بدهید 
و سعی کنید فضای اتاق در طول شب مرطوب باشد. نگه داشتن نوزاد 
در اتاقی با بخار به او کمک می کند راحت تر نفس بکشد و آرام شود. 
اگر ماده ای باعث حساسیت او می شود آن را از اتاق خارج کنید. به 

هیچ وجه در اتاق سیگار نکشید.
چه زمانی نیاز است با پزشک تماس بگیرم؟

با  او می شود  ازغذا خوردن  مانع  و  نوزاد  بی خوابی  باعث  اگر سرفه 
پزشک تماس بگیرید. اگر نوزاد سرفه خونی می کند، اگر نوزاد نمی 
تواند نفس بکشد و در حال بیهوش شدن است و یا اگر سرفه بیش از 

یک هفته به طول انجامید با پزشک تماس بگیرید.
ضربه به سر نوزاد هشت ماهه

همان طور که گفتیم نوزاد شما در ماه هشتم حسابی شیطان می شود. 
او شروع به خوردن غذاهای جامد کرده است و انرژی زیادی دارد. از 
طرفی درکش نسبت به اطراف بیشتر شده است و همه چیز برایش 
تازگی دارد و به همین دلیل بسیار کنجکاو است بنابراین امکان ضربه 

خوردن به سر او و زمین خوردنش زیاد است. با هم ببینم چه کارهایی 
را باید درباره این موضوع انجام دهیم:

اگر ضربه به سر نوزاد بخورد چه کاری باید انجام دهم؟
ضربه خوردن به سر نوزاد امری طبیعی است و نگران کننده نیست. 
اما بهتر است بعد از ضربه خوردن برای آرام شدن درد، پک یخ را به 
به مدت بیست دقیقه روی سر نوزاد قرار دهید. این کار از ورم کردن 
سر نیز جلوگیری می کند. سعی کنید حواس نوزاد را پرت کنید تا 
درد یادش برود. اگر نوزاد رفتاری غیر عادی مانند سرگیجه و یا حالتی 

نزدیک به بیهوشی از خود نشان می دهد با پزشک تماس بگیرید.
چطور می توان از زخمی شدن سر نوزاد جلوگیری کرد؟

موارد احتیاطی:
از  را  سنگین  وسایل  و  کنید  مطمئن  را  منزل  وسایل  و  تلویزیون 

دسترس نوزاد دور نگه دارید.
هنگامی که نوزاد از وسایل منزل باال می رود مراقب او باشید.

نقاط نوک تیز را بپوشانید.
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.
مدیر افتخاری تشریفات اتاق بازرگانی بندرعباس 

نوزاد هشت ماهه
رشد ماهانه نوزاد

اخبار
ابتکار: زنان 8۵ درصد صنایع دستی کشور را 

تولید می کنند

ضمن  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
تاکید بر اهتمام جدی دولت بر حمایت و گسترش صنایع 
دستی تصریح کرد، ۸۵ درصد صنایع دستی کشور توسط 

زنان تهیه و تولید می شود.
نمایشگاه  پنجمین  افتتاحیه  مراسم  در  ابتکار  معصومه 
امروزه  اینکه  بر  تاکید  با  دستی  صنایع  فجر  جشنواره 
جهان  اقتصادهای  مهم  ابعاد  از  یکی  خالق  صنایع 
محسوب می شوند، اظهار داشت: صنایع دستی از جمله 
صنایع خالقی هستند که خوشبختانه در کشور در مورد 

آن مزیت های فوق العاده ای داریم.
وی یادآور شد: در ایران ۸۵ درصد صنایع دستی توسط 
زنان تهیه و تولید می شود و دلیل عمده آن این است 
که هنر و عشق و عالقه آنان برگرفته از فرهنگ غنی و 
فرهنگ قومی، منطقه ای و طبیعت زیبا است که باعث 

شد ایرانی ها به سمت صنایع دستی بروند.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه بهترین حمایت از 
این زنان برگزاری همین نمایشگاه ها و جشنواره ها است، 
کرونا  شیوع  دلیل  به  شاید  که  اتفاقی  کرد:  خاطرنشان 
کمی با دشواری مواجه بوده اما با همت معاونت صنایع 
دستی شاهد برگزاری این نمایشگاه هستیم که در جهت 

حمایت از صنعتگران صنایع دستی است.
برای  فرصتی  ها  نمایشگاه  این  اینکه  بر  تاکید  با  ابتکار 
خاطرنشان  است،  هنری  کارهای  بیشتر  ارائه  و  تشویق 
از  تلفیقی  ها  نمایشگاه  این  اینکه  تر  جالب  نکته  کرد: 

سنت و مدرنیته و کارهای بدیع و جدیدی است.
دولت دوازدهم اهتمام ویژه ای به گسترش صنایع دستی 

دارد
درباره  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
گفت:  دستی  صنایع  از  دوازدهم  دولت  های  حمایت 
مشکالت عدیده ای بر سر راه صنعتگران صنایع دستی 
وجود دارد که با حمایت ها و تالش های دولت بخشی 
از آن رفع شده و بطور قطع کافی نیست و باید استمرار 
داشته باشد. معاونت امور زنان هم به نوبه خود حمایت 
هایی داشته هم در بحث توان افزایی در آموزش ها و هم 

اجرای طرح کمند برای دختران دانشجو که بخشی از آن 
مربوط به صنایع دستی است.

ابتکار با تاکید بر اینکه خیلی از جوانان عالقه مند هستند 
تا در کنار رشته  ببیند  در حوزه صنایع دستی آموزش 
تحصیلی خود در این حوزه هم فعالیت کنند، یادآور شد: 
برهمین اساس، برگزاری این دوره ها با همکاری سازمان 

صنایع دستی ادامه دار خواهد بود.
شبکه بازاریابی دیجیتالی بزودی رونمایی می شود

بسیار  عرصه  این  در  بازاریابی  بحث  اینکه  بیان  با  وی 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  کرد:  تاکید  است،  مهم 
ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های مرتبط، شبکه 

بازاریابی دیجیتال را بزودی راه اندازی می کند. 
ابتکار افزود: در سفرهای استانی به کرمانشاه و کردستان 
شاهد بودیم که در بازارهای منطقه ای کار های خوبی 
خوشبختانه  و  شده  انجام  دستی  صنایع  معرفی  برای 

فرصت های خوبی در سطح منطقه داریم.
گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
دولت هم حمایت های الزم را برای ایجاد فضای عرضه 
کاال توسط زنان هنرمند ادامه می دهد از جمله از شبکه 
های  سایت  از  جدیدی  پلتفرم  که  بازاریابی  دیجیتالی 
مختلفی است که در سطح کشور در جهت عرضه کاال و 
خدمات زنان وجود دارد. ابتکار درباره بیمه زنان هنرمند 
امر  این  به  دولت  کرد:  تصریح  دستی  صنایع  حوزه  در 
توجه ویژه داسته و دارد که در بودجه ۱۴۰۰ هم مدنظر 
جشنواره  پنجمین  افتتاحیه  مراسم  است.   گرفته  قرار 
صنایع دستی فجر ۲۱ بهمن ۹۹ با حضور معصومه ابتکار 
پویا  و  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و 
جمعی از هنرمندان و فعاالن حوزه صنایع دستی برگزار 
برگزیده،  هنرمند   ۶ به  جشنواره  از  دوره  این  در  شد. 
صنایع دستی  فجر  جشنواره  ویژه  سیمین  سرو  نشان 
برگزیده دیگر  به ۶ هنرمند  و  به همراه جایزه غیرنقدی 
دیپلم افتخار و جایزه غیرنقدی اعطا می شود. همچنین 
و  نمایشگاه  در  که  هنرمند  بانوی  دو  از  مراسم  این  در 
مسابقه مجازی صنایع دستی برگزیده جهان به نمایندگی 
از منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی 
در  تجلیل شد.  رتبه شدند،  و حائز  بودند  شرکت کرده 
فجر،  صنایع دستی  نمایشگاه  پنجمین  افتتاحیه  مراسم 
گذاشته  نمایش  به  نیز  فقید  هنرمندان  از  تعدادی  آثار 
و  صنایع دستی  دستاوردهای  آخرین  نمایش  شد.  
هنرهای سنتی ایران، آشنایی با هنرمندان جوان و کشف 
فضایی  ایجاد  صنایع دستی،   عرصه  در  نو  استعدادهای 
صنایع دستی  آثار  با  مخاطبان  بی واسطه  مواجهه  برای 
این جشنواره  برگزاری  اهداف  از  هنرمندان  با  ارتباط  و 
صنایع دستی فجر است. ساعت بازدید از نمایشگاه آثار 
پنجمین جشنواره صنایع دستی فجر  از ساعت ۱۰ تا ۱۴ 
تعطیل  ایام  و  به جز پنجشنبه و جمعه ها  و ٣۰ دقیقه 

است و عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه 
به محل موزه ملی ایران در خیابان ٣۰ تیر مراجعه کنند.

در این نمایشگاه حدود ٣۰۰ اثر از ۱۵۰ هنرمند به نمایش 
سال  اسفند   ۱۰ نیز  اختتامیه  مراسم  و  آمد  خواهد  در 

۱٣۹۹ برگزار می شود.
مدیر افتخاری تشریفات اتاق بازرگانی 

بندرعباس منصوب شد
مدیر تشریفات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بندرعباس با اعطای حکمی از سوی ریاست اتاق بازرگانی 

بندرعباس منصوب شد.
متن حکم محمدرضا صفا بدین شرح است:

سرکار خانم فرزانه ناصریان
با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی 
تشریفات  امور  »مسوول  عنوان  به  حکم  این  موجب  به 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس« به 
صورت افتخاری منصوب می شوید. امید است با اتکا به 
ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت 
های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین 

محترم کوشا باشید.
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور 

پیروزی ارزشمند برای بانوان رودانی در 
کرمان 

تیم فوتسال رودان موفق شد در هفته پنجم لیگ برتر 
بانوان کشور با سه گل نماینده استان کرمان  را در خانه 

اش شکست دهد. 
تیم هیات فوتبال رودان که در دو دیدار ابتدایی خود در 
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور تن به شکست برابر رقبا 
داده بود پس از برد هفته گذشته این هفته هم موفق شد 
در دیداری بیرون  از خانه با سه گل تیم مس کرمان را 
فوتبال رودان  برای هیات  این دیدار  شکست دهد.  در 
مریم حکمتی دو بار و مهسا عرب موفق به گلزنی شدند. 
نماینده  به سود  بر دو  نتیجه سه  با  پایان  بازی در  این 

هرمزگان به پایان رسید.  
با حضور ۱۴ تیم در ۲  بانوان کشور  برتر فوتسال  لیگ 

گروه هفت تیمی برگزار می شود.

انتقال دو مادر باردار پرخطر با بالگرد 
اورژانس 11۵ از جاسک به بندرعباس 

پیرو درخواست پزشک بیمارستان جاسک مبنی بر اعزام فوری 
بالگرد  بالفاصله  زودرس،  زایمان  تشخیص  با  باردار  مادر  دو 

اورژانس ۱۱۵ با تیم فوریت ها عازم جاسک شد. 
طی این ماموریت اورژانسی، یک مادر ۲۱ ساله با سن بارداری 
۲۷ هفته و یک مادر ۲۶ ساله با سن بارداری ٣۰ هفته که به 
دلیل احتمال زایمان زودرس نیاز به دریافت مراقبت های ویژه 

داشتند، به بندرعباس منتقل شدند.
تفاهمنامه کانون زنان بازرگان استان هرمزگان با 

بسیج مهندسین استان

اولین تفاهمنامه همکاری کانون زنان بازرگان هرمزگان با بسیج 
مهندسی استان در محل دفتر کانون منعقد گردید.

این نشست که با حضور علوی رئیس کانون زنان بازرگان هرمزگان  
و حمید  کمالی رئیس بسیج مهندسی استان هرمزگان تشکیل 
فعالیت های  توانمند سازی و سازماندهی  پیرامون  شد مباحثی 
می  زیر  شرح  به  آن  که خالصه  نموده  مطرح  بانوان  اقتصادی 
و  برند سازی  و فروش صنایع دستی  تولید،   باشد:  در بحث 
صورت  در  الزم  های  حمایت  و  آموزش  کشاورزی  محصوالت 
احراز شرایط خواهد شد.  در موضوع مدل طرح های توجیهی در 
مشاغل خانگی و وامهای کم بهره حمایت تا سقف ۲۰ میلیون 
تومان انجام خواهد شد.  در برنامه های پیش روی کانون توجه به 
اقتصاد همه گیر و مشارکت مردمی، با پایش زیست بوم منطقه، 
ها  توانمندی  معرفی  و  انگیزه  ایجاد  و  گری  تسهیل  جهت  در 

و پتانسیل های تولیدی و گردشگری استان دیده خواهد شد.



