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توابع  از  از روستای زیبای کرویه  حکیمه درغال متولد ۱۳۶۲ 
شهر رویدر در زمینه طراحی مد و لباس فعالیت می کند . از 

او پرسیدم که چه شد جذب طراحی لباس شدید؟
خیاطی  هنر  که  بود  ماهری  دوز  مردانه  خیاط  مرحومم  پدربزرگ   
زیبایی  و  دوز  دست  های  لباس  کودکی  از    ، داد  یاد  مادرم  به  را 
دوخت  و  طراحی  در  مادرم  هنر  و  ذوق  حاصل  که  پوشیدم  می 
میکرد  جذب  را  من  بچگی  همان  از  بابابزرگ  خیاطی  چرخ  ؛  بود 
همیشه  دوخت  نمی  تکراری  و  رایج  های  مدل  وقت  هیچ  مادرم  ؛ 
هنوز  که  میداد  انجام  خودش  را  ها  لباس  سازی   مدل  و  طراحی 
هم از طراحی های قدیمی مادر در کارهایم استفاده میکنم ... و با 
توجه به پیشینه هنری خانواده از ۲۳ سالگی کم کم جذب طراحی 
لباس شدم و این رشته را دنبال کردم  و در سال های اخیر عالقه 
در  را  فعالیتم  شد  باعث  هرمزگان  سنتی  و  بومی  پوشش  به  وافرم 

این زمینه شروع کنم. 
برای طراحی لباس از چه شیوه های استفاده میکنید؟ 

من ابتدا اسکچ طراحی رو آماده میکنم ، متریال های مورد نیاز را 
تهیه میکنم و  با استفاده از تکنیک های متنوع الگوسازی و دوخت 
میشود  کارها مشخص  و سایزبندی  رنگبندی  ؛  میکنم  اجرا  را  طرح 
و سپس برای تولید ، الگوسازی و برش رو انجام داده و خیاطان در 

کارگاه ، دوخت لباس ها رو انجام  میدهند.
می  انجام  کارگاه   در   کار  کمه  هنرمندان  هم   را  لباس  تزیینات 
اصل  و  دوز  دست  های  زری  از  دوزی  نوار  کارهای  برای  و  دهند 

استفاده میکنیم که کار دست هنرمندان خطه جنوب هست. 
نظرت درباره فرهنگ و لباس هرمزگانی چیست؟

زمان  گذشت  وجود  با  که  است  هنری  هرمزگان  بومی   پوشش   
همچنان ماندگار هست و به لحاظ نقش و نگارهای زیبای گالبتونی 

و زری دوزی شده منحصربفرد است
گویای   استان   درهرجای  هرمزگان  زیبای  و  متفاوت  پوشش    

فرهنگ غنی و آداب و سنت های مردم جنوب هست .
و به دلیل زیبایی های چشمگیری که دارد  قابلیت معرفی شدن در 
جهان را دارا میباشد و هرچی از قابلیت ها و زیباییهای این پوشش 
درخشان  هویت  این  جوان  نسل  که  امیدوارم  و  گفتیم  کم  بگوییم 

رو همچنان پاس بدارند.
چه دوره هایی برای طراحی لباس گذراندید و چه تاثیری روی کار 

گذاشت؟  شما 
در ابتدا این رشته رو از طریق دانشگاه گذراندم و بعد با استفاده از 
دوره های موسسه های مد و لباس در تهران سعی کردم تا مهارتم 
تا در  به من کمک کرد  ها  این دوره  رو شکر  بدم  و خدا  ارتقاء  را 

کارم پیشرفت کنم و تجربیات مهمی رو کسب کنم. 
برای طراحی لباس ها از چه چیزی الهام میگیرید؟

های  اِلمان  از  هایم  در طرح  استفاده  مورد  های  آیتم  برای همه ی 
سنتی و فرهنگ غنی پوشش بومی استان هرمزگان ایده میگیرم.

کارهای خود را چگونه به مشتری ارائه میدهید؟
اینستاگرام  در صفحه  و  کرده  عکاسی  رو  دوخته شده  های  نمونه   
قرار می دهم.  فروش آنالین و فروش حضوری هم داریم که کارها 
در انواع طرح ها و رنگبندی های مناسب هر فصل و سایزبندی در 

قرار می گیرد. اختیارمشتریان عزیز 
طرح های شما چه ویژگی دارد؟

 تلفیق سنت ها و مدرنیته ویژگی بارز طرح های من هست.
جایگاه طراحان لباس در هرمزگان را چگونه میبینید؟ 

مسولین  اگر  و  کرده  پیدا  خوبی  جایگاه  اخیر  های  سال  طی  در 
این  در  را  به رشدی  رو  روند  قطعاً  از طراحان حمایت کنند  محترم 
ها  ایونت  بیماری کرونا  از شروع  قبل  تا  بود.  حیطه شاهد خواهیم 
معرفی  به  برگزار شد  بندرعباس  در  که  لباس  مد  های  و جشنواره 

طراحان استان کمک شایانی کرد.
اولین طراحی که انجام دادی چه بود؟

از یک والر رنگی  ، اکثریت  اولین طرح لباس حنابندان خودم بود   
سبز  رنگی  تنالیته  از  تلفیقی  رو  لباس  من طرح  میکردند  استفاده 

و پارچه طرحدار دوختم .
افزایش مزون چه تاثیری در جایگاه طراحان لباس دارد؟

از  ما  استان  چون  شد  خواهد  بهتر  تولید  و  رقابت  افزایش  باعث   
مشاغل  از  داری  مزون  و  است  بهرمند  خوبی  خیلی  هنری  پناسیل 
لباس  فروشندگی  از  سختر  مراتب  به  و  است  پردغدغه  اما  جذاب 

خواهد  بیشتری  مخاطبین  جذب  باعث  زیاد  تنوع  مسلماً  و  هست 
شد و در این میان کیفیت و قیمت از نکات مهم بشمار میرود. با 
کانسپت  و  های جدید  ایده  با خلق  کارآفرین  بانوان  اینکه  به  امید 
نقاط دنیا پوشش و هنر هرمزگان  هنری مناسب و درخور در تمام 

رو معرفی کنند. 
در طول سالهای فعالیتت به چه مشکالتی برخوردی؟ 

زیاد  اوایل  در  و  بود  نوپا  هرمزگان  استان  در  لباس  طراحی  رشته 
جدی گرفته نمیشد ؛ دوره های آموزشی این رشته در استان برگزار 
نمیشد ، بارها مجبور بودم مسافت های طوالنی رو برم و خستگی 
هنرمندان  همه  اساسی  مشکالت  از  و  بشم  متحمل  رو  زیادی  های 
اصلی  ارایه طرح  از  بعد  وفور  به  که  کیفیتی هست  بی  های  کپی 

انجام میشه و این باعث رکود ماندن این هنر خواهد شد .
در آخر چه پیشنهادی برای دوستان طراحی که تازه وارد این رشته 

شدند، دارید؟ 
دوستانی که در آغاز راه هستند باید روحیه خستگی ناپذیر داشته 
کنند  پیگیری  رو  مرتبط  آموزشی  های  دوره  اصولی  و حتما  باشند 
چون تحصیالت آکادمیک و تخصصی از نکات مهم هست و داشتن 
به  ولباس  مد  طراحی  حیطه  در  مهم  ابزارهای  از  خالقیت  و  ایده 
شمار میرود و با تالش و پشتکار و توکل به خداوند بزرگ قله های 

موفقیت  را فتح خواهند کرد.

به زندگی من خوش آمدید
  پوشش متفاوت و زیبای هرمزگان ، گویای  فرهنگ غنی و آداب

 و سنت های مردم جنوب 
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اخبار
دختر ۱۵ ساله دومین قربانی خودکشی 
در یک روستای رودان به فاصله سه ماه

منابع محلی )چهارم فروردین ۱۴۰۰( مرگ خودخواسته 
دختری ۱۵ ساله در یکی از روستاهای رودان را گزارش 
کرده اند که دومین مورد خودکشی طی سه ماه اخیر در 

این روستاست.
این  در  ای  ساله   ۱۶ دختر  نیز  گذشته  سال  زمستان 
زده  خودکشی  به  دست  رودان  مرکزی  بخش  دهستان 

بود.به نظر می رسد با توجه به وقوع ۲ خودکشی مشابه 
در فاصله کم، نهادهای مسئول از جمله بهزیستی باید با 
اعزام کارشناسان و  بررسی وضعیت نوجوانان این روستا، 
نقش فعال تری برای پیشگیری از موارد مشابه ایفا کنند.
واکسیناسیون ۷۵ درصد جمعیت ایران 

ده سال طول می کشد

خبرگزاری بلومبرگ، که سرعت واکسیناسیون در سراسر 

دنیا را دنبال می کند، براساس آخرین داده ها مدت زمانی 
را که با توجه به نرخ کنونی واکسیناسیون طول می کشد 
تا کشورها ۷۵ درصد از جمعیت درصد از جمعیت خود 
را واکسینه کنند و به ایمنی جمعی برسند، پیش بینی 

کرده است.
بلومبرگ پیش بینی کرده است که ایران، با نرخ کنونی  
۳ هزار و ۸۰۶ دز واکسن در روز، باید بیشتر از ۱۰ سال 

منتظر بماند تا ۷۵ درصد از جمعیتش واکسینه شوند.
پاکستان و اوکراین از دیگر کشورهایی هستند که ایمنی 
جمعی با سرعت کنونی واکسیناسیون بیش از یک دهه 

به طول خواهد انجامید.
این پروسه در ترکیه ۱۳ ماه و در قطر و بحرین، ۵ ماه 

طول خواهد کشید.
امتحانات پایه های نهم و دوازدهم 

حضوری برگزار می شود
امسال  امتحانات  برگزاری  نحوه  پرورش  و  آموزش  وزیر 

را تشریح کرد.

نحوه  پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی  محسن 
 ۱۴۰۰ ماه  خرداد  در  آموزان  دانش  امتحانات  برگزاری 
را تشریح کرد و گفت:  برخی از آزمون ها در سال های 
بوده  حضوری  دوازدهم  و  نهم  پایه های  مانند  گذشته 
خواستار  همچنان  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  است، 
اگر  چون  است،  دوره ها  این  حضوری  آزمون  برگزاری 
آموزان  دانش  حقوق  شود  ایجاد  آزمون  این  در  خللی 

تضییع می شود.
حضوری  باشیم  داشته  اجازه  آزمونی  هر  داد:  ادامه  او 
برگزار شود، ترجیح می دهیم آزمون هماهنگ و حضوری 
محدودیت های  با  زمان  آن  در  اینکه  مگر  شود  برگزار 
کرونایی مواجه شویم که در آن زمان از روش های غیر 

حضوری استفاده خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: آموزش و پرورش در 
پایه های نهم و دوازدهم موافق حضور دانش آموزان در 
جلسه امتحانات است مگر اینکه وضعیت کرونایی کشور 

این اجازه را به ما ندهد.

  گزارش  : زهره کرمی
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هف برخی  که  است  عبارتی  این  کند«؛  شکایت  می تواند  »ک.الف 
و  جسته  که  کسانی  حتی  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از 
گریخته مساله را دنبال می کردند، مدام در مورد پرونده تکرار 
از  از رسانه ها شکایت کند«، »می تواند  می کنند که »می تواند 
متهم کنندگان شکایت کند«، »می تواند از حساب های توییتری 
شکایت کند« و ... . می گویند کسانی که او را به تجاوز متهم 
کردند با میل خودشان با او رابطه داشته اند و می گوید دختری 
که به خانه مردی می رود می داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد 

و شاید اصال دلش می خواسته!
امادخترانشاکیپروندهدرموردماجراچهمیگویند؟

که قبلی قرارهای و مکالمهها در بود. مالحظهای با آدم »ک.الف
دستهجمعیبودیمآدمیآگاهومودببود.درحرفزدنحتیاشارههای
جنسیکهکسیرامعذبکند،نمیکرد.دعوتکردکهنوشیدنیکه
خودشدرستکردهراامتحانکنم.فکرشراهمنمیکردمکهبایک
پیکنوشیدنیآنطورمستشوم.روزهایبعدشپیگیربودوسواالتی

میکردانگارچیزیمیداندکهمننمیدانستم.«
آنالینچنددوست مکالمه در باالخره نمیدانستم« »چیزیکهمن
قدیمیکههرکدامیکطرفدنیابودندوک.الفآشنایمشترکشان
بودبیرونزد.یکیازدخترهابهدیگرانگفت:»اینیارو،منیهچیز
آن و نه« یا درسته نمیدونم دارم، وجدان عذاب یادمه، ازش محوی
حس،حسمشترکیبودکهدخترانزیادیبعدازبیرونآمدنازخانه
ک.الفتجربهکردهبودند؛سوالازاینکه»مگهچقدرخوردهبودمکه

هیچییادمنمیاد؟«
دیگرانی دختران شد باعث توییتر، در روایتها اولین منتشرشدن
وقت و رفتهاند خانهای به خودشان پای روی که بیاورند یاد به هم
بیرونآمدنگیجبودهاند،سردردداشتهاندومردیکهقرارنبودباآنان
آنانسواالت از مهمانی ازیکشب بعد باشد، داشته رابطهجنسی

خصوصیپرسیدهاست.
یکیازایندخترانبهایسنامیگوید:»بعدازسالها،هنوزاحساس
گناهمیکنم.آنقدردرچتهاوحرفهایقبلازآنشبمحترمبودو
آنقدردوستانمشترکبسیارمعتبریداشتیمکههرگزفکرنمیکردم
فکر هنوز شود. ختم جایی چنین به بعدازظهر قرار یک است قرار
میکنمکهمیتوانستمازخودمدفاعکنمونکردم،میتوانستمجلوی
آناتفاقرابگیرمونگرفتم.حتیروزبعدشدرحالیکهحالمبدبود،
از بعد اینکه است. داده رخ تجاوزی که کنم باور نمیتوانستم هنوز
آنشبهمتماسمیگرفتواحوالپرسیمیکردباعثشدهبودکه
اصالبهچنینچیزیفکرنکنم.حاالکهبهماجرانگاهمیکنمانگار
بعدش و قبلش برای داشت، برنامهریزی اول از که بخوانم میتوانم
برنامهریزیداشت،میدانستکهچهکاریمیکندووقتیدرجلسه

بازپرسیهمدیدمش،هیچپشیمانیاینداشت.«
ک.الفبهروایتیکیازشاکیانش،درجلسهبازپرسیبهشاکی،دختر
جوانیکهخانوادهاشراسالهاپیشازدستدادهوسالهاستکه
این و مقصری؟« خودت که داری »قبول گفته میکند زندگی تنها
هماننگاهیاستکهبعدازانتشارروایتهایتعرضنهتنهادراین
مورد،بلکهدرموردافرادشناختهوناشناختهدیگرهمبهوفوردیده

شدهاست.
»قبولداریکهخودتمقصری؟«ادامههمانایدهایاستکهمیگوید
باعثمیشهبهتتجاوز ازخوددرخته«،»چیزیکهپوشیدی »کرم
کنن«،»اگهاونجانرفتهبودی،ایناتفاقنمیافتاد«،»اگهنخشونگرفته
بودی«و....اینایدهتاآنجاادامهپیدامیکندوجزئیمیشودکه
برخیدرواکنشمیگویند:»بله،اگهدختریرویزمینوجودنداشته

باشه،کسیتجاوزنمیکنه؛پستقصیردختراست«.
باعلنیشدنموضوعوتبیکهبهدنبالآنایجادشد،دستگاهقضایی
اوفرصت بازداشتکرد.هرچند را پلیسمتهم و پیگیریداد قول
کافیداشتتانوشیدنیهاوداروهاییکهدخترانادعایوجودآنرا
مطرحکردهبودندازبینببرد،بااعالماینکهازخانهاوفیلمهایتعرض
به دیگری شاخه است، شده پیدا نیستند هوشیار که دخترانی به
پروندهاضافهشد.اتهامازتعرضوتجاوزبه»افسادفیاالرض«تغییر
کردکهیعنیک.الفمتهمبهارتکاب»گسترده«جرائممنسوببه

اوشدهاست.
پلیسازکسانیکهنسبتبهک.الفادعایتعرضداشتنددعوتکرد
کهبرایبررسیموضوعبهپلیسامنیتمراجعهکنندواطمینانداد
کهشاکیانبااتهامهاییازجملهدربارهمصرفمشروباتالکلییارابطه
باایسناصحبتکردهاند مادونزناروبهرونخواهندبود.دخترانیکه
آدم کرد ماصحبت با که »افسری میگویند: پلیس پیگیری درباره
معقولومحترمیبود.خیلیازماباورنمیکردیمکهبتوانیمچهرهای
چنینمهربانهمببینیم.«اماهمانطورکهدخترانمیگویند،این
بار »یک میگوید: دختران از یکی است. بوده استثنایی نمونه یک

کهبرایصحبتکردنبهپلیسامنیترفتمباآدمهاییمواجهشدم
ما فکرمیکردند گرفتیم. پول پرونده ماشاکیان فکرمیکردند که
هرزهایم.مثالیکیبهمنگفتبرایکارهاییکهکردیدپولگرفتید؟
همین بگویم که میخواست من از و میکرد تعریف را جزئیاتی یا
به مستقیمی ربط آدمها اینطور البته نه. یا است داده رخ اتفاقها
شکایتمانداشتندوانگارصرفاازسرفضولیمیخواستندبهماجرا
سرکبکشندولیاینلحنزنندهواینتعبیرهایکثیفکهدرمورد
بشنویم؛ میترسیدیم ما که بود همانچیزی میکردند، استفاده ما
همانچیزیکهدرشبکههایاجتماعیخیلیهادربارهمامیگفتند.«
همان کردند، ماجرا تعریفکردن به شروع وقتی میگویند دختران
اتفاقیافتادکهانتظارشراداشتند.میگویندراهکهافتادند،ترسشان
حالیکه در شد«. درست کوچیک حمایتی حلقه یه »کمکم ریخت:
عمومکسانیکهباروایتهایتعرضوآزارجنسیمواجهمیشوند،
خارجازهمانفرهنگحاکمبرجامعهنیستنداماناباوران،پرخاشگران
ومدعیانیکهبااولیناعتراضبهسلطهمردساالریرگغیرتشانبه
جنبشمیافتدومیخواهندازکیانفرهنگتجاوزدفاعکنند،دست
بکارمیشوند.هزاراننوشتهتحقیرآمیز،توهینهایجنسی،متهمکردن
دخترانبهاینکهدروغگوورسواهستند،دنبالمنافعدیگریهستند،
میخواهندخودشانرامطرحکنند،میخواهندبرایخودشانمحملی
درستکنند،میخواهندجلبتوجهکنند،دستبهیکیکردهاندتا
metoo آمریکایی ادایجنبش ببرند،میخواهند را آبرویک.الف
تحریک آنها توسط یا گرفتهاند پول خارجنشینها از بیاورند، در را
شدهاندومانندآن،درکنارپیامهایفراوانخصوصیوعمومیکه
دوستی و رابطه درخواست توهینآمیز، زبان با چه نرم، زبان با چه
میدادند،فقطبخشیازرنجیاستکهدخترانیکهجراتاعالمجرم
داشتهاند،درروزهاوهفتههاوحتیماههابعدازعلنیکردنروایتها

وشکایتهایشانتجربهکردهاند.
ماجراالبتهبهاینجاختمنشد.همانابتداهموقتیادعایتعرضو
تجاوزمطرحشد،عدهایبهشاکیانحملهکردندوگفتند:»مجازاتاین
جرماعدامه.ایندختراحقنداشتناینجوونروبامجازاتاعدامروبهرو
کنن.حاالهمتویاعداماحتمالیششریکن«.تاپیشازمطرحشدن
وجود»فیلم«درخانهک.الف،یکیازچالشهاییکهپروندهشکایت
باآنروبهروبودپیچیدگیجدیاثباتاتهامتجاوزجنسیبودوبرخی
زنا« از کمتر »رابطه عنوان ذیل همهچیز که میکردند پیشبینی
جمعشودوعالوهبرآندخترانشاکیهمبااتهامهاییروبهروشوند.
وقتیاتهامافسادفیاالرضمطرحشد،اعتراضاتبهشاکیانوحتی
وکالیآنهاازاینهمبیشترشد.حاالمسالهاینبودکهدخترانچرا
ادعایخودراعلنیکردهاندکهمجازاتاعدامبراساساتهامافسادفی

االرض،اقالدرافکارعمومیغیرقابلاجتنابباشد.
مدتیاستکهدربارهپروندهک.الفسکوتشدهاست.گفتهمیشود
کهبازپرسیهایاینپروندهتمامشدهودرنوبتبرگزاریجلسهدادگاه
وسوال پرونده بازپرس با ارتباط برای ایسنا تالش است. گرفته قرار
دربارهروندتحقیقاتبینتیجهبودهاست.وکیلمتهممیگویدازآنجا
بهموکلش اتهامات تعدادمحدود دلیل به فیاالرض افساد اتهام که
واردنیستودادسراهمصالحیتتحقیقدربارهاتهامتجاوزراندارد،
دادگاه به پرونده و باطل تحقیقات تمام که کرد خواهد درخواست

آغاز بهعنف تجاوز اتهام تاتحقیقاتدرباره ارسالشود کیفرییک
شود.

افتاده پا پیش و ساده خیلی استدالل یک با هم اتهام این رفع
الف منزل به خودشان میل به خودشان »دخترها است: امکانپذیر
رفتهاندودرخانهبینمردوزنتنهاهراتفاقیممکناستبیفتد«.