وزیر آموزش و پرورش در آیین بهره برداری از یک 
مدرسه خیرساز در بندرعباس:

نهضت مدرسه سازی در هرمزگان باید تداوم پیدا کند/
ساماندهی نیروی انسانی و افزایش کیفیت آموزشی 

اولویت های مهم آموزش و پرورش است

از دبستان شش  محسن حاجی میرزایی در حاشیه آیین بهره برداری 
کالسه »مادر« در بندرعباس که با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان، 
پرورش،  و  آموزش  کل  مدیر  کشور،  مدارس  نوسازی  سازمان  رییس 
مدیرکل نوسازی هرمزگان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، 
خیران و شیخ محمد صالح پردل از علمای اهل سنت بندرعباس برگزار 
شد،اظهار داشت: کار خیران ارزشمند است و در فرهنگ قرآنی ما جاگاه 
باالیی دارد اما اینکه خیران از میان انبوه کارهای خیر، مدرسه سازی را 
به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بناها در زندگی انسان انتخاب می کنند، 
ارزش این کار به مراتب باالتر است. وی افزود: مدارسی که در جای جای 
جغرافیای پهناور ایران احداث می شود در ساختار کلی آینده ایران نقش 
آفرین می شود و انسان های برجسته آینده ساز کشور از پشت همیت 

میز و نیمکت ها پرورش پیدا می کنند.
وزیر آموزش و پرورش، مدرسه را یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، 
تربیتی و آموزشی کشور عنوان کرد و گفت: مدرسه جایگاهی است که 
جان انسان قوت می گیرد، روح انسان به پرواز در می آید و اگر همه 
است،  انسان  زندگی  کننده  تسهیل  و  انسان  در خدمت  دیگر  خدمات 

مدرسه پرورش خود انسان را بر عهده دارد.
جایگاه  تربیت،  و  تعلیم  ارکان  از  مدرسه  کرد:  اضافه  میرزایی،  حاجی 
شکل گیری انضباط، تربیت اعتقادی، دینی، سیاسی، اجتماعی، علمی و 
فناوری است و دانش آموز را با جامعه پیوند و توانمندی ملی را افزایش 
می دهد. وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از راهبری هدفمند و 
مجدانه استاندار هرمزگان در راستای تشکیل نهضت مدرسه سازی در 
استان، گفت: دکتر همتی با عالقه مندی این کار را حمایت می کند 
ها  مرهون حمایت  اخیر  های  به ویژه طی سال  سازی  مدرسه  رونق  و 
سرانه  ارتقاء  کرد:  میرزایی خاطرنشان  است. حاجی  وی  ها  راهبری  و 
و  زنده  استانی  هرمزگان،  که  دهد  می  نشان  استان  آموزشی  فضاهای 
این  تداوم  با  امیدواریم  که  دارد  مصممی  مدیران  و  خیران  و  پویاست 
آینده  در  استان  در  آموزشی  فضاهای  کمبود  شده،  شروع  که  نهضتی 
نزدیک مرتفع شود. وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود در این 
انسانی  نیروی  را ساماندهی  اولویت آموزش و پرورش  آیین، مهمترین 
اعالم کرد و گفت: گامهای بزرگی برای تحقق این هدف برداشته شده و 
طی یک سال گذشته اقداماتی که در این راستا صورت گرفته به اندازه 
مجموعه اقدامات ۱۰ سال گذشته برای ساماندهی نیروی انسانی است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: طی رایزنی های انجام شده، شورای 
عالی انقالب فرهنگی در راستای ارتقاء توانایی های عملی و مهارت های 
معلمان طرحی را تصویب کرده است که با عملیاتی شدن آن، کیفیت 

آموزشی در مدارس ارتقاء چشم گیری پیدا می کند.
رونمایی مجموعه شعر" تمنا" در شهرستان بستک

 
رونمایی  از  بستک  اسالمی شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
پنجمین اثر رشدیه عالیان بانوی پژوهشگر، شاعر و نویسنده شهرستان 

با نام " تمنا " به مناسبت بزرگداشت روز زن و مقام مادر خبر داد.
شعر  مجموعه  از  دوم  جلد   : کرد  عنوان  این خصوص  در  دادوند  داود 
تمنا از جمله سروده های خانم رشدیه عالیان می باشد که به مناسبت 
فرا رسیدن هفته بزرگداشت مقام زن  با حضور فرماندار و امام جمعه 

شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری از این اثر رونمایی گردید.
وی در ادامه افزود: رشدیه عالیان آثاری همچون مجموعه داستان کوتاه 
سنگ صبور، جلد یک مجموعه شعر تمنا، نظریه های یادگیری، عجایب 
موزون و بیش از ۵۰ مقاله علمی در کارنامه خود دارد و همچنین اثر 
ارزشمند دیگری با موضوع »زندگینامه شهدای شهرستان« بستک نیز 

در دست چاپ می باشد.
اضافه  در  بستک  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
کرد: نامبرده در چهارمین جشنواره سراسری پروفسور حسابی به عنوان 

پژوهشگر برتر کشور شناخته شده است.
معاون وزیر ورزش و جوانان در دیدار با استاندار 

هرمزگان خبر داد: 
افزایش ۵ درصدی ازدواج و کاهش ۴ درصدی طالق در 

هرمزگان

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به آمار ازدواج و طالق استان 
هرمزگان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در ۹ ماه اول امسال نسبت به 
زمان مشابه سال قبل حدود ۵ درصد افزایش ثبت ازدواج و حدود ۴ 

درصد کاهش ثبت طالق در این استان داشتیم که بی سابقه است.
به  اشاره  با  هرمزگان،  استاندار  با  دیدار  در  تندگویان  مهدی  محمد 
گفت:  دوازدهم،  و  یازدهم  دولت  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  اقدامات 
که  طوری  به  گذاشته  بجا  خوبی  رکوردهای  جوانان  و  ورزش  وزارت 
خانه  زیادی  تعداد  و  داده  مردم  تحویل  مصنوعی  چمن  زمین   ۲۵۰۰
های ورزش روستایی در سراسر کشور احداث کرده است و باید گفت 
تحول در حوزه عمران ورزش با حضو دکتر سلطانی فر رقم خورده است.

وی با تشکر از اقدامات استان هرمزگان در حوزه جوانان، تصریح کرد: 
از زمان حضور آقای امیاری، حوزه جوانان استان هرمزگان جایگاه پیدا 
کرد و شکل گرفت و اعتبارات خوبی در بحث تسهیالت برای طرح های 

سمن ها اختصاص یافت.
و گفت:  اشاره کرد  استان هرمزگان  و طالق  ازدواج  آمار  به  تندگویان 
خوشبختانه در ۹ ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 
۵ درصد افزایش ثبت ازدواج و حدود ۴ درصد کاهش ثبت طالق در این 

استان داشتیم که بی سابقه است.
وی به شکل گیری مجمع ملی جوانان اشاره کرد و افزود: شکل گیری 
این مجمع و ایجاد این ظرفیت قانونی برای سمن های جوانان هزینه 
های برای دولت داشت، که امیدواریم استانداران از این ظرفیت نهایت 

بهره را برای توسعه کشور و خدمت به مردم ببرند.
باید  و  بازوی دولت هستند  تندگویان تصریح کرد: سمن های جوانان 
بتوانند در استان ها پایش های مورد نیاز را انجام دهند تا با طرح آن 
ها در ستادهای ساماندهی امور جوانان و گرفتن مصوبات مناسب برای 
حل مشکالت جوانان قدم های خوبی برداشت. جوانان سمن ها بخشی 
تجربه کسب می  و  یاد می گیرند  پروسه  این  در  را  کار  و  از مدیریت 
کنند که امیدوارم دستگاه های مختلف در عملکرد و اجرای این حوزه 

همکاری و کمک کنند.
وی با اشاره به ارائه تسهیالت فنی اعتباری در حوزه اشتغال و کارآفرینی 
توسط معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: امیدواریم با 
این کار در موضوعات مهارت های عمومی برای توسعه اشتغال هم گام 

های خوبی برداشته شود.
همتی استاندار هرمزگان در این دیدار نیز در این دیدار با ابراز خشنودی 
از افزایش ثبت ازدواج و کاهش طالق در این استان، گفت: باید سنجش 
خوشایند  اتفاق  این  عوامل  تا  دهیم  انجام  خصوص  این  در  پایشی  و 
مشخص شود و برای بعتر شدن این آمار روی این عوامل فرهنگ سازی 

و برنامه ریزی کنیم.
وی همچنین بر لزوم گزارشی از انتصابات جوانان در کل استان برای 

الگو سازی، حرکت و امیدبخشی به سایر جوانان استان تاکید کرد.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان 
هرمزگان:

همه مدارس وضعیت رنگ نارنجی کرونائی تعطیل است/ 
کالس های اول و دوم ابتدائی و دروس عملی هنرستان 

ها در وضعیت زرد و آبی دایر می باشند

پرورش هرمزگان گفت: همه  و  آموزش  و سالمت  بدنی  تربیت  معاون 
مدارس در وضعیت هشدار رنگ نارنجی تعطیل است و پایه های اول 
و دوم ابتدائی و دروس عملی هنرستان ها در وضعیت آبی و زرد دایر 
هستند. به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان  رنگ چند شهر  تغییر  با  باقری گفت:  علیرضا  استان هرمزگان، 

هرمزگان، شیوه حضور دانش آموزان نیز تغییر کرده است.
وی افزود: در وضعیت رنگ نارنجی، تمامی مدارس تعطیل است و کادر 

اداری مدارس با یک سوم در مدارس حضور پیدا می کنند.
باقری ادامه داد: در وضعیت هشدار رنگ زرد کرونائی، فقط کالس های 
پایه اول و دوم ابتدائی و همچنین دروس عملی هنرستانهای فنی حرفه 
ای و کاردانش دایر می باشد و کارکنان مدارس با دو سوم در محل کار 

حاضر می شوند.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان هرمزگان اضافه 
کرد: در وضعیت آبی کرونائی، تمامی مدارس زیر ۵۰ نفر دایر می باشد 
و پایه اول و دوم ابتدائی و همچنین دروس عملی هنرستان های باالی 

۵۰ نفر نیز برگزار می شود.
با حضور  معاون استاندار هرمزگان  صورت گرفت: 

۱۲  تخت جدید  در بخش CCU  و ICU  بیمارستان 
فاطمه الزهرا )س(  حاجی آباد  به بهره برداری رسید.

استاندارد سازی فضای فیزیکی   با  هدف  با دهه مبارک فجر  هم زمان 
بیمارستان    icu ccu و  وافزایش ۶ تخت جدید ۱۲ تخت در بخش 

بیمارستان فاطمه الزهرا )س(  به بهره برداری رسید  .
 )CCU( یو  و سی سی   )ICU( یو  آی سی  بخش  تجهیز  و  تعمیر   
بیمارستان فاطمه الزهرا )س( شهرستان حاجی آباد با کمک خیران و 

دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است .
اعتباری بالغ بر ۴۴  میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز این ساختمان 

هزینه شده است است.
یک زن آفریقایی، رییس سازمان تجارت جهانی می شود

 
او  شود  تأیید  ایواال  اوکونجو  ریاست  چنانچه  وله،  دویچه  از  نقل  به 
نخستین زن و نخستین فرد آفریقایی بر راس سازمان تجارت جهانی 

خواهد بود.
ترامپ  دونالد  دیدگاه  از  گرفتن  فاصله  معنای  به  بایدن،  تازه  حرکت 
وزیر  یو میونگ هی  ترجیح می داد  پیشین است، که  رییس جمهوری 

بازرگانی کره جنوبی، ریاست سازمان تجارت جهانی را عهده دار شود.
برای  خود  نامزدی  از  هی  میونگ  یو  سفید،  کاخ  نظر  اعالم  دنبال  به 

عهده دار شدن مقام یادشده کناره گرفت.
مقام های بازرگانی آمریکا، نجوزی اوکونجو ایواال را اقتصاددانی شایسته 
و آشنا با مناسبات بین المللی دانسته و از نامزدی او در رأس سازمان 

تجارت جهانی حمایت کرده اند.
دبیرکل سازمان تجارت جهانی معموال از سوی ۱۶۴ عضو این سازمان 
انتخاب می شود، اما ترامپ، برخالف عرف رایج، در ماه اکتبر مخالفت 

خود را با نامزد برگزیده اعضای این سازمان آشکار کرد.
ترامپ تهدید کرده بود که به خاطر کشمکش با چین و اختالف نظر 
با سیاست های سازمان تجارت جهانی، آمریکا را از این نهاد بین المللی 

بیرون می برد.
در  نیجریه ای،  ساله   ۶۶ اقتصاددان  خانم  ایواال،  اوکونجو  نجوزی 
دانشگاه های آمریکایی تحصیل کرده و پیش از این مدیر اجرایی بانک 

جهانی بوده است.
او در نیجریه، اولین زن وزیر خارجه کشور بود و دو بار سرپرستی وزارت 

دارایی را به عهده داشت.