اثباتتجاوزجنسی،یکیازدشوارترینفرایندهایقضاییراداردواگر
اتهامافسادبرداشتهوپروندهبهدادگاهکیفرییکارسالشود،نهتنها
نامشروع ارتباط به متهم پروندهک.الف شاکی دختران است ممکن
از روایتهایخودشان علنیکردن دلیل به است ممکن بلکه شوند،

آنچهپشتسرگذاشتهاند،بااتهامتشویشاذهانهمروبهروشوند.
بااینحالاندکیپیشازپایانسالگذشتهدادگاهکیفرییکرایبه
عدمصالحیتخوددرپیگیریاینپروندهدادهوآنرابهدادگاهانقالب
فرستادهاست؛موضوعیکهتاحدودزیادیروشنمیکنداتهامافساد
فیاالرضدرموردک.الفجدیاستوبعیداستاوووکالبراحتی

بتوانندآنراازپروندهحذفکنند.
تصمیمگیریدربارهاینکهدراینپروندهواقعاچهاتفاقیافتادهاست
تعرض تجربه اینکه است روشن آنچه فعال اما است دادگاه عهده به
جنسیوروایتآنبرایحقخواهیوجلوگیریازآسیبدیدندیگران
تحمیل عظیم بار زمینگذاشتن از ناشی سبکی احساس حتی و
چنینتوهینیکهمیتواندطیفیازآزارهایکالمیوروانیتاتجاوز
راشاملشود،تجربهایبسیاردشوارترازآناستکهبتواندربارهآن

صحبتکرد.
تجربهآزارجنسینهتنهابهایندلیلکهآدمهاراگوشهرینگگیر
میکند، روان آنان سمت به را ناخواسته توجهی هجوم و میاندازد
سوال زیر کلی به را انسانها عاملیت که دلیل این به بیشتر بلکه
کردهاند متهم را ک.الف که دخترانی است. دشوار تجربهای میبرد،
و است داده خوردشان به چیزی چه او که نمیدانستند میگویند
استفادهای چه تنشان از ناهوشیاری ساعتهای در که نمیدانستند
شدهاستووقتیشروعبهروایتکردنداحتمالنمیدادندکهباآن
به پا برایپیگیریموضوع افتراروبهروشوندووقتی همهتوهینو
مقرپلیسگذاشتندنمیتوانستندازخودشاندربرابرنگاهغالبیکه
آنهارادخترانیناسالمارزیابیمیکرددفاعکنندودرجلسهبازپرسی
وقتیباک.الفروبهروشدندنمیتوانستنددربرابراصراراوبراینکه
دخترانبهرفتاریکهباآنهاشدهاسترضایتداشتهاند،فریادبزنند.

را نابرابریدرقدرت،همانبستریاستکهتعرضوتجاوزجنسی
با و نابرابریسکوت این برابر تاچهزمانیدر اینکه ممکنمیکند.
طرفقدرتمندترهمدستیمیکنیم،سوالیاستکههریکازماباید

ازخودشبپرسدودربرابروجدانشبهآنپاسخگوباشد.
تالشایسنابرایگفتوگوبابازپرسومامورانیکهپیگیریاینپرونده
رابهعهدهداشتهاندبینتیجهماندهاست.ایسناامیدواراستفرصتی
فراهمشودتاماموراننیرویانتظامیومسئوالندستگاهقضاییدر
و آزاردیدگان با برخورددرست و پیجوییجرایمجنسی نحوه مورد
افزایشآگاهیدربارهاینجرایمدرافکارعمومیآمادهگفتوگوباشند.
ایسناباسهتنازشاکیانپروندهک.الف،وکیلمتهمووکیلشاکیان
گفتوگوکردهومتناصلیگفتوگوبههمراههویتافرادنزدایسنا

محفوظاست.

زاویه های پنهان پرونده تجاوز »ک.الف«
  گزارش  : ایسنا



دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی دختر نوجوان 
در فضای مجازی

در  نوجوان  دختر  خصوصی  و  نامتعارف  تصاویر  و  فیلم  انتشار  عامل 
فضای مجازی در بندرعباس  دستگیر شد. این پسر ۲۴ ساله مدتی بعد 
از آشنایی با دختر ۱۴ ساله ای در اینستاگرام  و مالقاتهای حضوری، 

برای تهدید عکس های وی را منتشر کرد که به تله قانون افتاد.
اوایل امسال مرد میانسالی به پلیس فتا هرمزگان مراجعه کرد و مدعی 
شد دختر کوچک خانواده  مورد اغفال عاطفی شخصی قرار گرفته و 
تصاویری از وی در واتس آپ و اینستاگرام منتشر شده است. بر همین 
اساس مراتب برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت. 
به  دوستی  گسترش  از  پس  نوجوان  این  شد  مشخص  تحقیقات  در 
صورت تلفنی و حضوری، سپس درمغازه  گیم نت همدیگر را مالقات 

کردند که از  آن محل عکس ها و فیلم هایی تهیه و منتشر شد.
 انتشار در گروه های واتساپی 

به گفته رئیس پلیس فتا استان هرمزگان،چند روز بعد از این اتفاق، 
متهم گروهی در واتساپ شامل دوستان خود و دختر نوجوان ایجاد و 
تهدید به انتشار عکس های خصوصی وی کرد، سرانجام تصاویر ابتدا 
در گروه واتساپی انتشار داد و سپس توسط یکی از دوستان متهم از 

طریق اینستاگرام برای آشنایان دختر ارسال شد.     
پلمب گیم نت 

سرگرد بهمنی اظهار داشت: با بررسی  اکانت های اینستاگرامی منتشر 
کننده کلیپ و گروه واتساپی مربوطه، ادله جرم استخراج شد و ضمن 
هماهنگی با مقام قضایی متهمین دستگیر شدند. وی افزود:  مغازه گیم 
بازجویی و تکمیل مستندات  از  نهایت، پس  نت مذکور  پلمپ و در 
پرونده برای سیر مراحل نهایی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال 

شد.
تجاوز به حریم شخصی

رئیس پلیس فتا استان گفت:تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار 
آن ها،  عکس های خصوصی  و  فیلم  انتشار  و  مجازی  فضای  در  آن ها 
استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای انتقام جویی و هتک حیثیت و 
در نهایت انتشار هرگونه تصاویر غیراخالقی در فضای مجازی همانند  
بهمنی  سرگرد  می گردد.  برخورد  آن  با  و  بوده  جرم  حقیقی  فضای 
افزود: متأسفانه عوامل زیادی در شکل گیری رابطه های نامشروع و 
انگیز  فساد اخالقی در جامعه دخیل است،کشش و جذابیت وسوسه 
روابط دوستی از طریق فضای مجازی،قبح زدایی و محتوای مبتذل در 
فضای مجازی و بلوغ زودرس،ناکارآمدی ساختارهای تربیتی و فرهنگی 
جامعه،مصرف مواد روانگردان و آسیب های اجتماعی از جمله موارد 

مهم در بروز این قبیل اتفاقات است.
نه به لغو قانون سقط درمانی در طرح جوانی جمعیت

بر طبق مصوبه ی مجلس در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، قانون سقط درمانی 
مجلس   ۱۳۸۴ سال  مصوب  که  الخلقه  ناقص  و  ناهنجار  جنین های 

شورای اسالمی و شورای نگهبان بود، نسخ خواهدشد.
بر اساس این ماده واحده سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک 
متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت 
عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری 
مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح چهار ماه با 
رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر 

نخواهد بود.

اما این ماده واحده با تصمیم روز ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ مجلس نسخ 
شد.

اما آیا به دنیا آمدن فرزندانی با عیوب و بیماری های ژنتیکی که اغلب 
ناتوان هستند و جامعه را با مشکالت عاطفی و روانی مواجه خواهند 
کرد و همچنین بار اقتصادی زیادی را بر خانواده ها و جامعه تحمیل 
می کنند، می تواند جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ها را در پی 

داشته باشد؟!
نگهداری و بزرگ کردن طفل معلول و دارای مشکالت ژنتیکی برای 
والدین زحمت و مشقت بسیار باالیی دارد. از طرفی باید اشاره کرد که 
عدم لغو مصوبه جدید عمال چیزی جز به معنای رواج سقط جنایی و 

بدون نظارت پزشک متخصص و به خطر افتادن جان مادران نیست.
برای جلوگیری از گرفتار شدن خانواده ها و جامعه در چنین چرخه ی 
این  اجرای  عدم  بر  مبنی  اعتراضی  کمپینی  تا  شدیم  برآن  معیوبی 
مصوبه به راه اندازیم تا جلوی اجرای این مصوبه، که می تواند تبعاتی 
بسیار بزرگتر از آنچه که ذکر شد داشته باشد را بگیریم، برای این مهم 

نیاز به حمایت همگانی جامعه ی علمی و شما عزیزان داریم.
توزیع بسته معیشتی برای ماه رمضان

بسته  آسیب پذیر  گروه های  برای  دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
معیشتی تدارک دیده است، گفت: این کمک ها تداوم خواهد یافت تا 

دولت در برابر تکانه های اقتصادی یاری گر مردم باشد.
دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه 

شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
مردم  معیشت  از  حمایت  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  رئیس جمهور 
در سال  دولت  گفت:  است،  بوده  امید  و  تدبیر  دولت  اولویت  همواره 
۱۳۹۹ طرح های حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال ۱۴۰۰ 

نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.
مبارک رمضان   ماه  آستانه   اینکه دولت در  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
افزود:  برای گروه های آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، 
این کمک ها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانه های اقتصادی 
یاری گر مردم باشد و مردم عزیز، باالخص اقشار آسیب پذیر اطمینان 
خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد 
نظام  الکترونیکی  پیشنهادی »سامانه  این جلسه طرح  ادامه  در  کرد. 

بانکی کشور در زمینه کارت اعتباری« مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات انجام شده در طول یکسال گذشته 
کارت  از  استفاده  با  بانکی  تسهیالت  ارائه  بستر  سازی  آماده  برای 
اعتباری، گفت: بی شک الگوی تسهیالت دهی نظام بانکی کشور نیز 
تغییر می کند که امید است با آماده سازی سامانه امضای دیجیتال در 
نظام بانکی گام جدیدی در راستای رونق بازار و افزایش تولید و راهبرد 
کلی ساماندهی نظام الکترونیک کشور توسط نظام بانکی برداشته شود.