اخبار بانوان 
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هف احمد مرادی در گفتگوی مطرح کرد؛
پیگیر حق  و حقوق مردم روستای ذهبدی هستیم

نماینده مردم هرمزگان از پیگیری حقوق روستاییان ذهبدی بشاگرد 
در مناقشه بر سر احداث نیروگاه خورشیدی در این منطقه خبر داد و 
گفت: در بحث اشتغال باید در وهله ی نخست اشتغال بومیان منطقه 

موردتوجه قرار گیرد.
»احمد مرادی« نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی موج 
ضمن اعالم این که به محض مخابره ی خبر ایجاد مناقشه در منطقه ی 
ذهبدی بشاگرد پیگیر حل موضوع بوده است، بیان داشت: من معتقدم 
کامل  به صورت  باید حق وحقوقشان  است  مردم  به  متعلق  اراضی  اگر 

تحقق یابد و مطمئناً از مجرای قانونی این موضوع قابل پیگیری است.
خورشیدی  نیروگاه  همچون  پروژه ای  احداث  این که  به  اشاره  با  وی 
بحث  در  افزود:  شد،  خواهد  بشاگرد  منطقه  در  توسعه  ایجاد  سبب 
باید در وهله ی نخست اشتغال بومیان منطقه موردتوجه  اشتغال نیز 

قرار گیرد و منافع مردم می بایست در اولویت باشد.
کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
به  گرفتم  قرار  تنش  این  در جریان  این که  به محض  نیز  رو  از همین 
فرماندار این شهرستان تأکید کردم که مسئله را با دقت بررسی کند 
و امیدوارم این پروژه  در منطقه با کمترین تنش اجرا شود و ثمرات 
آن شامل مردم بشاگرد شود. وی در پاسخ به این که آیا جانمایی این 
داشت:  بیان  است،  پذیرفته  صورت  صحیح  به صورت  اشتغال زا  طرح 
و  کنم  اظهارنظر  نمی توانم  و  ندارم  دقیقی  اطالع  جانمایی  بحث  در 
افرادی که جغرافیای منطقه را به خوبی می شناسند باید راجع به آن 

اظهارنظر کنند.
مرادی در پایان در خصوص اشتغالزایی این نیروگاه نیز بیان داشت: 
ابتدایی  با فرماندار بشاگرد داشتم وی اشتغال زایی  طبق صحبتی که 
این پروژه را ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم عنوان کرد که در فازهای بعدی 

تا ۴۰۰ نفر هم امکان اشتغال و جذب نیرو وجود دارد.
در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از سومین 

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی قشم اعالم شد؛
صنایع دستی قشم در مسیر تبدیل طرح های سنتی به 

طرح های مدرن
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از سومین 
نمایشگاه تخصصی صنایع دستی قشم با رویکرد بهبود کیفیت تولیدات 
در محل ورودی ساختمان اداری شماره ۲ سازمان منطقه آزاد قشم 

بازدید کرد و از نزدیک با هنر دست بانوان هنرمند قشمی آشنا شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  زاده  شیخ  مرتضی  که  بازدید  این  در 
گردشگری وعلیرضا امری کاظمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
فرمانده  آزاد قشم و سرهنگ محمد ساالری  و صنایع دستی منطقه 
می  همراهی  را  مومنی  حمیدرضا  قشم  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
و  گرفت  قرار  بازدید  مورد  نمایشگاه  این  مختلف  های  غرفه  کردند 
اداره صنایع دستی منطقه آزاد قشم هم درباره  نسرین مالزم رییس 
محصوالت به نمایش گذاشته شده درهر یک این غرفه ها، توضیحاتی 

را برای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ارائه کرد. 
بازدید  این  حاشیه  در  قشم  آزاد  منطقه  دستی  صنایع  اداره  رییس 
دستاورد  را  نمایشگاه  این  در  شده  ارائه  دستی  صنایع  محصوالت 
و  گفت:  اعالم کرد  ای قشم  زنان هنرمند روستای کووه  از  تعدادی 
این زنان که دوره های آموزشی ویژه صنایع دستی را در قشم گذرانده 
اند گام های بلندی برای رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی این 
اداره برداشته اند. نسرین مالزم یکی از این اهداف را رسیدن از طراحی 
به تولید خواند و افزود: بعضي از تولیدات در تغییر طراحي و رنگ و 
برندهاي  تنهایي در کنار  به  توانند  اکنون مي  با حفظ فرهنگ بومي 

پوشاك و دکوراسیون لوکس داخلي خود نمایي کنند.
جامعه هدف،  به  این محصوالت  رساندن  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فروشگاه مجازی صنایع دستی قشم تا نوروز سال ۱۴۰۰راه اندازی می 
شود، مهم ترین محصوالت صنایع دستی ارائه شده در این نمایشگاه 
را شامل کوسن، رومیزی، روتختی، فرش، مبل، تابلو، کیف، آباژور و 

زیورآالت اعالم کرد.

به گفته مالزم این محصوالت در رنگ بندی و طرح های متفاوت و 
با روش های دوخت مختلف شامل خوس دوزی، گالبتون دوزی، تکه 
دوزی، گلدوزی و کالژ تولید و زیوراالت هم از ترکیب سنگ و بافت 
ماتریال متفاوت ساخته می شود. رییس اداره صنایع دستی منطقه آزاد 
قشم همچنین درباره نقوش محصوالت صنایع دستی قشم به تالش 
این اداره جهت هدایت روند این نقوش از روش دوخت های سنتی به 
سمت طرح های مدرن خبر داد و گفت: همه تالش ما این است که از 
نیروهای بومی قشم برای توسعه صنایع دستی جزیره استفاده بکنیم و 
فضا را برای تغییر ساختارهای ذهنی هنرمندان بومی در جهت نوآوری 
سطح  در  ها  خانواده  اقتصاد  رونق  برای  جدید  ابتکارت  و  ابداعات  و 

جزیره قشم مناسب و مساعد بسازیم.
تقدیر از بانوی کارآفرین و مدیر کارگاه تولیدی ماسک

به مناسبت روز و هفته زن و با هدف تقدیر از بانوان کارآفرین، دکتر 
فاطمه نوروزیان مشاور امور بانوان رییس دانشگاه، به همراه مدیر کل 
تولیدی  کارگاه  از  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر 
جامعه  به  وابسته  یارا  کارآفرینی  و  آموزی  حرفه  مرکز  در  ماسک 
معلولین هرمزگان بازدید و با اهداء شاخه گل، از بانوان شاغل در این 
کارگاه تقدیر کردند. شایان ذکر است این کارگاه تولیدی، با ۱۰ نیروی 

کار روزانه در دو شیفت ۶۰ هزار ماسک سه الیه تولید می کند.
این کارگاه تولیدی، با هدف کمک به کنترل و پیشگیری از ویروس 
کووید ۱۹ در استان از شهریور ماه سال جاری آغاز به کار نمود و هم 
ادارات،  استان،  بیمارستانهای  به  عرضه  جهت  محصوالت  این  اکنون 
کاالی  فروشگاههای  و  ها  داروخانه  همچنین  و  نهادها  و  سازمانها 

پزشکی ارسال می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان:
پرستاران، پزشکان و کادر درمان در طول یک سال 

اخیر به صورت جهادی در خط مقدم مقابله با کرونا و 
دفاع از سالمت مردم حضور داشته اند 

ابتدای  از  گفت:  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
شیوع کرونا، پرستاران، پزشکان و کادر درمان به صورت جهادی وارد 
میدان شدند و در جامعه، ارزش وجودی این فرشتگان نجات بیش از 
و  ایثار  قدردان  مردم  تا  مسئوالن  از  اقشار  تمام  و  عیان شد  گذشته 
تالش مدافعان سالمت هستند. نازنین شیبانی تذرجی در آیین بهره 
برداری از ۱۲ تخت جدید مراقبت  های ویژه بیمارستان  حضرت فاطمه 
با  همزمان  آباد  حاجی  شهرستان  های  پروژه  دیگر  و  الزهرا)س( 
راه  در  کننده  مشارکت  خیرین  از  فجر،  مبارك  دهه  روز  هشتمین 
اندازی تخت های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا)س( 
تشکر و قدردانی کرد و بیان داشت: با حمایت خیران، زمینه تقویت 

خدمت رسانی به مردم مناطق محروم فراهم شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا، پرستاران، پزشکان و کادر درمان 
به صورت جهادی وارد میدان شدند و در جامعه، ارزش وجودی این 
فرشتگان نجات بیش از گذشته عیان شد و تمام اقشار از مسئوالن تا 

مردم قدردان ایثار و تالش مدافعان سالمت هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان افزود: این روزها 
با  جنگ  مقدم  خط  در  هرمزگان  بیمارستان های  در  درمانی  کادر 
سالمت  قبال  در  سنگینی  تعهد  و  رسالت  و  هستند  کرونا  ویروس 
جامعه به عهده دارند که در این راستا سالمتی خود را نیز در طبق 
اخالص گذاشته اند. شیبانی تصریح کرد: طی یک سال  اخیر پزشکان، 

پرستاران و کادر درمان با ایثار و از خودگذشتگی در صف اول مقابله با 
کرونا حضور داشته و برای نجات هموطنان خود از جان خود گذشته 
و علی رغم تحمل فشار کاری زیاد، بهترین خدمات را به بیماران ارائه 
داده اند. وی گفت: این سفیدپوشان، این روزها در مقابل تمام کمبودها 
و کاستی ها صبر پیشه کرده اند و بر اساس وظیفه انسانی خود تنها به 

نجات جان مردم فکر می کنند.
استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد:  معاون توسعه مدیریت و منابع 
امروز مردم هرمزگان  قدرشناس خدمات کادر درمانی در بیمارستان ها 
هستند و بیش از گذشته نسبت به سختی کار آن ها و خدماتی که این 

قشر برای جامعه دارد، آگاه شده اند.
وی یادآور شد: تعمیر و تجهیز بخش آی سی یو )ICU( و سی سی 
الزهرا)س( شهرستان حاجی  فاطمه  بیمارستان حضرت   )CCU( یو 
آباد با کمک خیران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اقدام 
ارزشمند خیرین محترم در این پروژه، اظهار داشت: امیدواریم شاهد 
رونق بیش از پیش این گونه امور که تشویق و ترغیب و همراهی دیگر 

خیرین را نیز به همراه خواهد آورد، باشیم.
امام جمعه یزد:

کاهش جمعیت توطئه دشمن است ؛ برخی خانواده ها 
حیوانات خانوادگی را جایگزین فرزندآوری کرده اند

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه کاهش جمعیت توطئه خطرناك 
از سوی دشمن است گفت: برخی خانواده ها حیوانات خانوادگی را جایگزین 
بانوان جبهه  فرزندآوری کرده اند. محمدرضا ناصری در مراسم معارفه معاون 
فرهنگی انقالب استان یزد اظهار داشت: جبهه فرهنگی انقالب یک عنوان و 
تشکل است و چنین تشکلی باید حرکت بزرگ فرهنگی و الهی بر اساس آنچه 
انسان در  با اشاره به سیر زندگی  انسان است، را دنبال کند. وی  که فطرت 
مسیر رسیدن به کمال الهی بیان کرد: هدف زندگی انسان باید مشخص باشد 
تا سبک زندگی نیز مشخص شود و وظیفه داریم به فرموده قرآن، هم خود و 

هم خانواده و نزدیکان را در مسیر رشد قرار داده و از آتش دوزخ دور کنیم.
ناصری تأکید کرد: انقالب اسالمی نیز با هدف نجات مردم از طاغوت و خالصی 

از ظلم و ستم شکل گرفت و اصل و اساس انقالب بر این پایه استوار است.
امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه جبهه فرهنگی باید فرهنگ الهی و خدایی 
را نهادینه کند، افزود: همه چیز در جامعه به یک فرهنگ و یک اسلوب نیاز 
دارد و زمانی یک موضوع به فرهنگ تبدیل می شود که به باور واقعی و قلبی 
در مورد آن برسیم. وی با تأکید بر اینکه جبهه فرهنگی باید بتواند در مسیر 
حرکت خود به درون انسان ها نفوذ کند، عنوان کرد: در این مسیر باید دل ها 
و  بپرورانیم  مختلف  در حرکت های  را  آنها  و  کنیم  آشنا  با خدا  را  و ذهن ها 

تقویت کنیم.
ناصری همچنین عنوان کرد: در این مسیر ابتدا باید خودمان را بسازیم، فطرت 
این مسیر  بپرهیزیم و دست دیگران را در  از غفلت ها  خود را خدایی کنیم، 

بگیریم.
وی با انتقاد از اینکه برخی کوتاهی ها و غفلت ها در سیر حرکت اجتماعی و 
فرهنگی انجام شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال در استان یزد ۲۵۰ هزار 
جمعیت دانش آموزی داریم اما باید دید که تشکل هایی نظیر جبهه فرهنگی 
انقالب، با چه تعداد از این جمعیت ارتباط برقرار کرده است. ناصری با تأکید 
بر اینکه زنان جبهه فرهنگی انقالب باید به مسائل مهم حوزه زنان از جمله 
از ترس روزی و مشکالت  اینکه عده ای  فرزندآوری ورود کنند، تصریح کرد: 
مالی، از فرزند دار شدن اجتناب می کنند، سوء ظن باهلل است و این گناه کبیره 

است و بانوان جبهه فرهنگی باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند.
وی با تأکید بر اینکه سختی ها نباید عاملی برای کاهش جمعیت باشد، عنوان 
کرد: دشمن به دنبال تحقق کاهش جمعیت در کشور است زیرا می داند اگر 
جمعیت پیر شود، حرکت و پیشرفت و توسعه در کشور متوقف می شود و آنها 

به اهداف خود دست پیدا می کنند.
ناصری با اشاره به اینکه متأسفانه اقداماتی مانند نگهداری از حیوانات جایگزین 
فرزندآوری شده است، افزود: سگ گردانی یک توطئه بزرگ خانمان سوز است 
که اکنون کسی متوجه آسیب آن نیست اما در چند سال آینده شاهد خواهیم 

بود که این رویه، چطور رشد عادی جمعیت را در کشور ما متوقف می کند.

اخبار بانوان



هر رحم اجاره ای معموالً بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای زوج 
نابارور آب می خورد. البته این عدد گاهی در افرادی باالتر هم 
می رود؛ مثاًل آن ها که در مطالبات شان حتی قد و وزن و سن و 

قیافه مادر جایگزین را شرط می کنند.
زایمان

چندانی  سهم  می داند  هم  خودش  هرچند  دنیاست.  اسمش 
روزی  که  می گیرم  مردی  از  را  شماره اش  نبرده.  دنیا  این  از 
در  را  شماره اش  و  بوده  نابارور  مادران  به  رحم  اجاره  کارش 
حوالی  جایی  و  دارد  فرزند  دو  دنیا  کرده ام.  پیدا  اینستاگرام 
را  رحمش  که  اول  بار  همان  می گوید  می کند.  زندگی  تهران 
با امضای کلی بند و تبصره و سفته ای که از او گرفتند، اجاره 
روز  آن  از  اما  دهد.  خانواده  تحویل  را  بچه  شد  مجبور  داد، 
می گوید  کرده.  گم  شهر  این  از  گوشه ای  در  را  چیزی  انگار 
نبود،  که  بچه ای  و  بود  شده  گره  سینه اش  در  که  شیری  با 
روزهای سختی را گذرانده. او دلبسته شده بود و وقتی سزارین 
شد با پتویی که دورش پیچیده بودند، بدون اینکه یک بار بچه 
زایمان  از  پس  افسردگی  آمد.  بیرون  بیمارستان  از  ببیند،  را 
همه چیز را برایش سخت تر کرد. آن قدر که تحمل یک بار دیگر 
این  بمیرد.  گرسنگی  از  اگر  حتی  ندارد؛  را  کردنش  امتحان 
حال و روز مادرانی است که تبلیغ کیسه حامل شان که فرزند 
آینده شما در آن است، تجربه می کنند. مادران فقیر در کوچه 
پسکوچه های این شهر که روزی برای لقمه ای نان، بخشی از 
وجودشان را گم کردند و دیگر نیافتند. در این گزارش اما با 
این مادران و واسطه ها صحبت کرده ایم. از وکیل درباره قانون 
این جابه جایی پرسیده ایم و بین قیمت های پیشنهادی دنبال 

رقمی منطقی تر گشته ایم.
حکایت های یک مادر میانجی

اسمش رؤیاست. بار اول که رحمش را اجاره داد، دوقلو باردار 
شد و دی ماه ۱۳۹۵ بچه ها را به دنیا آورد. یک بار دیگر خردادماه 
حال  در  هم  حاال   ،۹۸ مهرماه  بعدش  دفعه  و  شد  فارغ   ۹۷
مصرف دارو برای آماده شدن بارداری چهارم است.  رؤیا هنوز 
۳۳ساله نشده و به قول خودش یکی دو سال دیگر وقت دارد که 
مادر میانجی باشد. او می گوید اهدای تخمک برایش چندان به 
صرفه نبوده و بارداری برایش بهتر است، چون حواسش بیشتر 
به همه ماجراست؛ »برای اهدای تخمک پول دندانگیری نصیب 
را  تخمک ها  همه  اگر  هم  آن  ۳میلیون.  شاید  نمی شود.  آدم 
خالی نکنند و چیزی برای خود آدم بگذارند. معموال هر بار باید 
۲۰تخمک خارج شود. دکترها هم به خاطر بیهوشی و عوارض 
پیشنهاد نمی کنند بیشتر از دو بار این عمل را انجام دهی. اما 

زایمان فرق می کند. مادر خودم ده شکم زاییده. 
رؤیا خودش می داند که این بارداری های مکرر یعنی کم خونی، 
پوکی استخوان، بیماری  های رحم، لگن و عمر کوتاه. اما اینطور 
خودش را دلداری می دهد که می تواند اندک سرمایه ای برای 
زایمان  باید  میانجی  مادران  که  آنجا  از  کند.  جمع  پسرش 
رؤیا  دارد.  او یک پسر  باشند،  این کار داشته  از  موفقی پیش 
درباره کارش می گوید: بعد از هر زایمان و برای آمادگی برای 
خیال  که  بدهم  سالمت  آزمایش های  باید  بعدی  بارداری 
خانواده ها را راحت کند. اگر کسی فشارخون، دیابت یا بیماری 
مادر  نمی تواند  باشد،  داشته  و سرخجه  هپاتیت  و  ایدز  قلبی، 
بارداری  یک بار  باید  که  است  شرایط  این  با  البته  این  شود. 
نکند.  مصرف  دارو  و  باشد  داشته  هم  سالم  فرزند  و  بی خطر 
خانواده هم باید راضی باشند که البته با همین نیاز مالی دل 

خانواده  را به دست می آورم.
بچه های ۷۰میلیون تومانی

با  میانجی  مادران  کردن  آشنا  کارش  سال ها  که  احمدی 
آن هایی است که دل شان لک زده برای مادر شدن، می گوید: 
همه این ۲۰سال که با مادران میانجی کار می کنم، آن قدر بال 
سرم آمده که قرارداد یک صفحه ای روز اول حاال به ۵صفحه پر 
از ماده و تبصره رسیده است. در قرارداد همه چیز لحاظ شده، از 
مدل زایمان تا مرگ مادر حین زایمان؛ قراردادی که همسران 
مدعی  روزی  فردا  تا  کنند  امضایش  باید  هم  میانجی  مادران 
نباشند.« هر رحم اجاره ای معموال بین ۵۰تا ۷۰میلیون تومان 
برای زوج نابارور آب می خورد. البته این عدد گاهی در افرادی 
باالتر هم می رود. مثال آنهایی که در مطالبات شان حتی قد و 
وزن و سن و قیافه مادر جایگزین را شرط می کنند. احمدی 
می گوید: »تا امروز بیش از ۲۰۰مورد رحم اجاره ای را مدیریت 
کرده ام و کسی مشکل و نارضایتی نداشته. معموال ۷۰میلیون 

تومان هزینه مادر و وکیل قرارداد است که از زوج نابارور گرفته 
مادر  و  می کند  کار  بیمارستان   چند  با  می گوید  او  می شود.« 
حتما باید به پزشکان این بیمارستان ها مراجعه کند؛ روزهای 
فرد به بیمارستان می روم و مدارکم را می برم تا مطمئن شوند 
 IVf که زوج بچه دار نمی شوند. البته این هزینه جدای هزینه
است. چند میلیون نیز هزینه کشت تخمک و اسپرم مرد در 
آزمایشگاه و انتقال آمبریو تشکیل شده از دهانه رحم به داخل 
حفره رحم مادر میانجی است. البته ماهانه یک تا یک میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان نیز باید کمک هزینه ای به مادر داده شود، تا 
بتواند خوب تغذیه کند و مشکلی نداشته باشد. هزینه آزمایش 

و دکتر هم با زوج خواستار رحم است.
همسران مادران جایگزین ذی نفعند

احمدی می گوید زمانی که این کار را شروع کرده قیمت رحم 
اجاره ای ۲میلیون تومان بوده؛ »آن زمان تجربه مان کم بود و 
قراردادمان شامل بسیاری موارد نمی شد. گاهی مادر وقتی به 
در اتاق عمل می رسید از سزارین کردن ممانعت می کرد. همان 
وقت بود که پول بیشتری می خواست تا به حسابش واریز شود. 
از همان روزها تجربه  شد که کم کم همه این موارد را به قرارداد 
اضافه کنیم.« به نظر او هرچه ذی نفعان بیشتر باشند، هم به نفع 
جنین است، هم زوج نابارور. او می گوید: همین که مادر میانجی 
خود را معرفی می کند، از او یا طالق نامه می خواهیم یا گواهی 
را هم  اول شوهرش  از همان جلسه  باید  نه  اگر  فوت همسر. 
با خود بیاورد تا او را توجیه کنیم. همسران آن ها نیز در این 
پول ذی نفعند و باید با این تصمیم همراهی کنند. اتفاقا وقتی 
می فهمند که نفعی خواهند برد، خیلی به همسران باردارشان 
به  آسیب رسیدن  و  غیراین صورت  در  چون  می کنند  کمک 
جنین پولی گیرشان نخواهد آمد. از همان اول برای اینکه به 
زوج نابارور صدمه ای نرسد از آن ها می خواهیم کمترین برخورد 
را با مادر میانجی داشته باشند و از طریق وکیل از وضعیت بچه 
میلیونی  ده  میانجی سفته چند  مادر  از  از طرفی  آگاه شوند. 

گرفته می شود تا درصورت مشکل وکیل اقدام کند.
مراجعه  رویان  مؤسسه  به  واسطه ها  این  جای  به  چرا  اما 
نمی شود؟ رویان، مؤسسه ای زیرنظر جهاد دانشگاهی و جایی 
بگیرند؛  نازایی  فلوشیپ  می خواهند  که  آن هایی  است  برای 
و  برای خود دست  و سابقه ای  تجربه  آن هایی که می خواهند 
پا کنند. متخصصانی که چندان ذی نفع نیستند و همین باعث 
می شود به نگرانی های ناباروران چندان اهمیتی ندهند. مهناز 
جزو آن دسته مادرانی است که اول به رویان مراجعه کرده. او 

اجاره ترسیدیم  نابسامان رهن و  بازار  این  از  اول  ما  می گوید:  
و به رویان رفتیم. اما پزشکان آنجا آب پاکی را ریختند روی 
دست مان و گفتند IVf انجام نمی دهند و گزارش آندومتر را 
نیست، درحالی که  اصال عدد خوبی  این عدد  کردند.  اعالم   ۷
که  می دانند  همه  خب  است.  امیدوارکننده ای  عدد   ۹ و   ۸
سونولوژیست ها با میلی متر سر و کار دارند و آن ها که در رویان 
هستند متخصصان زنان اند و سونوگرافی نمی کنند. درحالی که 
وقتی جواب آندومتر را به یک سونولوژیست نشان دادیم، نظر 
دیگری داشت. ما مجبور شدیم به این بازار آشفته برویم. حاال 
هم یک کودک هفت ماهه دارم که تا ۲ ماه دیگر به دنیا می آید.

فرزند قسطی با شرایط مناسب
پشت تلفن صدایش را صاف می کند و می گوید از چه می ترسم؟ 
اوِل کار فقط ۱۰میلیون پرداخت کنم که بخشی  کافی است 
از آن هزینه داروها و... می شود. بعد هم تا ۱۲هفتگی کم کم 
۵۰میلیون  می شود  زایمان  زمان  تا  جمعاً  که  بپردازم  را  رقم 
تومان. پس از زایمان و ترخیص و تحویل بچه باقی پول تسویه 
در  رحم  اجاره دهنده  به عنوان  را  شماره اش  شهره  می شود. 
سایت ها گذاشته است. او می گوید ۳۵ساله است، اما کامال سالم 
و تر و فرز است و اصال به ۳۵ساله ها نمی خورد. دختر نوجوانی 
دارد و تازه قول رحمش را به زوجی داده و نمی تواند پیشنهادم 
را قبول کند. به نظرش نباید نگران باشم، چون پول بچه را خدا 
می رساند. شهره همسری ندارد و دکتر ۲ ماه استراحت مطلق 
از  را طی کند.  این دوره  تا  بگیرد  پرستار  است  قرار  داده که 
آن هایی است که آزاد عمل کرده و به هیچ یک از بیمارستان ها 

نرفته.
از خانواده اش که می پرسم می گوید یک جور راضی شان می کند، 
مجبورند  نیست،  مناسب  مالی اش  وضع  که  می دانند  آن ها 
به  پا  بی واسطه  که  است  میانجی  مادر  یک  او  کنند.  موافقت 
میدان گذاشته و خالف آنچه نشان می دهد، کمی نگران حق و 
حقوقش است. خودم را مادر ناباروری معرفی کرده ام که از او 
مشورت می خواهد. وقتی درباره صیغه بارداری به او می گویم 
انگار حرف برخورنده ای زده باشم می گوید اصال چنین کاری 
فرزندشان  نیستند  بارداری مردانی که حاضر  نکنم. در صیغه 
در رحم بیگانه ای جا خوش کند، همسرشان را راضی می کنند 
به دنیاآمدن  بارداری و  از  بعد  برای شان کسی را صیغه کند و 
مادر  به  زیادی  روانی  بار  وضعیت  این  برود.  و  کند  رها  بچه، 

جایگزین و مادر نابارور وارد می کند.
/همشهری

بازار داغ اجاره رحم؛ ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان
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کاهش زاد و ولد در نیمه نخست سال 99

مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، مجموع تعداد والدت های ثبت 
شده در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با همین آمار در سال ۹۸ 

با کاهش پنج درصدی مواجه بوده است.
مطابق با این آمار مجموع والدت های ثبت شده در بهار ۹۹ به تعداد 
۲۸۰ هزار و ۵۶۴ والدت، با افزایش ۶ درصدی به ۳۰۰ هزار و ۵۹ والدت در 
تابستان سال جاری رسیده است.دهمچنین آمار والدت های ثبت شده 
در بهار سال گذشته ۲۹۹ هزار و ۳۸۹ والدت و در تابستان سال گذشته 
۳۱۵ هزار و ۱۶۷ والدت بوده است. در مجموع تعداد والدت های ثبت 
شده در شش ماهه نخست سال جاری به نسبت شش ماهه نخست 
والدت های  تعداد  است.دسهم  داشته  کاهش  درصد  پنج  گذشته  سال 
ثبت شده تابستان ۹۹ در شهر ۲۲۷ هزار و ۵۳۸ والدت و سهم روستا  
۷۲ هزار و ۵۲۱ والدت است. از این میان تعداد والدت پسران نسبت به 
دختران بیشتر بوده است. در تابستان ۹۹ تعداد ۱۱۷ هزار و ۷۸۳ والدت 
برای پسران و ۱۰۹ هزار و ۷۵۵ والدت برای دختران در شهر به ثبت و 
در روستاها نیز ۳۷ هزار و ۴۶۵ والدت پسر و ۳۵ هزار و ۵۶ والدت دختر 

در تابستان ۹۹ به ثبت رسیده است.
پیشگیری از تولد بیش از ۷ هزار نوزاد معلول با 

غربالگری ژنتیک | نیاز خانواده های کم برخوردار به 
حمایت برای انجام آزمایش های ژنتیک 

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: 
از سال ۹۲ تا ۶ ماهه اول سال ۹۹ بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ مورد برای سقط 
و  پیشگیری  توسعه  معاون  مدنی  رضوان  فاطمه  است.  شده  معرفی 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره لزوم و اهمیت آزمایش های 
غربالگری و ژنتیک، اظهار کرد: در خصوص پیشگیری از تولد کودکان 
دارای معلولیت از سال ۹۲ تا ۶ ماهه اول سال ۹۹ بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ 
در  بهزیستی  اقدامات  درباره  است.دوی  معرفی شده  برای سقط  مورد 
کم  های  خانواده  برای  غربالگری  آزمایش های  انجام  گری  تسهیل 
برخوردار، بیان کرد: خانواده هایی که از نظر اقتصادی نیازمند هستند 
مورد حمایت سازمان بهزیستی قرار گرفته اند که در پرداخت هزینه های 
مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش های ژنتیک این امر صورت گرفته است.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه 
از  بسیاری  و  هستند  باال  تعرفه های  دارای  ژنتیک  آزمایش های  داد: 

خانواده های اقشار کم درآمد نیاز به حمایت در این زمینه دارند.
جهت  سازمان  که  اعتباراتی  کل   ۹۹ سال  در  گفت:  مدنی  رضوان 
انجام مشاوره ژنتیک داشته، ۳۹ میلیارد تومان بوده است که تمامی 
به  نیازمند و کم درآمد  از خانواده های  اعتبار در راستای حمایت  این 
انجام  است. وی خاطرنشان کرد: جهت  داده شده  استان ها تخصیص 
مشاوره گاهی نیاز به انجام آزمایش های پاراکلینیک دیگری است که 
سازمان بهزیستی حمایت الزم را در زمینه پرداخت هزینه های مربوط 

به این آزمایش ها را انجام می دهد.
رشد ۲3 درصدی ازدواج دختران 1۰ تا 1۴ ساله | افزایش 

۴۰ درصدی طالق برای دختران 1۵ تا 19 ساله
مطابق با گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ 
ساله که در سه ماهه اول سال جاری، ۷ هزار و ۳۲۳ مورد بود، با رشد 

۲۳ درصدی به ۹ هزار و ۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است.
ازدواج  مورد   ۱۷ و  هزار   ۱۶ گذشته  سال  تابستان  و  بهار  در  مجموعا 
دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده بود اما همین آمار برای سال 
جاری به ۱۶ هزار و ۳۸۱ مورد رسیده است؛ یعنی آمار ازدواج دختران 
۱۰ تا ۱۴ ساله  در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲ 
درصد رشد داشته است. اگرچه آمار ازدواج دختربچگان زیر ۱۰ سال که 
در بهار ۹۹ یک نفر ثبت شده بود، در تابستان گذشته کاهش و به 
صفر رسیده است، همین افزایش ۲۳ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۳ 
سال طی سه ماه زنگ خطری است که جلوگیری از ازدواج اجباری و 
کودک همسری را بلند کرده است. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله 
نیز از حدود ۳۶ هزار در سه ماهه اول سال جاری به حدود ۴۴ هزار 
ازدواج در تابستان ۹۹ رسیده و رشد داشته است. از سوی دیگر اما فقط 
ثبت  به  تابستان گذشته  در  از ۱۵ سال  پسران کمتر  برای  ازدواج   ۳
ازدواج ثبت شده، کاهش  با ۵ مورد  بهار ۹۹  با  رسیده که در مقایسه 
داشته است. همچنین آمار ازدواج ثبت شده برای پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله 
نیز از حدود ۴۸۰۰ نفر در بهار ۹۹ به حدود ۵۹۰۰ نفر در تابستان ۹۹ 

افزایش داشته است.
 آمار والدت های ثبت شده برای مادران کمتر از ۱۵ سال نیز نسبت به 
سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته و در تابستان ۹۹ به ۳۶۴ مورد 
رسیده است. همچنین ۱۷ هزار و ۸۲۳ والدت برای مادران ۱۵ تا ۱۹ 
ساله در تابستان ۹۹ به ثبت رسیده است در حالی که همین آمار برای 
پدران کمتر از ۱۵ سال تنها یک مورد و برای پدران ۱۵ تا ۱۹ سال، ۷۵۹ 

مورد در تابستان ۹۹ بوده است.
اما میزان طالق ثبت شده در همین بازه سنی نیز جالب توجه است. 
تعداد طالق ثبت شده برای دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله از ۱۳۱ مورد در بهار 
۹۹ به ۱۸۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. این آمار برای دختران ۱۵ 
تا ۱۹ ساله با بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به بهار ۹۹ به ۳ هزار و ۷۶۰ 
مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. همین آمار برای پسران در بازه سنی 
۱۵ تا ۱۹ ساله از ۱۴۰ مورد طالق در بهار سال جاری به ۱۶۵ طالق در 

تابستان ۹۹ رسیده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان خبر داد: 

راه اندازی نخستین بازار فروش آنالین محصوالت صندوق 
های خرد روستایی زنان کشور در بندرعباس

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: بانوان هرمزگانی 
توانستند شرایط تهدید اقتصادی فعلی کشور به واسطه شیوع کرونا را 
تبدیل به فرصت کنند و  اولین بازار فروش آنالین محصوالت صندوق 
راه  بندرعباس  در  پایلوت  صورت  به  کشور  زنان  روستایی  خرد  های 

اندازی شد.
افزود:  هرمز،  جزیره  بخشداری  در  اداری  شورای  جلسه  در  یگانه  مریم 
هدف از تشکیل این جلسه بیان مسائل و مشکالت بانوان جزیره هرمز 

، و شناسایی راهکارها، برنامه ریزی و رفع مشکل آنها است.
از  ویژه جزیره هرمز  به  استان  بانوان  توانمند سازی  اینکه  بیان  با  وی 
اولویت های اداره کل امور زنان و خانواده استانداری است، اضافه کرد: 
آگاهی بانوان از ظرفیتهای بالقوه خود و توانمند سازی آنها با گذراندن 
دوره های آموزش فنی و حرفه ای و گرفتن گواهی نامه و جذب در 

بازار کار از  اهداف مهم دفتر زنان و خانواده استانداری هرمزگان است.
و  با سعی  و مشکالت  مسائل  این  از  بخشی  کرد:  نشان  یگانه خاطر 
همت خود بانوان قابل رفع و پیگیری بوده که این امر مورد توجه اداره 

کل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان است.
بین  در  اشتغال  تنوع  و  منطقه  موجود  های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
بانوان  سازی  توانمند  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  منظور  به  گفت:  بانوان، 
با همکاری فنی و حرفه ای استان در هر منطقه نیاز سنجی صورت 

گرفته و بر مبنای آن دوره های آموزشی برگزار می شود.
تاثیر  به  اشاره  با  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر 
هرمزگانی  بانوان  کرد:  اعالم  کشور،  اقتصادی  تحریم  و  کرونا  بیماری 
توانستند شرایط تهدید اقتصادی فعلی کشور به واسطه شیوع کرونا را 

تبدیل به فرصت کنند و  اولین بازار فروش آنالین محصوالت صندوق 
راه  بندرعباس  در  پایلوت  صورت  به  کشور  زنان  روستایی  خرد  های 

اندازی شد.
وی با بیان اینکه دریافت اعتبارات بانکی با سود باال یکی از دغدغه های 
صنعتگران بود، افزود: راه اندازی شبکه همیار اجتماعی زنان در بندر 

عباس یکی از راه های رفع نیاز صنعتگران با اعتبارات کم بهره است.
گفتنی است؛ مدیر کل زنان و خانواده استانداری هرمزگان طی سفر 
این  اداری  یک روزه به جزیره هرمز عالوه بر حضور در جلسه شورای 

جزیره از کارگاه های توانمند سازی بانوان هرمز بازدید کرد.

آغاز واکسیناسیون کرونا در هرمزگان / تا سال 1۴۰۰ 
گروه های هدف  واکسینه می شوند 

 
واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در استان هرمزگان آغاز شد و رئیس 
پایان سال  تا  کرد  امیدواری  ابراز  نیز  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
۱۴۰۰ گروه های هدف را بتوان در برابر بیماری کووید ۱۹ واکسینه کرد.

 واکسیناسیون عمومی علیه بیماری کرونا در استان هرمزگان با تزریق 
واکسن اسپوتنیک به ۸۰ نفر از پرسنل بخش کووید بیمارستان شهید 

محمدی بندرعباس آغاز شد.
کووید  بخش  آی سی یو  پرسنل  واکسیناسیون  نخست  مرحله  در 
نیروهای  و  پرستاران  پزشکان،  از  اعم  محمدی  شهید  بیمارستان 
بعدی سایر کادر درمان  مراحل  و در  را دریافت  واکسن  این  خدماتی 

استان هرمزگان دریافت کننده اسپوتنیک خواهند بود.
در همین ارتباط دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در مصاحبه با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: خوشحالیم در 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی یک نقطه عطف در مبازره با کویید ۱۹ 
را  کرونا  بیماری  علیه  واکسیناسیون  یعنی شروع  هرمزگان  استان  در 

شاهدیم.
بیشترین  که  کسانی  خصوص  به  درمان  کادر  اول  فاز  در  افزود:  وی 
درگیری و حضور در کنار بیماران مبتال به کرونا در بخش های آی سی یو 

و اورژانس دارند این واکسن را دریافت کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: واکسن اسپوتنیک یکی از 
موثرترین واکسن های جهانی است و شروع واکسیناسیون نیز با کادر 

درمانی بود که نهایتا منجر به اعتماد سازی عمومی شود.
خواهد  نیز  تدوام  که  حرکت  این  شروع  با  امیدوارم  کرد:  تصریح  وی 
داشت اقشار سایر بخش ها خصوصا افرادی که دارای بیماری زمینه ای 

هستند نیز واکسن دریافت می کنند. 
فرشیدی گفت: امید داریم تا پایان سال ۱۴۰۰ گروه هدف را بتوانیم در 

برابر بیماری کووید ۱۹ واکسینه کنیم.
در همین زمینه دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
برای مرحله نخست ۸۰  ما  با خبرنگاران گفت:  هرمزگان در گفت وگو 
ویال واکسن روسی برای ۸۰ نفر دریافت کردیم که در دو دوز به فاصله 

۲ هفته باید تزریق شود.
وی افزود: ویال های اول رنگ آبی دارند و ویال های دوم رنگ قرمز دارند 
و ظرف مدت ۲ هفته اولین گروه هدف این واکسن را دریافت می کنند.

دریافت  گروه  اولین  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
کننده واکسن مطابق دستورالعمل های وزارت بهداشت پرسنل شاغل 
در آی سی یو بخش کووید هستند که شامل پزشکان، پرستاران و گروه 

خدماتی است که امروز به تمام این افراد واکسن تزریق شد.
وی ادامه داد: زمان ارسال دوز بعدی واکسن مشخص نیست و هر زمان 
واکسن به کشور وارد و سهمیه استان ها توزیع شود در استان هرمزگان 

هم به گروه بعدی به ترتیب اولویت تزریق می شود.
زاد متخصص  استان هرمزگان دکتر حسنی  در  تصریح کرد:  نوروزیان 
عفونی و دکتر فراشاهی که حدود ۷ هزار بیمار را ویزیت کرده بودند 
اولین نفراتی بودند که واکسن روسی کرونا به آنها تزریق شد و نفراتی 
از گروه پرستاران و خدمات نیز پس از این پزشکان واکسن را دریافت 

کردند.