روحانی افزود: با اجرای این طرح گشایش مهمی برای تولیدکنندگان 
در زنجیره تأمین صورت خواهد گرفت و هزینه تأمین مالی برای تولید 
کاهش قابل توجهی خواهد یافت که یکی از مصادیق بارز مانع زدایی 

از تولید در آغاز سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار 
سرمایه در سال ۱۳۹۹ و تحلیل عوامل نوسان در این بازار ارائه نمود و 
برنامه های این سازمان را برای ثبات بخشی به بازار و تداوم تأمین مالی 

تولید از طریق بازار سرمایه، تشریح کرد.
۱۰ میلیون سیم کارت دانش آموزی عرضه می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به مصوبه اینترنت و کودک 
 ۱۰ و  دارد  قرار  کار  دستور  در  دانش آموزی  سیم کارت  ارایه  گفت: 
میلیون سیم کارت جدید و بسته های اینترنتی رایگان به دانش آموزان 

عرضه خواهد شد.
فالح جوشقانی«  با »حسین  دیدار  در  آذری جهرمی«   »محمدجواد 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به صورت ویدئو 
مقررات  تنظیم  برگزار شد، گفت: در سال گذشته سازمان  کنفرانس 
کنار  در  که  بود  آموزشی  عدالت  و  مجازی  آموزش  از  پیگیر حمایت 
به  که  نامه هایی  آیین  تصویب  و  مقررات  تنظیم  کمیسیون  برگزاری 

پیشبرد اهداف کمک کند، بسیار موثر بود.
آذری جهرمی با بیان اینکه در آخر دولت یازدهم هستیم، افزود: وظیفه 
ما خدمت رسانی است و اول و آخر دولت نمی شناسیم ما همواره برای 

خدمت رسانی به مردم تالش می کنیم و پایان دولت معنا ندارد.
ملزم  را  ما  کودک  و  اینترنت  مصوبه  کرد:  تصریح  ارتباطات  وزیر 
می کند تا سیم کارت  مخصوص کودکان ارایه دهیم،  ارایه سیم کارت 
دانش آموزی در دستور کار قرار دارد به طوری که  ۱۰ میلیون سیم 
کارت جدید و بسته های اینترنتی رایگان به دانش آموزان عرضه شود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم کارها با جدیت انجام تا اتفاقات خوبی در 
مدت باقی مانده از دولت انجام شود.

نشان می دهیم فوتبال بانوان هرمزگان پتانسیل باالیی دارد

 
از  استفاده  با  بندرعباس گفت:  بانوان شهرداری  فوتبال  تیم  سرمربی 
بازیکنان تمامأ بومی سعی می کنیم نماینده افتخارآفرینی برای فوتبال 

هرمزگان باشیم
کلثوم دارا افزود: در فرصت کمی که از تشکیل تیم بانوان شهرداری 
کشور  اول  دسته  لیگ  نخست  مرحله  مسابقات  آغاز  تا  بندرعباس 
آمادگی الزم  و  برای کسب هماهنگی  را  تمامی تالش خود  داشتیم، 

به کار بستیم.
بومی سعی می کنیم  تمامأ  بازیکنان  از  استفاده  با  اینکه  بیان  با  وی 
با  کرد:  اظهار  باشیم،  هرمزگان  فوتبال  برای  افتخارآفرینی  نماینده 
حضور بازیکنانی همچون حمیده سلطانی، مریم مرادی زاده و ملیحه 
نورالدینی که از تجربه باالیی برخوردار هستند در کنار سایر بازیکنان 

جوان تالش مان حضور موفق و صعود به مرحله بعدی است.
دارا با اشاره به اینکه تالش می کنیم پس از صعود از مرحله نخست با 
برنامه بهتری راهی مرحله بعدی مسابقات شویم، خاطرنشان کرد: اکثر 
بازیکنان تیم شهرداری بندرعباس تجربه فوتسالی دارند و باید تالش 

کنیم درزمین فوتبال هم کیفیت باالیی از خود نشان دهیم.
سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری بندرعباس با بیان اینکه حضور 
جای  کشور  فوتبال  سطح  در  ها  سال  از  پس  هرمزگان  از  تیم  یک 
خوشحالی دارد، عنوان کرد: باید از شهردار و مدیرعامل باشگاه فرهگی 
بانوان و  فوتبال  به  اعتمادش  به واسطه  بندرعباس  ورزشی شهرداری 

ایجاد این ظرفیت تقدیر و تشکر کنم.
سقوط آزاد نرخ رشد جمعیت کشور به ۰.۶درصد!

نرخ  به  دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت:  در سال ۱۳۹۹ 
رشد جمعیت ۰.۶درصد سقوط کردیم و این کم ترین مقدار نرخ رشدی 

است که در تاریخ کشور عزیزمان ثبت شده است!
نرخ رشد جمعیت کشور  اینکه در سال ۱۳۹۸  ابراز  با  قاسمی  صالح 
ما حدود ۰.۹۵ درصد بود، اظهار کرد:  در سال ۱۳۹۹ به نرخ رشد 
نرخ رشدی  مقدار  این کم ترین  و  کردیم  ۰.۶ درصد سقوط  جمعیت 

است که در تاریخ کشور عزیزمان ثبت شده است!
صدا  به  که  است  خطری  زنگ  درصد   ۰.۶ رشد  نرخ  داد:  ادامه  وی 
و  فرهنگی  اقتصادی،  عوامل  همچون  زیادی  عوامل  و  است  درآمده 
 ۱۳۹۹ سال  در  است؛  شده  آن  ایجاد  باعث  کرونا  پدیده  همین طور 
همچنین شاهد بودیم که نرخ باروری کشورمان به کمتر از ۱.۶ فرزند 
به ازای هر زن رسید، ما در این موضوع هم در حال ثبت رکورد هستیم.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت خاطرنشان کرد:  نرخ باروری ۱.۶ 
تاریخ کشور است، ما نگرانیم که نرخ  فرزند کم ترین میزان در طول 
باروری در تله باروری گرفتار شود، به طوری که دیگر امکان جبران آن 

را از دست بدهیم.

اخبار بانوان
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رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم:
تولد سه هزار و 14۳ نوزاد در شرایط سخت کرونایی

دکتر مریم هروآبادی رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم از تولد 
۳ هزار و ۱۴۳ نوزاد از زمان همه گیری ویروس کووید ۱۹ از اسفند 

ماه ۹۸ تا پایان سال ۹۹ خبر داد.
دکتر هروآبادی گفت: از این تعداد نوزادان ۴۹ درصد متولدین دختر و 

۵۱ درصد نیز مربوط به تولد نوزادان پسر بوده است.
با عالئم  که  بارداری  مادر  از ۳۲  عنوان کرد:  بیمارستان قشم  رئیس 
مثبت و یا مشکوک به کرونا در این مرکز درمانی پذیرش شده بودند، 

تمامی زایمان ها موفق بوده و جان مادر و نوزاد حفظ شده است.
دکتر هروآبادی از تمامی مادران باردار خواست با مراقبت های ویژه از 
خود، از حضور در تجمع ها خودداری کرده تا سالمتی خود نوزاد را به 
خطر نیندازند و به محض بروز کمترین عالئم خود را سریعا به مراکز 

به بهداشتی و درمانی برسانند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
 ظرفیت ها و امکانات کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان هرمزگان به مردم معرفی شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه 
استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  در  خوبی  امکانات 
هرمزگان وجود دارد، گفت: مردم باید از این ظرفیت آگاهی پیدا کنند.

دکتر علی رئوفی در بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از مهمترین مراکز برای فعالیت در  استان هرمزگان، این مجموعه را 
حوزه کودکان و نوجوانان دانست و بیان داشت: برای تغییر و تحول 
مناسب در آینده، باید برنامه ریزی های خوبی برای کودکان و نوجوانان 

انجام شود.
و  دارند  نوجوانان  و  کودکان  بر  بسیاری  تاثیر  معلمان  داد:  ادامه  وی 
آموزش در سنین کودکی از ماندگاری بسیار بیشتری برخوردار است 

که این کانون نقش مهمی در این زمینه دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه 
استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  در  خوبی  امکانات 
هرمزگان وجود دارد، افزود: مردم باید از این ظرفیت آگاهی پیدا کنند 
و در این راستا نیاز است، اطالع رسانی و تبلیغات بیشتر برای آشنایی 
از ظرفیت  باید  انجام شود. رئوفی تصریح کرد:  این مجموعه  با  مردم 
دستگاه های اجرایی، بنگاه های اقتصادی و شرکت های فعال در استان، 
برای کمک به توسعه، ترویج و معرفی فعالیت های کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان استفاده شود.
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور

بانوان رودانی مس کرمان را با شکست بدرقه کردند

تیم فوتسال بانوان  هیات فوتبال هرمزگان موفق شد در دیداری پرگل 
حریف کرمانی خود را شکست دهد.

تیم فوتسال بانوان هیات فوتبال رودان تنها نماینده استان هرمزگان در 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور موفق شد در خانه تیم مس کرمان 
را با نتیجه شش بر دو شکست دهد. از سری مسابقات هفته دوازدهم  
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور تیم هیات فوتبال رودان در در سالن 
شهید جعفری رودان به مصاف تیم بانوان مس کرمان رفت و این تیم 

را با نتیجه شش بر دو شکست داد.
فاطمه  و  مریم حکمتی  رودان  فوتبال  هیات  تیم  برای  دیدار  این  در 
ارزیاب هر کدام دو گل، آدینه حسنی زاده و ثنا گرداوغلی  هر کدام 

یک گل  زدند. دو گل تیم مس کرمان را
نرگس کریمی نسب و نجمه کریمی نسب به ثمر رساندند.

برتر  لیگ  را در  ماندن  پیروزی جواز  این  با  فوتبال رودان  تیم هیات 
فوتسال بانوان کشور گرفتند و سهمیه هرمزگان را در این رقابت ها 
حفظ کردند. شاگردان خانم جعفرپور در هفته آینده در ساری به دیدار 

شهروند می روند.
تیمی  تیم، در دو گروه هفت  با حضور ۱۴  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ 
با  رقابت ها  این  الف  گروه  در  رودان  فوتبال  هیات  می شود.  برگزار 
پویندگان  نو اصفهان،  نامی  اهواز،  تهران، ملی حفاری  تیم های سایپا 

فجر شیراز، مس کرمان و شهروند ساری هم گروه است.
دیه جنین سقط شده صاحب روح 4۸0میلیون تومان!