اخبار بانوان



فرهنگ ازدواج آسان نهادینه شده است
افزایش ۴درصدی آمار ازدواج و کاهش ۴درصدی آمار طالق در هرمزگان

استاندار هرمزگان گفت: فرهنگ ازدواج آسان پس از تأکید رهبر معظم انقالب که برگرفته 
با تالش همه مجموعه های  فرهنگی، تبدیل به یک  انقالب است،  از ارزش های واالی 
فرهنگ نهادینه و سازنده شده است. دکتر فریدون همتی در یازدهمین مرحله رزمایش 
بویژه  دولت  از  پشتیبانی  منظور  به  سپاه  مجموعه  از  قدردانی  ضمن  همدلی  و  مواسات 
به منظور رفع محرومیت در  پیگیری  و  بالیای طبیعی  مانند  بحران های  بروز  در مواقع 
برگرفته  انقالب که  تأکید رهبر معظم  از  اسان پس  ازدواج  اظهار داشت: فرهنگ  استان 
با تالش همه مجموعه های  فرهنگی، تبدیل به یک  انقالب است،  از ارزش های واالی 
فرهنگ نهادینه و سازنده شده است. وی افزود: این مرحله از کمک ها به زوج  های جوان 
نخستین مرحله از حمایت ها از زوج های  هرمزگانی نیست و طی چند مرحله طی سال 
جاری و سال گذشته انجام شده است. استاندار هرمزگان با اشاره به افزایش چهاردرصدی 
محدودیت  شرایط  در  گفت:  استان،  در  طالق  آمار  چهاردرصدی  کاهش  و  ازدواج  آمار 
اقشار و صنوف  از  برخی  برای  فعلی  ، علی رغم سختی هایی که وضعیت  های کرونایی 
به همراه داشته است، ازدواج آسان و بدون تشریفات مجلل به عنوان یک سنت حسنه 
رونق خوبی پیدا کرده که قابل قدردانی و تجلیل است. همتی با بیان اینکه ایجاد اشتغال 
برای فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان یک ضرورت است، عنوان کرد: همه ظرفیت بخش 
زمینه سرمایه گذاری  بخش  و  بکار گرفته شده  اشتغال  ایجاد  برای  استان  دولتی  های 
ایجاد تحرک در  برای  فراهم شده که شرایط خوبی  ابزارها  تمام  از  استفاده  با  خصوصی 
برنامه  و  پروژه های عمرانی  افزود:  استاندار هرمزگان  است.  استان مهیا شده  نقاط  تمام 
امیدوارم  و  با قوت در حال اجراست  برای جوانان  اشتغال  ایجاد  های دولت در خصوص 
روزی برسد که هر جوانی به شرایط سنی ازدواج رسید با بستر مناسبی که در خصوص 
اشتغال مهیا شده است، بتواند زندگی خود را به دور از دغدغه فراهم نبودن شغل و کسب 

و کار مناسب شروع کند.
 وی با اشاره به هماهنگی و وحدت موجود بین تمام ارکان حاکمیتی در استان، خاطرنشان 
کرد:  در سایه حمایت ها و راهبری نماینده محترم ولی فقیه در استان، وحدت خوبی بین 
تمام ارکان نظام در استان وجود دارد و باید از این ظرفیت برای رفع مشکالت مردم بهره 
برد. دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت بیان واقعیت های 
قبل از انقالب و انتقال آن به نسل امروز، تأکید کرد: ما باید بتوانیم با استفاده از ابزارهای 
ارتباطی که جوانان امروزی بیشتر با آن ارتباط برقرار می کنند، خیانت های خاندان پهلوی 
به این کشور و انقالب و مسیر سختی که برای تحقق انقالب طی شده است را بازگو کنیم. 
قوی مردمی  با پشتوانه  انقالب  استاندار هرمزگان گفت: هدایت هوشمندانه رهبر معظم 
که هر روز با صالبت تر و مقاوم تر از  دیروز برای حراست و صیانت از ارمان های انقالب 
در میدان هستند، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان مأیوس کرده است. در یازدهمین 
مرحله رزمایش مواسات و همدلی، ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند اهداء و 

همزمان تعداد ۱۵هزار بسته بهداشتی و ۱۰۰هزار ماسک توزیع شد.
رقابت های شمشیر بازی بانوان به مناسبت دهه فجر

به مناسبت دهه مبارک فجر یک دوره مسابقات شمشیر بازی بانوان در استان هرمزگان 
برگزار شد.  رئیس هیات  شمشیربازی استان هرمزگان گفت: استعداد های درخشانی در 
این رشته ورزشی در بخش آقایان و بانوان حضور دارند و با توجه مسئوالن ورزش استان 

شاهد شکوفایی آنها خواهیم بود.
عبداهلل حسین پور اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن این رشته ورزشی در استان چندین 
است.   برگزار شده  استان  در  ملی  تیم  برتر  مربیان  با حضور  ورزشی  یابی  استعداد  دوره 
خانم خواجه نائب رئیس هیات شمشیر بازی استان هم بیان داشت: شمشیر بازي بانوان 
در بندرعباس از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود و پس از یک دوره تمرینات در المپیاد 
استعدادهاي برتر  شرکت کرد و دو نفر  از ورزشکاران به نام هدیه مالزمی  و هستی  مالزم 
جز منتخبین این المپیاد  معرفی  شدند و به اردوی تیم ملی دعوت شدند . وی گفت:  
فعالیت ها ی هیات شمشیر بازی هرمزگان مورد توجه عالقمندان قرار گرفته است  به 
طوری که تا امروز ۱۶  ورزشکار در این رشته مهیج فعالیت می کنند. نایب رئیس هیات 
شمشیر بازی اظهار داشت: در این مسابقات زهرا رستگار مقام اول ، هستی  مالزمی رتبه 
دوم  و پرستش عباسی عنوان سومی را از آن خود کردند. اختتامیه این دوره از مسابقات 
برتر حکم  نفرات  به  و  برگزار  استان  بانوان  ورزش  توسعه  معاونت  مرادی  با حضور خانم 

قهرمانی و هدایایی اهدا شد.
برگزاری مسابقات چهارجانبه فریزبی در بخش بانوان 

به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور مسئولین ورزش استان هرمزگان مسابقات فریزبی 
بانوان شهرستان بندرعباس برگزار شد. به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و پیروزی 
همچنین  و  بندرعباس  شهرستان  فریزبی  کمیته  همت  با  و  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
همکاری باشگاه کاوه یک دوره مسابقات چهارجانبه فریزبی در بخش بانوان برگزار شد.در 
این رقابت ها تمامی تیم ها با قراردادن پسوند نام کاوه ادای احترام خود را به قدمت این 
باشگاه به جا آوردند تا این پیکارها با شرکت چهار تیم کاوه ، نخل کاوه ، درفش کاوه و 
عقاب کا وه به انجام برسد.بنا به قرعه کشی انجام شده کاوه و عقاب دیدار نخست و درفش 
و نخل رقابت دوم را برگزار کردند که در نتیجه کاوه با اختالف یک گل و درفش با اقتدار، 
به فینال این مسابقات راه پیدا کردند. در دو دیدار فینال و رده بندی نیز کاوه درفش را 
از پیش  رو برداشت و قهرمان شد، همچنین در رده بندی تیم عقاب با پیروزی مقابل 

نخل به مقام سوم رسید.
در مراسم اختتامیه این رقابت ها که با حضور امیاری مدیر کل ورزش و جوانان استان 
هرمزگان ، فاطمه مرادی معاون توسعه ورزش بانوان ، مسیحی رئیس دفتر فنی و نظارت 
اماکن ورزشی استان ، امین رئیسی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس و 
بر تمامی  بندرعباس برگزار شد عالوه  خانم پورطالیی مسئول کمیته فریزبی شهرستان 
ورزشکاران و دست اندرکاران این رقابت ها از محمد اهرمی موسس و پیشکسوت باشگاه 

کاوه تقدیر و تجلیل شد.
اسامی بازیکنان تیم های شرکت کننده به شرح ذیل است: برای تیم کاوه محدثه زارع، ام 
البنین حاتمی، فاطیما جهانگیری، صبا عسکرپور و سحر طارش و برای تیم درفش کاوه 
حدیث ذاکری، کوثر هادیان پور، بهار اقتداری ، نرجس نجفی و هانیه کافیان برای تیم 
نخل کاوه مریم عمرانی ، مریم طیاری، معصومه جعفری، مهدیه اسالمی و زهرا دست پیش 
برای تیم عقاب کاوه معصومه زمانی ، حدیث حاجی باقی، یاسمن برخ ، سوفیا محیا پور 

و یلدا کاویانی بازی کردند.

با شرکت ۴۰ نفر مسابقات تیراندازی با کمان برگزار شد 
ریکرو،  رشته  سه  در  فجر  مبارکه  دهه  مناسبت  به  استان  قهرمانی  تیراندازی  مسابقات 
کامپوند وکمان در سه رده سنی نونهاالن ، نوجوانان و بزرگساالن با حضور ۴۰ نفر شرکت 
از شهرستان های  کننده برگزار شد. در مسابقات تیراندازی قهرمانی استان ورزشکارانی 
با  با کمان استان   تیراندازی  قشم، سیریک،  رودان و تیم های نظام پرستاری و هیات 
حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، اداره کل ورزش وجوانان و باشگاه 
سامین در مجموعه ورزشی حجاب با هم به رقابت پرداختند.  در پایان این مسابقات و در 
ریکرو آقایان ، محمد طاها ناظری، احسان تختی  و رضا جمعه پور اول تا سوم شدند. در 
ریکرو بانوان، پرستو ملکی اول شد. آیناز ایزدیدوم و رقیه ابراهیم زاده در مکان سوم ایستاد.  

دریکرو بربو  نوجوانان دختر ، فاطمه بهرامی اول شد. 
سارا صدیقیان در مکان دوم ایستاد و ماریا خواجه سوم شد. در ریکرو بربو نونهاالن پسر، 
کیوان  آقایان  کامپوند  در  شدند.  سوم  تا  اول  پرگر  محمد  و  جداوی  عبداله  زارع،  نیما 
جوهر عنوان نخست را کسب کرد.  مهدی شعبانی دوم شد و سیامک ناظر ی سوم شد. 
در کامپوند نوجوانان پسر محمد قائدی اول،  یاسر پرموته دوم و هادی ناظری در مکان 
سوم قرار گرفت.  در کامپوند بانوان  یسرا پرموته اول شد. سهیال نقیبی  دوم و کوثر عالی 

پور در جای سوم ایستاد. 
اسالم   بندرعباس،  زاده شهرداری   امینی  با حضور عباس  این مسابقات  اختتامیه  مراسم 
ورزشی  فرهنگی  سازمان  رئیس  رضوانی  حامد  کمان،  با  تیراندازی  هیات  رئیس  باوقار 
شهرداری و فاطمه مرادی  معاونت ورزش بانوان برگزار شد و به نفرات برتر حکم  قهرمانی 

اهدا شد.
برگزاری مسابقات تیراندازی به مناسبت دهه فجر

مسابقات  استانی تیراندازی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی در شهرستان 
بندرعباس با حضور تیراندازان استان برگزار شد. این رقابت ها با حضور ۳۲ نفر از بانوان 
و۲۰ نفر از آقایان تیرانداز حرفه ای استان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و 
در پایان در بخش بانوان رشته تفنگ رده بزرگساالن مریم قاسمی زاده،  معصومه صادقی 
و  سمنبر گذری اول تا سوم شدند.  در رشته تفنگ رده نوجوانان ستایش عباسلو اول شد. 
کوثر عالی پور دوم و  نیوشا احمدی در مکان سوم ایستاد. در رشته تپانچه رده بزرگساالن  
سمیه عبداللهی عنوان قهرمانی را کسب کرد.  فاطمه جدکاره دوم شد و خدیجه احترامی 
سوم شد. در رشته تپانچه رده نوجوانان پرستش عباسلو ، آذین شاهی و سارینا رستمی اول 
تا سوم شدند.  در بخش آقایان  رشته تفنگ بزرگساالن شهریار داوری نژاد، محمد سجودی 
زاده،  سجاد پازوکی در رشته تفنگ نوجوانان  منصور علی یاسی ،  امیرعلی عزیزی،  رضا 
ناظر در رشته تپانچه حسین کوثری ، عرفان عبداللهی و  ساالر رستمی اول تا سوم شدند. 
مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که در آموزشگاه فنی و حرفه ای ستاره خلیج فارس 
برگزار شد، با حضور اسالمی رئیس  هیات تیراندازی استان، عباسلو  دبیر، خانم خاکساری 
بندرعباس  تیراندازی شهرستان  هیات  رئیس  نایب  پور  عالی  خانم  و  استان  رئیس  نایب 

برگزار شد و به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اهد شد.
سیریک قابلیت تبدیل شدن به قطب تولید لباس های محلی بانوان هرمزگان 