بر اساس نرخ دیه جنین های سقط شده در سال ۱۴۰۰، دیه جنینی که 
روح در آن پیدا شده است با دیه کامل تفاوتی ندارد و در صورت سقط، 

حتی به نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دیه تعلق می گیرد.
بر اساس قانون و شرع در صورتی که زن بارداری جنین خود را سهواً 
یا عمداً سقط کند و از بین ببرد، باید دیه آن را بپردازد، میزان دیه در 

مراحل مختلف تشکیل و تکامل جنین متفاوت است.
سال  در  مختلف،  مراحل  در  دیه جنین های سقط شده  بروزشده  نرخ 

۱۴۰۰ به این ترتیب است:
دیه نطفه که در رحم مستقر شده است )بیست دینار(: ۹ میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان
دیه علقه که خون بسته است )چهل دینار(: ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار

و هنوز  است  استخوان درآمده  به صورت  دیه جنین در مرحله ای که 
گوشت نروییده است )هشتاد دینار(: ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا 
نشده است )صد دینار(: ۴۸ میلیون تومان

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر پسر باشد )دیه کامل(: 
۴۸۰ میلیون تومان

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر دختر باشد )نصف دیه 
کامل مرد مسلمان(: ۲۴۰ میلیون تومان

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد )سه چهارم 
دیه کامل(: ۳۶۰ میلیون تومان

 ۲۸ دینار(:  )شصت  است  درآمده  گوشت  به صورت  که  مضغه  دیه 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

مانند  و  گناهان  بزرگترین  جزء  اسالمی  مبین  دین  در  جنین  سقط 
قتل نفس محسوب می شود؛ دیه در آیات و روایات در رابطه با انسان 
مطرح می شود و بعد از انعقاد نطفه مرتبه ای از وجود انسان در جنین 
وجود دارد؛ این اقدام فجیع مثل گذشتن از چراغ قرمز نیست که با 
پرداخت یک جریمه رفع و رجوع شود چرا که پای جان یک انسان 

در میان است!
براساس نص قرآن کریم اگر کسی جان یک نفر را نجات دهد مثل این 
بفهمند که  باید  را نجات داده است، مردم  است که جان همه مردم 
سنگین بودن دیه جنین سقط  شده نشان می دهد که با جنایت بسیار 

بزرگ و وحشتناکی روبه رو هستیم.
گفتنی است که قانون سقط درمانی نیز با مشکالتی تأسف بار رو به رو 
است، این قانون به زعم خودش موضوع َحَرج را تفسیر کرده است! در 
که  است  شده  تهیه  مورد   ۲۰۹ شامل  بلندباالیی  لیست  رابطه،  این 
قد  بودن  کوتاه  جمله  از  گرفته اند)!(  قرار  َحَرج  مصادیق  از  به اشتباه 

منظورشان  را مطرح می کنند  َحَرج  بحث  وقتی  فقها  بودن؛  ُمنگل  یا 
مادر  برای  آن  تحمل  عرف،  نظر  از  که  است  شدیدی  خیلی  مشقت 

غیرممکن یا بسیار مشکل باشد.
تقدیر از کار آفرینان برترکشور باحضور ویدیوکنفرانسی 

معاون رئیس جمهور/کسب رتبه یک کشور در 
کارآفرینی شهری توسط بانوان هرمزگانی /کسب رتبه 

برتر در کار آفرینی روستایی بانوان هرمزگان

به گزارش آوای دریا مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری ضمن 
عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و آرزوی توفیق و بهروزی 
دارای  هرمزگان  استان  گفت:  استان  های  خانواده  و  هموطنان  برای 
ظرفیت و پتانسیل هایی بی نظیری در حوزه بانوان است و چند دوره 

متوالی رتبه یک کارآفرینی کشور را از آن خود کرده است.
مریم یگانه در حاشیه نشست تقدیر از کارآفرینان کشور که با حضور 
ویدیو کنفرانسی ابتکار معاون رییس جمهور برگزار شد، تاکید کرد: در 
بخش توسعه کسب و کار های خانگی و اشتغال پایدار به منظور رفاه 
بهتر در خانوارها اقدامات شایسته ای را مسئوالن و دست اندر کاران 
دولت با مدیریت استاندارهرمزگان انجام داده اند که براساس مستندات 

این موضوع ملموس است.
یگانه اظهار داشت: هرمزگان افتخار این را دارد که برای چندمین سال 
کسب رتبه یک کشور در انتخابات کارآفرینی زنان در حوزه شهری و 

کسب رتبه برتر در حوزه روستایی را از آن خود نماید .
بنیان  دانش  شرکت  عامل  مدیر  پور  سهرابی  جلوه  دکتر  گفت:  وی 
زیست دریا پروران آناهیتا، با حوزه فعالیت در زمینه جلبکهای دریایی 
و تولید محصوالت بیو پلیمری و ترکیبات مختلف از جلبکهای دریایی 
بانوی کارآفرین حوزه علم و  به عنوان   ، خلیج فارس و دریای عمان 
دانش و سرکار خانم ربیعه وطن دوست مدیر سه کارگاه تولید البسه و 
پوشاک در استان و راهبر اشتغال ۱۰۸ نفر از مددجویان کمیته امداد 
و ایجاد فرصت اشتغال  برای ۸۸ نفر از زنان روستایی و شهرستانی 

امروز توسط معاون رییس جمهور  تجلیل شدند. 
این  برای  استان  زنان  حوزه  کادر  تالش  و  گفت: سعی  ادامه  در  وی 
است که تعامل و هم افزایی بین شاخه های تولید و توسعه را در بین 
قشرهای مختلف زنان و خانواده های استان افزایش و گسترش دهد .

یگانه بیان کرد: در سایه شعار تولید، پشتیبانی و مانع زدایی امسال، 
به این قشر از زنان توانمند و فهیم باید حمایت و توجه ویژه ای شود.

در پایان این نشست از نفرات برتر دور هشتم کار آفرینی زنان کشور 
تقدیر و تجلیل شد.

جزئیات تسهیالت ازدواج در هرمزگان مشخص شد
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های هرمزگان گفت: تسهیالت ازدواج 

در هرمزگان برای هر نفر به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
های  بانک  هماهنگی  کمیسیون  نشست  حاشیه  در  آبسواران  عبداهلل 
 ۷۰ به  نفر  هر  برای  هرمزگان  در  ازدواج  تسهیالت  افزود:  هرمزگان، 

میلیون تومان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه زوج هایی که تاریخ عقد آن ها بعد از اول فروردین ۹۷ 
است می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند، اظهار کرد: به آقایان 
زیر ۲۵ سال که با بانوان زیر ۲۳ سال ازدواج کنند نیز، تسهیالت ۱۰۰ 

میلیون تومانی پرداخت می شود.
آبسواران زمان انتظار را حداکثر یک ماه دانست و عنوان کرد: اقساط 
ماهانه تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی ۸۳۲ هزار و ۷۰ میلیونی ۵۸۳ 

هزار تومان است.
این  اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
تسهیالت ۱۰ ساله و برای هر پرونده یک ضامن نیاز است، اضافه کرد: 
متقاضیان با نام نویسی در سامانه ازدواج به نشانی اینترنتی وی ایی 
خط فاصله بانک نقطه سی بی آی نقطه آی آر در نوبت دریافت وام 

قرار می گیرند.
آبسواران در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۲۵ هزار نفر 

در هرمزگان تسهیالت ازدواج دریافت کردند.

اخبار بانوان



معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه 
شرایط سخت کرونایی و جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 
با این وجود، شاهد  آمریکا نفس اقتصاد را بریده است، گفت: 

تالشگری و نوآوری و خالقیت زنان در عرصه مختلف هستیم.
معصومه ابتکار در مراسم معرفی و قدردانی از زنان کارآفرین برتر ایران 
با انتخاب مردمی با بیان اینکه هشتمین دوره انتخاب زنان کارآفرین 
برتر با رای مردمی برگزار شد، افزود: همکاری و مساعدت استان ها و 
مشاوران امور بانوان در دخیل کردن مردم در انتخابات زنان کارآفرین 

بسیار خوشایند و مطلوب است .
وی با تاکید بر اینکه همواره رویکرد و تاکیدات رییس جمهوری بر این 
بوده که زنان توانمند که ظرفیت کارآفرینی و ایجاد اشتغال دارند مورد 
حمایت قرار گیرند، تشریح کرد: دولت سعی کرده در اشکال مختلف 
این حمایت ها را اجرایی کند و در معاونت امور زنان و خانواده هم طرح 
های الگوسازی برای زنان سرپرست خانوار و ایجاد الگوی نوین مشاغل 
نوین  این طرح مشاغل  اجرایی رسانده است که  به مرحله  را  خانگی 
خانگی به دلیل دسترسی با سهولت به اینترنت و ارتباطات گیری و 
بازاریابی از طریق فضای مجازی، امروزه از اهمیت چند برابر برخوردار 

است. 
 ۱۴هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی قرار گرفتند

معاون رییس جمهوری به همکاری وزارت کار و کشور در این زمینه 
که منجر به تحت پوشش قرار دادن ۱۴ هزار نفر زن سرپرست خانوار 
برای  خوبی  همکاری  همچنین  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  است  شده 
بسیاری  موارد  داشتیم که  زنان  برای  الحسنه  تسهیالت قرض  تامین 

برای ایجاد اشتغال خانگی مورد استفاده قرار گرفت.
ابتکار یادآور شد: در این دوره زمانی، معاونت امور زنان و خانواده موفق 
به دریافت موافقت بانک مرکزی برای وثیقه قرار گرفتن سهام عدالت 
جهت دریافت وام قرض الحسنه و اشتغال به زنان کارآفرین شده است. 
تولیدات  استاندارسازی  به  استاندارد  با همکاری سازمان  اینکه  ضمن 

مشاغل خانگی دست یافتیم. 
تحریم ها و کرونا حریف زنان کارآفرین نشدند

به  اشاره  با  خود  از سخنان  دیگر  بخشی  در  رییس جمهوری  معاون 
تحریم  و  اقتصادی  جنگ  و  کرونایی  شرایط سخت  در  همگی  اینکه 
های ظالمانه آمریکا قرار داریم که نفس اقتصاد را بریده اما نفس زنان 
کارآفرین را نبریده است، یادآور شد:کماکان شاهد تالشگری و نوآوری 
صنایع  کشاورزی،  تولیدات  مختلف  های  عرصه  در  زنان  خالقیت  و 
که  هایی  هستیم؛فناوری  استارتاپی  و  جدید  های  فناوری  و  دستی 
کاربردی است و توسط زنان در شرکت دانش بنیان شکل گرفته است. 
در  شغلی  های  فرصت  نبود  از  ما  کرده  تحصیل  زنان  افزود:  ابتکار 
ما  های  هدفگذاری  از  یکی  اساس  همین  بر  برند  می  رنج  ها  استان 
به  توجه  جنسیتی  عدالت  تحقق  و  زنان  وضعیت  ارتقای  سند  در 
دختران  و  خانوار  سرپرست  زنان  برای  اشتغال  و  کارآفرینی  موضوع 

فارغ التحصیل بود.
وی با تاکید بر اینکه این دو گروه هدف در کنار زنان روستایی بسیار 
افزایی  توان  بیشتر  چه  هر  تا  بوده اند  زنان  امور  معاونت  توجه  مورد 
صورت گیرد ، ادامه داد: دوره توان افزایی در زمینه بازاریابی از طرح 
های جدید معاونت امور زنان است که از مدیران در استان ها تقاضا 
داریم در شکل گیری این دوره ها و تقویت مهارت های بازاریابی شبکه 

ای و بازاریابی مجازی ما را یاری کنند.
در جریان شرایط سخت و دشوار زنان در دوران کرونا هستیم

ابتکار در بخشی دیگر با تاکید بر اینکه کامال در جریان دشواری های 
زنان در دوران کرونا و تحریم هستیم، خاطرنشان کرد: به همین منظور 
آفرینی،  بر تسهیالت الزم در حوزه حمایت  دولت سعی کرده عالوه 
حمایتگری های معیشتی ویژه ای را هم در نظر بگیرد از جمله حمایت 
ویژه ماه رمضان و ایجاد کارت اعتباری سهام عدالت که فرصت بسیار 
برای  اعتباری  از کارت  با بهره گیری  تا تمام سهامداران  خوبی است 

مشاغل خرد و کمک به مشکالت خانواده استفاده کنند.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه دوره های انتخاب زنان کارآفرین 
برتر برای معرفی و دیده شدن زنان برگزار می شود و رویکرد ما این 
است که این همه امید و تالش دیده شود که خود قوی ترین روش 
دارند در  برخی سعی  ناامیدی هایی است که  و  با تحریم ها    مقابله 

فضای رسانه و مجازی نشان دهند. 
ها  سختی  برابر  در  باال  آوری  تاب  با  ایران  زنان  کرد:  تاکید  ابتکار 
ایستادگی می کنند و موفق و سربلند هستند و ما همواره  در کنار این 
عزیزان هستیم تا شکوفایی بیشتر شود. امیدواریم با همین همت در 

انتخابات پیش رو شرکت کنند و با حضور همیشگی در کنار مردان، 
سرنوشت خوب و آینده درخشانی را برای ایران به ارمغان  آورند.

هشتمین دور انتخاب زنان کارآفرین برتر با رای مردم که از ۱۵ بهمن 
با  بود،  شده  آغاز  )س(  زهرا  حضرت  ابیها  ام  والدت  با  مصادف  ماه 

انتخاب نفرات برتر در اسفندماه به کار خود پایان داد.
این انتخابات از اسفند ۱۳۹۷ با ایجاد سامانه انتخاب برترین کارآفرینان 
زن بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز 
به کار کرد تا مردم و جوامع محلی با کارکرد این بانوان پرانگیزه و آثار 

تالش های آنها آشنا شوند.
عبارت  مردمی  رای  با  هشتم  دور  روستایی  برگزیده  کارآفرین  زنان 
لیال  لرستان،  باباگردعلی  روستای  از  پور  نظری  تاج  سنگین  از:  اند 
خداکرمی  از روستای توسکاک مازندران، شهناز محمدزاده از روستای 
حاضرمیل دهلران، فاطمه گروسی از روستای اسفرورین قزوین، خانم 
ناز نوروزی کله سر از روستای قشقالقچای اردبیل، ربیعه وطن دوست 
از روستای دمیلو هرمزگان، زینب کاظمی از روستای لک آذربایجان 
غربی، مریم ده پروران از روستای مبارک آباد قم، زهرا وکیلی نیا از 
روستای دهرود فارس و صغری جعفری ازان از روستای ازان اصفهان.

تهران،  از  بهمن  سحر  هرمزگان،  از  پور  سهرابی  جلوه  همچنین، 
معصومه عبدالهی  از گلستان، سپیده یوسفوند از بوشهر، فلوریا مروتی 
از کرمانشاه، زهرا رضایی از ایالم، فاطمه نعمتی آالشتی از مازندران، 
گیالن  از  کهران  کامیاب  فاطمه  غربی،  آذربایجان  از  علینژاد  سمیه 
برگزیده  کارآفرینان  عنوان  به  شرقی  آذربایجان  از  محمدی  پریناز  و 

شهری با رای مردمی انتخاب شدند.

تحریم ها و کرونا مانع تالشگری زنان در عرصه های 
مختلف نشد
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امام جمعه بندرعباس: جامعه باید در مسئله حجاب کنشگر باشد
گفت:  هرمزگان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
تعیین متولی امر حجاب و عفاف به معنی سلب 
مسئولیت از دیگران نیست و باید تمام جامعه 
داشته  موثر  کنشگری  مسئله  این  به  نسبت 
قشر  یک  یا  نفر  یک  به  محدود  تنها  و  باشند 

خاص نشود.
در  زاده  عبادی  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
ایران،  حجاب  و  عفاف  کمیسیون  اعضای  با  دیدار 
آفت  بزرگترین  را  به حجاب  نسبت  تفریط  و  افراط 
دانست و اظهار داشت: در گذشته نگرش های مختلف 
باعث به وجود آمدن شکاف بزرگی بین جامعه و نظام 

شده است.
عفاف  و  امر حجاب  در  مردم  با  مواجهه  افزود:  وی 
متفاوت است اما باید توجه داشت که عفاف یک امر 
و  است  عفاف  داشتن حجاب،  و الزمه  است  باطنی 
باشد،  به حجاب رسیده  باطن خود  باید در  شخص 
را  عفاف  اما  دارند  حجاب  جامعه  مردم  از  برخی 

فراموش کرده اند.
امام جمعه بندرعباس گفت: نگاه بنده به حجاب و 
عفاف اصالح وضعیت موجود به کمک کار فرهنگی 
می کنم  نفع  را  سلبی  کار  و  است  اثباتی  و  ایجابی 
نه  باشیم  اصالح  دنبال  به  فرهنگ  با کمک  باید  ما 

بین  بیشتر  شکاف  دچار  که  سخت  برخوردهای  با 
جامعه و مجموعه های حاکمیتی می شود، تنها زمانی 
کار سلبی امکان پذیر است که یک جریان سازمان 

یافته به دنبال لکه دار کردن عفاف جامعه  است 
افزود:  زاده  عبادی  والمسلمین  حجت االسالم 
نهادها  و  ادارات  در  دستورالعمل ها  وجود  علیرغم 
رعایت  صحیح  شکل  به  عفاف  و  حجاب  فرهنگ 

نمی شود چگونه توقع داریم مردم صحبت های ما و 
در  فقیه  ولی  نماینده  کنند.  قبول  را  ما  راهکارهای 
استان هرمزگان تصریح کرد: اگر زمانی بیان می شود 
استاد معارف متولی امر تربیت است، به معنی سلب 
یا زمانی که گفته  از دیگر اساتید نیست  مسئولیت 
ذاتی  وظیفه  که  روحانی  یک  یا  طلبه  یک  می شود 
امر  متولی  دارد  برعهده  را  دین  تبلیغ  و  تربیت  امر 

از  مسئولیت  سلب  معنی  به  باشد  عفاف  و  حجاب 
این  به  نسبت  جامعه  تمام  باید  و  نیست  دیگران 
محدود  تنها  و  باشند  داشته  موثر  کنشگری  مسئله 
به یک نفر یا یک قشر خاص نشود. حجت االسالم 
عبادی زاده افزود : در موضوع امر به معروف و نهی 
از منکر ستادی تشکیل شده است، اما هر مقداری 
که به سمت تشکیالت و سازمان ها در کارهای خود 
حرکت کردیم ناموفق تر بودیم، ستاد برای ساماندهی 
خوب است اما دستگاه های عریض و طویلی داشته 
باشیم باعث سلب مسئولیت از دیگران می شود و کار 
سخت می شود ما باید همه را در این مقوله درگیر 
و  وظیفه  منکر یک  از  نهی  و  معروف  به  امر  کنیم، 
نظارت همگانی است. وی خاطرنشان کرد: ما مشکل 
به  و  نداریم  قانون در حوزه عفاف و حجاب  کمبود 
و  قانون های حمایتی در موضوع عفاف  اندازه  کافی 
حجاب وجود دارد، مشکل ما در  حوزه اجرا است که 

به نوع نگاه مردم بر می گردد. 
امام جمعه بندرعباس گفت: زمانی که جامعه از خود 
سلب مسئولیت می کند مشکالت دو چندان می شود 
اما اگر نوع نگاه مردم به این مقوله نگاه دینی باشد 

بسیاری از مشکالت برطرف می شود.
تسنیم 

  گزارش  : ایرنا
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اعزام بانوان پرورش اندام ایران به مسابقات برون مرزی 
فیتنس

بانوان  اعزام  از  اندام  عضو هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش 
پرورش اندام کشور به مسابقات برون مرزی فیتنس خبر داد.

حسین اخالقی افزود: برای اولین بار اعزام بانوان رشته فیتنس به عنوان 
یکی از مهمترین اولویت های برنامه های ۱۴۰۰ فدراسیون در دستور 

کار قرار گرفت.
ابعاد قهرمانی،  افزود: فدراسیون در سال جدید در همه  ادامه  وی در 
حرفه ای، تربیتی و همگانی ورزش بانوان فعالیت های زیادی خواهد 
داشت. اخالقی تصریح کرد: برای بانوان پرورش اندام کشور در بخش 
پاورلیفتینگ و چلنج فیتنس اعزام های برون مرزی و برگزاری مسابقات 

داخلی در دستور کار قرار داده شده است.
ابتالی شمار زیادی از مهمانان یک عروسی به کرونای 

جهش یافته در پارسیان

به  توجه  با  گفت:  پارسیان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم و تجمع، متاسفانه افرادی همچنان 
توصیه ها را نادیده گرفته و اقدام به برگزاری مراسم عروسی می کنند.

دکتر آمنه ماجدی در نشست ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا 
با برگزاری مراسم جشن عروسی در شهر پارسیان  در پارسیان، افزود: 
یافته مبتال شدند، که در  به کرونای جهش  از مهمانان  زیادی  تعداد 
نهایت منجر به بستری شدن جمعی از آنان در بیمارستان بستری شد.

تا  خواست  پارسیان  مردم  از  پارسیان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
واکسینه شدن عموم افراد در جامعه، پروتکل های بهداشتی را رعایت 
عزیزی  دادن  دست  از  شاهد  تا  نکنند  شرکت  تجمعات  در  و  کنند 

نباشیم و خانواده ای را داغدار نبینیم.
وی اضافه کرد: با توجه به اتمام تعطیالت نوروز و بازگشت نیروهای کار 
غیر بومی به شهرستان شاهد افزایش بیش از پیش کرونا خواهیم بود 

که باید با تست منفی از شهرستان مبدا برگردند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسیان با بیان اینکه ورود خودروها از 
اظهار  است،  ممنوع  زرد  و  آبی  شهرهای  به  نارنجی  و  قرمز  شهرهای 
کرد: ورود خودروهای غیر بومی از شهرهای قرمز و نارنجی به استان 
هرمزگان ممنوع است و این محدودیت ها در شهرستان اعمال می شود.

ماجدی در پایان بیان کرد: ورود مسافران نیز از شهرهای نارنجی و قرمز 
استان به پارسیان فقط با ارائه تست منفی کرونا امکان پذیر است و در 

غیر اینصورت از ورود به شهرستان ممانعت می شود.
تکذیب اخبار منتشره در مورد نحوه فوت آزاده نامداری/ 

تعیین علت قطعی مرگ هنوز روشن نیست

آزمایشات آسیب شناسی درباره فوت آزاده نامداری درحال انجام است و 
هنوز نتایج آن مشخص نشده است.