را دارد
مسابقه مهارت های فرهنگی هنری در زمینه پوشش محلی بانوان کار آفرین شهرستان 
سیریک برگزار شد رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک گفت: این 
حنیفه  دارد.  شهرستان  بانوان  کارآفرینی  و  آموزی  مهارت  در  ای  عمده  نقش  مسابقات 
مورد  لباس های  و  پوشاک  هویت  با  نیز  منطقه  هر  فرهنگی  افزود:غنای  محمدی  موسی 
استفاده در آن خطه رابطه معناداری دارد و مردم استان هرمزگان و شهرستان سیریک در 
پوشاک و لباس های محلی نیز شناسنامه ای تاریخی و اصیل دارند. وی اضافه کرد: زنان 
شهرستان سیریک پیش از آنکه دستگاه های پیشرفته امروزی برای بافت طراحی و تولید 
شود با صنایع دستی خود به تولید پوشاک سنتی پرداخته اند و لباس های محلی نیز در هر 
منطقه  خاص آن خطه طراحی و دوخته می شد،اما امروز با وجود دستگاه های مدرن، تولید 
لباس سنتی منطقه جنوب کشور در تنوع بیشتری تولید و عرضه می گردد و شهرستان 
سیریک امروز یکی از قطب های تولید لباس های محلی بومی و محلی است. رئیس اداره 
حفظ  راهکاری های  از  یکی  کرد:  تصریح  سیریک  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
این سنت ها و کمک به توسعه و پیشرفت این حرفه در درجه اول حمایت از کارگاه های 
مشاغل خانگی است که با رشد و توسعه آنها ضمن ایجاد اشتغال از خروج ارز از کشور 

جلوگیری خواهد شد.
با حضور وزیر آموزش و پرورش و دکتر همتی استاندار هرمزگان:

دبستان ۶کالسه »مادر« در بندرعباس افتتاح شد
با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار هرمزگان، رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، 
مجلس  در  استان  نمایندگان  هرمزگان،  نوسازی  مدیرکل  پرورش،  و  آموزش  کل  مدیر 
شورای اسالمی، خیران و شیخ محمد صالح پردل از علمای اهل  سنت بندرعباس، دبستان 
شش کالسه مادر در بندرعباس افتتاح شد.این مدرسه توسط خیر مدرسه ساز »فاطمه 
نساء پایدار« با زیربنای ۴۳۰متر و با اعتبار ۳۵میلیارد ریال در ناحیه دو آموزش و پرورش 
و  کشور  نوسازی  سازمان  با  تفاهمنامه  اجرای  راستای  است.در  شده  احداث  بندرعباس 
اجرای ۲۰۰پروژه با ۱۱۳۸کالس درس، تا کنون ۶۳۷کالس برای استفاده دانش اموزان 
تحویل ادارات مناطق اموزش و پرورش استان شده است. همچنین احداث ۷۲۵ کالس 
درس در دست اجراست. با توجه به سرعت باالی سرمایه گذاری صنایع در استان و در 
با  درس  ۶۹کالس  قالب  در  پروژه  هفت  کنون  تا  نیز  اجتماعی  های  مسئولیت  راستای 
اعتبار ۴۵۲میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفته و تعداد هشت پروژه نیز در قالب 
به  نزدیک  آینده  ریال در دست ساخت است که در  اعتبار ۷۹۵میلیارد  با  و  ۱۰۳کالس 
جامعه دانش آموزی استان تحویل داده می شود. مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز با 
برگزاری ۲۲جشنواره گامی بلند در مرتفع نمودن کمبود فضاهای آموزشی استان هرمزگان 
برداشته و از جشنواره نوزدهم تا بیست و دوم ۳۶۰ پروژه در قالب یک هزار و ۴۳۴کالس 
درس با اعتباری بالغ بر ۲هزار میلیارد ریال احداث کرده است  که در سال ۹۹ مشارکت 
خیران با ۶۵درصد رشد از هزارمیلیارد ریال گذشت. ساخت فضاهای اموزشی بر اساس 
معماری های بومی استان نیز با تاکید استاندار هرمزگان طی سال اخیر بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته که کسب رتبه اول همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی بیانگر اجرایی شدن 

این موضوع است.
قضاوت داور زن برای اولین بار در تنیس مردان ایران/ ربیعی: به داوران زن 

فرصت بیشتری بدهند 

قضاوت دیدار فینال جام حذفی تنیس مردان برای اولین بار بر عهده یک داور خانم گذاشته 
شد. فینال جام حذفی تنیس مردان در کیش در حال برگزاری است. در اقدام بی سابقه 
قضاوت این دیدار بر عهده یک داور زن گذاشته  شده است. الهه ربیعی دیدار تیم های 
آکادمی تنیس هرمزگان  و توسعه امین داور )الف( را قضاوت می کند. ربیعی در مورد 
اینکه برای نخستین مرتبه قضاوت فینال جام حذفی مردان را قضاوت می کند، بیان کرد: 
تجربه خوبی بود امیدوارم این مسئله ادامه دار باشد و همه داوران خانم بتوانند این تجربه را 
داشته باشند چون می تواند به پیشرفتشان کمک کند. او در مورد تفاوت قضاوت مسابقات 
مردان با بانوان گفت: قضاوت مسابقه مردان خیلی متفاوت با بازی بانوان است اما حمایت 
کنند  و اگر فرصت داده شود  که داوران خانم بیشتری بتوانند در مسابقات مردان قضاوت 
کنند خوب است  و پتانسل انجام این کار را نیز دارند. ربیعی در پاسخ به این پرسش که 
سابقه قضاوت در مسابقات خارجی را دارد یا خیر، تصریح کرد: سابقه قضاوت در مسابقات 
خارجی ندارم اما سطح داوری ما خوب است داوران درجه دار زیادی داریم که در دنیا 
اینکه   در بحث  ایرانی در مورد سطح مسابقات جام حذفی  و  مطرح هستند. داور زن 
قضاوت حاشیه خاصی وجود داشته است یا خیر، تاکید کرد: سطح مسابقات خوب بود و 
تعداد تیم ها زیاد بود از این رو فشار زیادی روی کادر داوری بود. خدا را شکر مسابقات 

حاشیه خاصی هم نداشت..
در نشست مدیران زن با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان مطرح شد؛

استفاده از ظرفیت روحانیون و ائمه جمعه و تریبون مساجد در نهادینه کردن فرهنگ 
اسالمی خانواده

۳۵۱ نفر از زنان توانمند استان هرمزگان در پست های مدیریت حرفه ای در حال فعالیت 
هستند  مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: در حال حاضر ۳۵۱ نفر 
از زنان توانمند استان در پست های مدیریت حرفه ای در حال فعالیت هستند و ۴۸/۷ 
درصد انتصابات در استان را زنان کسب کرده اند. مریم یگانه در دیدار جمعی از مدیران زن 
با حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
اجرای سیاست های  و  مباحث  پیگیری  به  توجه  با  عنوان کرد:  بندرعباس،  امام جمعه  و 
ابالغی مقام معظم رهبری و سیاست های کلی خانواده و شاخص های عدالت جنسیتی ماده 
۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، در بحث انتصابات مدیران زن در استان هرمزگان با 
نگاه حمایتی و جامع آقای دکتر همتی استاندار محترم نسبت به قشر زنان و اعتماد ایشان 
نسبت به کار و مدیریت بانوان، در حال حاضر ۳۵۱ نفر از زنان توانمند استان در پست 
های مدیریت حرفه ای در حال فعالیت هستند و ۴۸/۷ درصد انتصابات در استان را زنان 
کسب کرده اند. وی ادامه داد: البته تقریباً ۱۴۰ درصد از این انتصابات درسطح استانداری و 
فرمانداری در سه سال اخیر بوده و در سطح کشور هم از ۲۵ درصد تحقق یافته مصوبه ۳۰ 
درصدی انتصاب مدیران زن، جناب آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان به عنوان سردمدار 
انتصاب مدیران زن در بین استانداران کشور، با ۲۲ درصد رشد انتصاب مدیران زن، رتبه 
یک کشور را کسب کرده اند و انشاءاهلل امید داریم تا پایان سال جاری، هشت درصد باقی 
افزود: در  استانداری هرمزگان  بانوان و خانواده  امور  پیدا کند. مدیرکل  نیز تحقق  مانده 
بحث جذب اعتبارات تسهیالت برای اشتغال زایی زنان تقریباً ۶۰۸ درصد جذب اعتبارات 
را نسبت به سال ۹۷ و ۹۸ در استان در راستای ایجاد فرصت اشتغال پایدار و کسب و کار 
برای قشر زنان در استان شاهد بودیم. یگانه تصریح کرد: البته با پیگیری های جدی که در 
حوزه معاونت اقتصادی استانداری در راستای جذب اعتبارات بیشتر برای ایجاد فرصت های 
شغلی و افزایش نرخ اشتغال در بین اقشار مختلف به خصوص اعضای خانواده های استان با 
توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی حوزه زنان در بخش های صنایع دستی، کشاورزی، صنایع 
تبدیلی، دریایی و غیره در دست اجرا است انتظار می رود در بخش های مختلف همچون 
باشیم. وی گفت: در  استان شاهد رشد چشمگیری  با حمایت مسئولین  سنوات گذشته 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم با توجه به سیاست های کلی و خانواده مباحث اصلی 
مطرح در طرح کاهش آسیب های اجتماعی در قالب طرح تاب آوری اجتماعی و توسعه 
مشاغل خانگی در حال اجرا می باشد. مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان 
با توجه به این که زن محور توسعه و پیشرفت  در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
خانواده است، باید نگاه ها و تالش ها به سمت نهادینه کردن ارزش وجودی زن در جامعه 
باشد.  یگانه افزود: بنابراین در راستای شناساندن جامعه به مقام و جایگاه و ارزش زنان 
تبلیغی استفاده شود چرا که دشمنان  نهادهای فرهنگی ویژه  از تمام ظرفیت های  باید 
به نوعی با تفکر شوم و توطئه های فرهنگی در صدد است که این قشر مهم و تاثیرگذار 
جامعه را تحت تاثیر آثار مخرب فرهنگی قرار دهند.  مریم یگانه اضافه کرد: ما متولیان امر 
در تالشیم برنامه ریزی دقیق تری را در جهت تقویت تواناییهای علمی و مکتبی کارکنان 
و خانواده های آنان با همکاری ائمه جمعه و روحانیون در سازمانها  از طریق انس دهی با 
قرآن کریم،آموزش احکام مسائل اخالقی،برنامه های پرورشی و.... انجام دهیم. مدیر کل 
ابالغی کلی  بیشتر سیاست های  اینکه  بیان  با  استانداری هرمزگان  و خانواده  زنان  امور 
خانواده در استان در حال اجرا است افزود: جامعه در موقعیت ها و زمان های متفاوت نیاز 
به فرهنگ سازی ،آموزش اجتماعی و فرهنگی مردم در اقشار مختلف دارد و موضوعات 
زیادی باید در سطح خانواده ها موشکافانه تر بررسی گردد. یگانه در ادامه خواستار استفاده 
از ظرفیت روحانیون و ائمه جمعه و تریبون مساجد در مورد مباحث مطرح در جامعه شد 
و عنوان کرد : بحث آسیب های جدی ارتباطی، رفتاری، فضای مجازی، مشکالت مهارتی 
نهادینه سازی  باید  زنان و مردان در سطح جامعه   ، را در سطح جوانان  اعضای خانواده 
ترویج  انقالب اسالمی در جهت  بیانیه گام دوم  به  با توجه  فرهنگی شود. قشر زنان هم 
آرمانهای انقالب دربین خانواده ها تالش می نمایند همچون سنوات گذشته در بخش های 
مختلف پیشرو در جامعه باشند که با تاکید رهبر معظم انقالب این قشر باید مورد توجه 
قرار گیرد.  یگانه اظهار داشت:  در حوزه زنان و خانواده سعی براین است که اهداف و چشم 
انداز هایی را در راستای ارتقای سطح دانش وپیشبرد آن لحاظ کنیم، البته راهبردهای 
متناسب آن با مقتضای زمان تعریف می شود بنابراین با نظر به ویژگی اخالق مداری ،مردم 
مداری در حوزه روحانیت انتظار حمایت در حوزه فرهنگ سازی مباحث از طریق تاثیر و 
نقش رابطین در تقویت فعالیت های کانون مساجد ،راه اندازی خانه های خالق، راه اندازی 
ستادعملیات، فصل بندگی و تدوین و اجرای طرح و برنامه های مربوط به اعتالی فرهنگی 
کارکنان در دستور کار قرارگیرد و از قشر زنان را حمایت نمایند. در پایان یگانه به تشریح 
عملکرد دولت و برنامه های اجرایی در سطح استان پرداخت و مطالب مبسوطی را عنوان 
نمود.  جمعی از مدیران زن استان با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان به مناسبت هفته 