فوت  قانونی  پزشکی  آزمایشات  نتایج  بررسی  وضعیت  آخرین  درباره 
پذیرفته،  صورت  تخصصی  اقدامات  پیرو  نامداری،  آزاده  مرحومه 
آزمایشات آسیب شناسی در حال انجام است و هنوز نتایج آن مشخص 

نشده است.
براساس این گزارش، تعیین علت قطعی مرگ پس از روشن شدن نتایج 
تمامی آزمایشات و براساس نتایج آن و همچنین معاینات انجام شده 
و یافته های بررسی صحنه جرم انجام و نتیجه به اطالع مقام محترم 

قضایی رسانده خواهد شد.
آزاده  فوت  مورد  در  منتشره  اخبار  برخی  تکذیب  ضمن  گزارش  این 
نامداری می افزاید روند تخصصی تعیین علت فوت همچنان در حال 
انجام است و اعالم هر خبری در این خصوص صرفا از مجاری رسمی و 

قانونی صورت خواهد پذیرفت.
این در حالی است که پیش از این مرگ »آزاده نامداری« مصرف بیش 

از ۱۰۰ قرص  اعصاب و روان  اعالم شده بود.
چندی قبل  پیکر بی جان »آزاده نامداری« یکی از مجریان سابق صدا 
و سیما چندی پیش در منطقه سعادت آباد در غرب تهران در منزل 
شخصی ایشان کشف شد و از آن پس شایعات بسیاری از دلیل مرگ 

این مجری با سابقه پخش شد .
پیروزی قاطع بانوان هرمزگانی در شیراز

فوتسال  برتر  لیگ  مسابقات  در  شد  موفق  هرمزگان  استان  نماینده 
بانوان کشور در دیداری خارج از خانه از سد تیم پویندگان صنعت فجر 

شیراز عبور کند.
تیم  بانوان کشور  فوتسال  برتر  لیگ  یازدهم  هفته  مسابقات  از سری 
هیات فوتبال رودان در دیداری خارج از خانه در سالن ابوالفتحی شیراز 
مهمان تیم پویندگان صنعت فجر شیراز بود و در پایان در دیداری پرگل 

به پیروزی دست یافت.
هرمزگان  استان  نماینده  سود  به   ۵ بر   ۸ نتیجه  با  که  دیدار  این  در 
ارزیاب موفق به گلزنی  بار و فاطمه  به پایان رسید، مریم حکمتی ۷ 
شدند تا پیروزی ارزشمندی برای تیم هیات فوتبال رودان رقم بخورد 
و سه امتیاز حساس را به جمع اندوخته های خود بیافزاید و شاگردان 
بانوان کشور را  برتر فوتسال  تا حدودی بقای خود در لیگ  جعفرپور 

قطعی کردند.
چهارمین بخش کووید19 در بیمارستان شهید محمدی 

بندرعباس راه اندازی شد

با افزایش موارد بستری بیماران مبتال به کرونا، چهارمین بخش بستری 
کووید۱۹ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس راه اندازی شد.

)ص(  اعظم  پیامبر  درمانی  و  پژوهشی  آموزشی،  مجتمع  رئیس 
قرار  بحرانی  وضعیت  در  زودی  به  هرمزگان  اینکه  اعالم  با  بندرعباس 
راه اندازی سومین بخش  از  از ۴۸ ساعت  با گذشت کمتر  دارد، گفت: 
بستری کووید۱۹، چهارمین بخش بستری نیز با ظرفیت ۳۰ تخت در 

این بیمارستان شروع به فعالیت کرد.
و  اینکه در حال حاضر سه بخش بستری  به  اشاره  با  دکتر تمدن دار 
یک بخش مراقبت های ویژه کووید۱۹ در مجتمع آموزشی، پژوهشی 
و درمانی پیامبر اعظم )ص( در حال خدمت رسانی است، بیان کرد: با 
توجه به سرعت انتشار و همچنین درگیری سریع تر و وسیع تر کرونای 
جهش یافته )انگلیسی(، از مردم درخواست می شود که شرایط بحرانی 

پیش رو را درک کرده و با رعایت موازین بهداشتی و پرهیز از تجمع و 
دورهمی، کادر درمان را حمایت کنند.

وی در پایان اعالم کرد بیمارستان شهید محمدی در حالت آماده باش 
برای راه اندازی بخش های جدید کووید ۱۹ در صورت نیاز است.
۸0 درصد کادر درمان در کشور واکسینه شدند

بر  تاکید  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  پرستاری  معاون 
اولویت کادر درمان بیماران کرونایی برای تزریق واکسن، گفت: تاکنون 

۸۰ درصد کادر درمان بیماران کرونایی در کشور واکسینه شده اند.
به  سبزوار  واسعی  بیمارستان  از  بازدید  حاشیه  در  حضرتی  مریم 
خبرنگاران اظهار داشت:  واکسیناسیون کرونا در کشور در حال انجام 
است و فعاالن بخش مراقبت های ویژه و درگیر با بیماران کرونایی در 

اولویت قرار دارند.
وی تصریح کرد: واکسیناسیون کرونا برای سایر افراد جامعه و گروه های 
پرخطر نیز بر اساس پروتکل های ارائه شده وزارت بهداشت، مرحله به 
در  کرونا  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  حضرتی  شود.  می  انجام  مرحله 
کشور کنترل شده است، افرود: این دغدغه وجود دارد که در پی افزایش 
سفرهای نوروزی، دید و بازدیدها و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، 

موج چهارم کرونا باال بگیرد.
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: البته بر 
و  استان ها  برخی  افزایش سفرها عمال  و  پروتکل ها  رعایت  اثر کاهش 
شهرستان های کشور وارد موج چهارم همه گیری ویروس کرونا شده اند.

وی با اشاره به وضعیت ویروس جهش یافته کرونا در کشور، گفت: خطر 
افزایش شیوع این ویروس وجود دارد اما هم اینک با برنامه ریزی الزم و 

رهگیری در حال مدیریت شرایط هستیم.
تاکید جدی مشاورمدیرعامل جمعیت هالل احمر 

هرمزگان بر اهدای خون جوانان و بانوان

استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  مشاور  بندری  رفیعی  سحر 
هرمزگان از شهروندان خصوصا جوانان وبانوان خواست در این روزها ی 

شیوع کرونا به یاری بیماران نیازمند به خون بیایند.
سحر رفیعی بندری مشاور مدیر عامل جمعیت هالل احمر هرمزگان به 
همراه جمعی از کارکنان در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ هجری شمسی 

به صف داوطلبان اهدای خون پیوست.
رفیعی بندری ضمن اهدای خون گفت: اهدای خون امری حیاتی است 
و  اتفاقات  البته همیشه   و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  کرونا  وقوع  با  که 
حوادث در حال وقوع هستند و استان هرمزگان نیز با توجه به داشتن 

بیماران خاص به طور مستمر وروزانه  نیازمند به خون است. 
آنها  از  وبانوان  به همه شهروندان خصوصا جوانان   توصیه  وی ضمن 
خواست اهدای خون را در برنامه زندگی  خود بگنجانند واهدای خون 

را فقط به  زمان وقوع  بحران و حادثه موکول نکنند .
وی با تاکید به اهمیت اهدای خون بانوان افزود: بسیاری از بانوان به 
علت ترس از کم خونی به مراکز اهدای خون مراجعه نمی کنند اما در 
مراکز انتقال خون قبل از اهدا، افراد مورد معاینه، مشاوره وآزمایش کم 
خونی قرار گرفته و به  فرد ی که از شرایط مساعدی برخوردارباشد، 
نگرانی  وجود  اهدای خون داده می شود، پس جای هیچگونه  اجازه 

ندارد. 
با وجود شیوع کرونا، جمعیت هالل  گفتنی است در سال گذشته و 
احمراستان  تعامالت بسیاری با مراکز انتقال خون  در زمینه فرهنگ 

سازی واهدای خون داشته است.

اخبار بانوان 



واکسنایرانیکرونااز۴۰روزدیگردراختیارمردمقرارمیگیرد
معاون کل وزیر بهداشت با بیان اینکه اولین واکسن ایرانی کرونا از ۴۰ روز دیگر در 
اختیار مردم قرار خواهد گرفت، گفت: واکسن دوم هم با تولید ماهانه هشت تا ۱۰ 

میلیون دوز از حدود ۷۰ روز دیگر در دسترس مردم قرار می گیرد.
دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با داتو 
قمرالدین جعفر، معاون وزیر امور خارجه مالزی در ستاد وزارت بهداشت دیدار و 

گفتگو کرد.
در سیاست خارجی جمهوری  مالزی  اهمیت  به  اشاره  با  دیدار حریرچی  این  در 
اسالمی ایران به لزوم تداوم ارتباط و رایزنی میان مقامات دو کشور و توسعه روابط 
فی مابین در زمینه های سیاسی، فرهنگی اقتصادی، تجاری و بهداشتی و درمانی 

تاکید کرد.
وی با بیان اینکه در اردیبهشت ۹۹ مذاکرات تلفنی درخصوص روابط دوجانبه و 
تبادل تجربه برای مبارزه با کرونا میان سران دو کشور انجام شد، گفت: حدود ۹ ماه 
پیش هم وزاری خارجه دو کشور در گفتگویی تصویری درمورد موضوعات دوجانبه 
نوامبر گذشته  روسای مجالس  و همچنین  داشتند  اسالم گفت وگوهایی  و جهان 

مذاکرات تلفنی مفصلی داشتند.
آمادگی ایران برای تولید واکسن با همکاری مالزی

وزیر  نخست  دعوت  به  هم   ۹۸ آذرماه  در  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
وقت، رییس جمهور به کواالالمپور سفر کردند؛ در گفتگوی مجازی که سپتامبر 
در  کشور  دو  میان  همکاری  گسترش  برای  آمادگی  بر  است  شده  انجام  گذشته 
زمینه بهداشت و سالمت به خصوص تاکید بر اجرایی شدن توافقات انجام شده در 
گفتگوی مجازی مدیران ارشد بهداشتی دو طرف، آمادگی برای همکاری بین دو 
کشور در زمینه تولید واکسن و صادرات دارو و همچنین کمک به استارت آپ های 

دو کشور در زمینه پزشکی تاکید شد.
خوبی  بسیار  پیشرفت های  واکسن   ۹ ساخت  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  حریرچی 
داشتیم که ۴ واکسن در چند ماه آینده به بهره برداری و استفاده وسیع در کشور 
قرار  مردم  اختیار  در  دیگر  روز   ۴۰ از  ما  اول  واکسن  کرد:  مطرح  رسید،  خواهد 
خواهد گرفت؛ واکسن دوم که برمبنای ویروس ضعیف و کشته شده است با تعداد 
ماهانه ۸ الی ۱۰ میلیون دوز از حدود ۷۰ روز دیگر در دسترس مردم قرار می گیرد.