گرامیداشت مقام زن در این دیدار حضور داشتند.
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چطور مربای به خوش رنگ و خوش طعم بپزیم؟ 
پر طرفدارترین مرباهاست  و  ترین  از خوشمزه  به یکی  مربای 
باشد  می  به  میوه  خود  طعم  از  مربا  شیرینی  از  قسمتی  که 
باشد  می  موجود  سال  فصول  تمامی  در  اینکه  به  توجه  با  و 
هر زمان که بخواهید می توانید مربای به تازه و خوشمزه ای 

درست کنید.
مواد الزم برای مربای به

میوه به:۷۵۰ گرم
شکر: ۷۵۰ گرم

آب : ۶۰۰ میلی لیتر
چوب دارچین :یک تکه

لیمو عمانی :۲ عدد
آب لیمو :مقداری

طرز تهیه 
با پوست خرد کرد که میتوان این کار را سلیقه ای  باید به را  ابتدا 
انجام داد. به به خرد شده مقداری آب لیمو اضافه کنید تا رنگ آن 

سیاه نشود.
سپس به های خرد شده را داخل قابلمه لعابی میریزیم و شکر و آب 
را هم به آن اضافه میکنیم و در قابلمه را میبندیم  و روی حرارت 

متوسط قرار میدهیم تا به جوش بیایند.
بعد از به جوش آمدن یک تکه چوب دارچین را هم به داخل قابلمه 
الی   ۱ مدت  به  تا  میکنیم  کم  را  شعله  حرارت  و  میکنیم  اضافه 

۱ساعت و نیم با در بسته و حرارت خیلی کم بپزد.
کنید  ولرم خیس  آب  در  ۱ ساعت  به مدت  هم  را  ها  عمانی  لیمو 
تا نرم شود.و وقتی که شهد مربا رقیق شد لیمو عمانی ها را اضافه 

میکنیم و تا به مدت نیم ساعت دیگر با مربای به پخته شوند.
وقتی شهد مربا غلیظ شد و رنگ دلخواه را بدست آورد آن را از روی 

حرارت بردارید و منتظر بمانید تا سرد شود .
برای اطمینان از قوام الزم مربا میتوانید یک قطره از شربت را داخل 
یک لیوان آب سرد بریزید اگر شربت تا ته لیوان رسید و از هم باز 

نشد یعنی شهد از قوام کافی برخوردار است.
بریزید و  مربا های آماده شده  را میتوانید در ظرف های مورد نظر 

در آن را محکم ببندید و در یخچال یا جای خنک نگهداری کنید.
نکاتی مهم در تهیه مربای به:

اگر نمیخواهید به ها نرم شود از همان ابتدا شکر را روی به میپاشیم، 
آب را اضافه و روی شعله قرار میدهیم.

میزان خرد شدن به سلیقه ای است. برخی به را رنده میکنند.
و  باشد  باید کم  گاز  باشید که در هنگام پخت، شعله  داشته  توجه 

درب ظرف را بگذارید تا مربای خوشرنگی داشته باشید.
بجای آبلیمو از جوهر لیمو هم میتوانید استفاده کنید.

بجای  و  دارد  به  طعم  با  بیشتری  هارمونی  دارچین  معتقدند  برخی 
که  باشید  داشته  توجه  میکنند.  استفاده  دارچین  چوب  از  آبلیمو 

استفاده از پودر دارچین رنگ مربا را تیره میکند.
برای خوشرنگ شدن بهتر است از قابلمه مس سفید استفاده شود

اگر میخواهید رنگ مربا قرمز باشد آن را دم بیاندازید.
اگر مربا بعد از مدتی کپک زد به این دلیل است که آب آن زیاد بوده 
و شربت مربا به اندازه کافی غلیظ نشده و یا شکر آن کم بوده است. 
چند  مجددا  بگذارید  و  بریزید  آن  روی  شکر  مقداری  صورت  این  در 

جوش بزند تا غلیظ شود
مربا را نباید گرم در شیشه بریزیم. اگر مربا را پس از آنکه پخته شد 
یک شب نگهداریم، سپس آن را در شیشه بریزیم بهتر است. پس از 
یک شب معلوم می شود که شربت آن رقیق است یا غلیظ. اگر رقیق 

بود آن را چند جوش می دهیم تا غلیظ شود.
معموال مربا را هر بار پیش از دو یا سه کیلو بهتر است درست نکنیم. 
با این مقدار مربای بهتری بدست می آید. اگر خواسته باشید مربای 

بیشتری بپزید در چند نوبت و هر نوبت دو یا سه کیلو درست کنید.
شربت مربا باید کامل قوام بیاید. برای آنکه بفهمیم شربت قوام آمده 
شربت  باید  شد  که  سرد  میداریم،  بر  قاشق  با  را  شربت  از  مقداری 

حالت کشدار مانند عسل باشد و به سختی از قاشق ریخته شود.
آخرین  تا  باید  کند،  می  کف  آید  می  بجوش  که  ای  لحظه  از  مربا 
بماند  حرارت  روی  زیاد  به  مربا  اگر  بگیریم.  را  آن  مرتب کف  لحظه 

رنگش تیره می شود، البته رنگ مربا به سلیقه شما بستگی دارد.
تمیز بودن ظرفی که مربا را در آن می ریزید بسیار مهم است. قابلمه 
گونه  از هر  عاری  و  تمیز  کامال  باید  پزید  آن می  در  را  مربا  که  ای 
چربی باشد. شیشه هایی که برای نگهداری مربا در نظر می گیرید 

هم باید کامال تمیز و خشک باشند.
از  توانید  باشد، می  به حالت ژله ای داشته  اگر می خواهید مربای 
دانه های به استفاده کنید. آن ها را تمیز کرده و یک ساعت بعد از 

پخت به مربا اضافه کنید، تا لعاب بیاندازد.
رقیق  هنوز  آن  شهد  ولی  بود  شده  قرمز  و  پخته  شما  مربای  اگر 
کنید  زیاد  کمی  را  حرارت  و  برداشته  را  قابلمه  در  توانید  می  بود، 

تا غلیظ شود.

با سرآشپز= مربای به 

آیا رسیدن به بلوغ جنسی کودکان برای ازدواج کافی است؟

در  امروزه  گفت:  کودک همسری  اثرات  به  اشاره  با  روانشناس  یک 
عین حال که سن بلوغ جنسی کاهش یافته اما نوجوانان مهارت های 
الزم برای زندگی مشترک را ندارند و ازدواج زودهنگام مضاعف بر 
آثار روحی و روانی بلوغ برای نوجوان، اثرات سوئی بر سالمت، رشد 

و حقوق کودکان به ویژه دختران بر جا می گذارد.
خانواده  نهاد  تشکیل  کرد:  اظهار  روانشناس  انزانی  یسنا  گوهر 
ازدواج  و  است  اجتماعی  و  روانی  فیزیکی،  پیش شرط های  نیازمند 
زودهنگام زمانی است که فرد به بلوغ فکری و عقالنی نرسیده باشد 
و نتواند نقش همسر مناسب را ایفا کند که نهایتا منجر به افزایش 

آمار طالق هم می شود.
هیجانی  آشفتگی  پسران  و  دختران  بلوغ  دوران  در  داد:  ادامه  او 
باالیی را تجربه می کنند و آمادگی الزم برای بزرگسالی را ندارند. از 
سوی دیگر نمی دانند چگونه خود را با این تغییرات جسمی و روحی 
هماهنگ کنند. بهت زدگی، گیجی، استرس، اضطراب، ترس، ناامنی 
یابد و دچار بحران هویت و سردگمی نقش ها  افزایش می  و خشم 
می شود. رویا پردازی آنها باال می رود و نمی توانند خود را با واقعیت 

و مسئولیت و فشار زندگی هماهنگ کنند و تطبیق دهند.
تجربه  را  بزرگسالی  نوجوان  همچنان  دوران  این  در  گفت:  یسنا 
باشد.  داشته  بزرگسالی وجود  او  در ظاهر  دارد  امکان  اما  نمی کند 
بنابراین  می افتد  اتفاق  تدریج  به  بلوغ  در  منطق  رشد  همچنین 
نوجوان نیازمند هدایت و آموزش است که در غیر این صورت انزوا، 

خشم، رفتارهای مخرب نظیر اعتیاد و ... را می تواند تجربه کند.
تبعات ازدواج زودهنگام

جامعه  رفتاری  الگوی  در  تحولی  امروزه  داد:  ادامه  روانشناس  این 
یافته،  افزایش  دختران  تحصیالت  که  طوری  به  است  افتاده  اتفاق 
جامعه از سنتی به مدرن در حال گذار است و وسواس ها برای ازدواج 

و در نهایت سن ازدواج افزایش یافته است، از این رو نوجوانان به 
ویژه دختران در ازدواج زودهنگام نمی توانند مراحل رشد روانی و 

اجتماعی خود را به خوبی طی کنند .
یسنا اظهار کرد: بلوغ نظیر تولدی جدید و مرحله انتقال کودکی به 
بزرگسالی است که تنها شامل بلوغ جسمی نمی شود، در این مرحله 
هماهنگ  جنسی  رشد  با  دارد  امکان  فرد  عاطفی  و  ذهنی  تحول 
نباشد و این ناهماهنگی اثر جبران ناپذیری بر کودکی که وارد رابطه 

زناشویی می شود و بر جامعه برجای می گذارد. 
به  فرد  که  هنگامی  و  بلوغ  از  پس  ازدواج  برای  پایه  گفت: سن  او 
باشد  قوای جسمی رسیده  استحکام  و  و فکری  قوای عقلی  کمال 
در  این شرایط  که  است  حالی  در  این  و  است  گرفته شده  نظر  در 
هر فردی با فرد دیگر تفاوت دارد. دختران به طور خاص در مسیر 
بلوغ و رشد و گذار از کودکی در تالطم، انواع نگرانی های فردی و 
اجتماعی و مشکالت جسمی خاصی قرار می گیرند، از این رو عدم 
آنها و  بر  ناپذیری  حمایت و راهنمایی آن ها می تواند ضربه جبران 

جامعه ایجاد کند.
آثار روحی و روانی کودک همسری 

گفت:  همسری  کودک  روانی  و  روحی  سوء  آثار  درباره  یسنا 
افسردگی، وسواس، اختالالت اضطرابی، فقدان رسیدن به استقالل 
و بلوغ فکری، از دست دادن حمایت دوستان و خانواده ها، تضعیف 
ترس های  آموزش،  فرصت  دادن  دست  از  فردی،  توسعه  فرصت 
و جنسی  مورد خشونت جسمی  بهره کشی،  منزوی شدن،  شدید، 
و روانی واقع شدن از جمله آثار سوء ازدواج زودهنگام در نوجوانان 
روان  و  روح  بر  را  فراوانی  آسیب های  می تواند  نتیجه  در  که  است 

نوجوان به ویژه دختران برجای  گذارد.
وی درباره علل ازدواج زودهنگام مطرح کرد: ارتباطات خانوادگی، 

تبعیض میان جنسیت دختران و پسران، فقر و مشکالت اقتصادی، 
فرهنگ  و  سنت  خانواده،  نفس  عزت  حفظ  جنسی،  روابط  کنترل 
ازدواج زودهنگام  از علل  نظیر جنگ می تواند  اضطراری  و شرایط 
باشد. همچنین در خانواده هایی که یکی از والدین اعتیاد دارند و یا 
مشکالت و اختالالت روانی در آن ها دیده می شود و سطح تحصیالت 

پایینی دارند ازدواج زودهنگام فرزندان بیشتر دیده می شود.
 شرط ازدواج؛ رسیدن به بلوغ کامل در تمامی ابعاد

آن  از طریق  که  است  پیوند مقدسی  ازدواج  روانشناس گفت:  این 
دو نفر با هم می توانند خانواده ای مستقل تشکیل داده، به رشد و 
شکوفایی و تکامل یکدیگر کمک کنند و آرامش را با یکدیگر تجربه 
کنند. همچنین از جمله فواید ازدواج پیشگیری از انحرافات جنسی، 
اما  است،  زندگی  در  آرامش  افزایش  و  پذیری  مسئولیت  افزایش 
ازدواج های بی ثبات و از هم گسیخته سبب تضعیف رفاه و بهزیستی 
و  خانواده ها  به  را  باالیی  اقتصادی  و  اجتماعی  هزینه  و  می شود 
اجتماع تحمیل می کند. به همین علت سن ازدواج و یادگیری برخی 

مهارت های پیش از ازدواج بسیار ضروری است.
فکری،  حسی،  کامل  بلوغ  به  فرد  که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  یسنا 
او  به  ازدواج  پیشنهاد  باشد  نرسیده  جنسی  و  جسمی  عاطفی، 
از  که  افرادی  _حتی  ایمن  ازدواج  یک  برای  چراکه  نمی شود  داده 
سن مناسب ازدواج برخوردار هستند_ آموزش مهارت های زندگی، 
کاربردی  برنامه های  زوجین،  ارتباط  برای  آموزشی  برنامه های 
ازدواج  از  و... پیش  ارتباطی، مهارت های خودکارآمدی  مهارت های 
اهمیت دارد. هرچقدر در آموزش های پیش از ازدواج وقت بیشتری 
بگذاریم زندگی ایمن تر و فرزندان و جامعه ایمن تری خواهیم داشت 

چراکه پیشگیری بر درمان مقدم است.