تولید ۹۸ درصد داروی مصرفی کشور در داخل
وی تصریح کرد: همچنین دو واکسن دیگر که با تکنولوژی متفاوتی ارائه خواهد 
شد ۱۲۰ روز دیگر در دسترس خواهد بود. در همه این واکسن ها و انواع دیگری که 

تولید می کنیم می توانیم با کشور دوست، همکاری داشته باشیم.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در ایران بعد از انقالب به تولید داخلی 
روی آورده ایم، بیان کرد: اکنون با توجه به تحریم های موجود ۹۸.۳ درصد از داروی 
مصرفی کشور را از لحاظ عددی خودمان تولید می کنیم. تقریبا هیچ کشوری حتی 
دیگر  با کشورهای  و  نداشته  را  تولید  میزان  این  هم  دارو  کشورهای صادرکننده 
تبادل دارند. ما همچنین می توانیم به استارت آپهای دو کشور کمک کنیم و در 

این زمینه همکاری داشته باشیم.
حریرچی در پایان اظهار کرد: ما دو کشور بزرگ مسلمان هستیم که به استقالل 
کشورمان تاکید بسیاری داریم و امیدوارم همکاری هایمان پیش از پیش توسعه 

یابد.
آمادگی مالزی برای توسعه همکاری در حوزه سالمت با ایران

دکتر علیرضا بیگلری رییس انستیتو پاستور ایران نیز در حاشیه این نشست با اشاره 
به اینکه در نشست امروز درباره فعالیت های سیستم پزشکی و تولید واکسن در 
کشور صحبت شد، گفت: انستیتو پاستور ایران با توجه به سابقه صد ساله ای که 
در زمینه تشخیص و پیشگیری از بیماری ها، تولید واکسن و تحقیق و آموزشی که 

برای کشور عرضه کرده است، گزارشی را به هیات مالزیایی ارائه کرد.
وی ادامه داد: طرف مالزیایی با توجه به سابقه انستیتو پاستور اشتیاق خود را برای 
را  ایران  با  کشورش  سالمت  نظام  و  تحقیقاتی  انستیتوهای  همکاری های  توسعه 
اعالم کرد؛ امیدوارم در آینده ای نزدیک شاهد تبادل اساتید، دانشجو و همچنین 

پروژه های مشترک با مالزی باشیم.
چندین  از  پس  همکاری  تفاهم  یادداشت  پیشنهادی  سند  گزارش  این  براساس 
مرحله تبادل نظر میان طرفین نهایی شد که به پیشنهاد طرف مالزیایی قرار شد 
سند مذکور در جریان نشست مجازی وزاری بهداشت دو کشور امضا و از طریق 

مجاری دیپلماتیک تبادل شود.
پایگاهسالمتمرکزجامعسالمتروستایهرنگبستکافتتاحشد

اسالمی، دکتر  نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای  با حضور جباری 
حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، حاج آقا وحیدی امام جمعه 
اهل تسنن هرنگ، حسین قتالی فرماندار و فروغ خردمند مدیر شبکه بهداشت و 
درمان بستک، پایگاه سالمت مرکز جامع سالمت روستای هرنگ شهرستان بستک 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
با تبریک خجسته میالد فخر عالم  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان 
امکان حضرت ولی عصر)عج( و نیمه شعبان  و با اشاره به افتتاح این مرکزگفت: 
آشامیدنی  آب  وهمچنین  نوزادان  و  باردار  مادران  سالمت  واکسیناسیون،  انجام 
سالم، پایه و اساس مراکز بهداشتی در روستاها است که جایگاه ویژه ای در وضعیت 

بهداشت و درمان هر منطقه دارد.
افزود: در بخش درمانی به نسبت جمعیت، کمبود تخت،  دکتر حسین فرشیدی 

پزشک متخصص و پرستار وجود دارد که وزارت بهداشت و درمان تمام تالش و 
همت خود را به کار بسته تا در آینده این نیازها هم در کشور برطرف شود.

تا  کرد:  تصریح  انگلیسی  کرونای  ویروس  از شیوع  نگرانی  ابراز  با  فرشیدی  دکتر 
بهمن ماه سال گذشته ۹5 درصد مردم از ماسک استفاده می کردند که متاسفانه 
روند این کار رو به کاهش است و باعث شده در چند روز گذشته استان هرمزگان 

از وضعیت پایدار به حالت شکننده در بیاید.
احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی هم با تبریک 
نیمه شعبان و تشکر از خیرین گفت: نیت خیرخواهانه این عزیزان در شکل های 
مختلف و حوزه های بهداشت و درمان باعث ارتقای وضعیت سالمت مناطق می 
بسیار  مسئولین  و  مردم  برای  به خدمت،  های  اشتیاق  و  ها  تمایل  این  که  شود 

دلگرم کننده است.
سالمت  جامع  مرکز  توسط  یابود  رسم  به  تندیسی  قدردانی،  پاس  به  پایان  در 
روستای هرنگ به جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، 
دکتر حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر فروغ خردمند 

مدیر شبکه بهداشت و درمان بستک و خیرین منطقه اهدا شد.
این مرکز با زیربنای ۱۹۰ متر مربع  و با هزینه 55۰ میلیون تومان توسط خیر نیک 
اندیش عبدالنور رحیمی ساخته شد که تجهیزات آن با مشارکت شبکه بهداشت 

بستک و خّیر گرامی تامین شد.
مرکز جامع سالمت روستای هرنگ بستک دارای یک پایگاه و یک خانه بهداشت 

است که جمعیت ۶۲۰۰ نفری را تحت پوشش قرار می دهد.
مجموعه  و  جامع  مسجد  بستک،  کوخرد  روستای  جامع سالمت  مرکز  از  بازدید 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی کوخرد که توسط خیرین منطقه در حال ساخت است 
و همچنین بیمارستان فارابی شهرستان بستک از دیگر برنامه های این سفر بود.  

بندرعباسدروضعیتقرمزکرونایانگلیسی/مردم
پروتکلهایبهداشتیراباجدیترعایتکنند

کرونایی  وضعیت   تغییر  از  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
در  بندرعباس  بهداشت  وزارت  اعالم  مطابق  گفت:  و  خبرداد  بندرعباس 
با جدیت  مردم  است  نیاز  و  گرفته  قرار  انگلیسی  کرونای  قرمز  وضعیت 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
دکتر فاطمه نوروزیان اظهار داشت: با توجه به افزایش موارد بستری ناشی 
از ابتال به ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی در بندرعباس، از سوی 

ستاد ملی کرونا این شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفت.
افزود: اکنون وضعیت بندرعباس در حالت بسیار پر خطر قرار دارد  وی 

و انتظار می رود روزهای سختی در انتظار کادر درمانی و مردم باشد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در شرایط قرمز کرونایی 
از  و  شود  گرفته  سر  از  شغلی  مختلف  سطوح  و  اماکن  تعطیلی  باید 

فعالیت این گروه های مورد نظر جلوگیری شود.
که  چرا  بگیرند  جدی  را  کرونا  جدید  موج  خطر  مردم  کرد:  تصریح  وی 
و  دورهمی ها  از  پرهیز  ماسک  از  استفاده  فعلی  شرایط  از  عبور  شرط 

تجمعات است. 
پروتکل ها  و  فعلی  سخت  شرایط  هرمزگان  استان  مردم  گفت:  نوروزیان 
انگلیسی فعلی را  بتوانیم پیک کرونای  تا  را به طور جدی رعایت کنند 

مدیریت کنیم.
نیز گفت: شهرستان های  رنگ سایر شهرستان ها  تغییر  وی در خصوص 
دیگری نیز در استان شرایط نامناسبی دارند که احتمال قرمز شدن آنها 
طی روزهای آینده وجود دارد بنابراین مردم در سراسر استان باید اهتمام 
ویژه ای نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند و از برگزاری 

مجالس عزا و عروسی خودداری کنند.
شششهرستانهرمزگانقرمزشد/تعطیلیمراکزخریدو

فروش،بوستانهاومراکزتفریحی
سخنگوی  و  جانشین  و  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
با  متناسب  محدودیت های  هرمزگان،  در  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد 
وضعیت قرمز، نارنجی و زرد شیوع کرونا در شهرستان های استان هرمزگان 

را اعالم کرد.
شهرستان های  در  کرونا  شیوع  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  رئوفی  علی 
استان هرمزگان، عنوان کرد: شهرستان های بندرعباس، میناب، بندرلنگه، 
پارسیان در وضعیت قرمز، شهرستان های حاجی آباد،  و  بندرخمیر  قشم، 
سیریک،  بستک،  شهرستان های  و  نارنجی  وضعیت  در  جاسک  و  رودان 

بشاگرد و ابوموسی در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند.
مشاغل  فعالیت  قرمز،  وضعیت  دارای  شهرستان های  در  داد:  ادامه  وی 
دارای  در شهرستان های  همچنین  و  است  ممنوع  چهار  و  سه  دو،  گروه 
شهرستان های  در  و  چهار  و  سه  گروه  مشاغل  فعالیت  نارنجی  وضعیت 

دارای وضعیت زرد فعالیت مشاغل گروه چهار ممنوع است.
مشاغل  افزود:  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گروه دو شامل بوستان  ها و مراکز تفریحی به طور کامل، پاساژهای سرباز 
و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ که اصطالحا 
به آنها مال می  گویند و بازارهای موقت شامل بازارهای روز و محلی است 

که باید در شهرستان های دارای وضعیت قرمز تعطیل باشند.

رئوفی تصریح کرد: همچنین، مراکز شماره گذاری اتومبیل، آرایشگاه  های 
مردانه و زنانه، مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش، 
موکت و لوازم خانگی و حوله و پرده و مبلمان و لوستر و درب و پنجره 
و تزیینات ساختمان، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، سرگرمی، لوازم 
پوشاک،  انواع  فروش  مراکز  فرهنگی،  محصوالت  کتاب،  ظروف،   التحریر، 
کیف، کفش، آتلیه  های عکاسی، آژانس  های مشاور امالک، مراکز تهیه، 
توزیع و طبخ مواد غذایی شامل رستوران و کافی شاپ، باید در شهرهای 

قرمز کال تعطیل باشند و پذیرش مشتری نباید داشته باشند.
ورزشی،  و  بدنسازی  تجهیزات  و  ملزومات  فروش  مراکز  گفت:  وی 
و  سمساری  و  دوم  دست  کاالهای  فروش  جواهر،  و  طال  فروشندگان 
آموزشگاه  های رانندگی، نیز مشاغل گروه دو هستند که باید در شهرهای 

قرمز تعطیل باشند.
کرد:  خاطرنشان  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  سخنگوی  و  جانشین 
باشند،  تعطیل  باید  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  در  که  سه  گروه  مشاغل 
ورزشی،  های  باشگاه   و  سرپوشیده  استخرهای  پذیرایی،  تاالرهای  شامل 
تعطیل  باید  روز  شبانه  ساعات  کل  در  که  قهوه  خانه  ها  و  چایخانه  ها 
و  نفر  ده  حضور  با  زبان  و  موسیقی  آموزشگاه  های  همچنین،  و  باشند 
نارنجی  و  قرمز  باید در شهرهای  نیز  و مهدهای کودک  تئاتر  و  ها  موزه  

تعطیل شوند.
در  دستگاه ها  و  ادارات  کارکنان  سوم  دو  دورکاری  به  اشاره  با  رئوفی 
شهرستان ها  این  در  داشت:  اظهار  قرمز،  وضعیت  دارای  شهرستان های 
با  مرتبط  دستگاه های  و  ضروری  خدمات  ارائه دهنده  دستگاه های 
باالترین  تشخیص  با  می توانند  شهری  مدیریت  و  اساسی  مأموریت های 
مقام مسئول نسبت به کاهش حضور تا )پنجاه درصد( کارکنان خود اقدام 
و  نیاید  به وجود  ارائه خدمات ضروری  آنکه خللی در  بر  نمایند، مشروط 
کارکنان  )یک سوم(   ۱/ ۳ با حضور حداکثر  ارائه خدمات  ادارات  در سایر 
ادارات  کارکنان  درصد  پنجاه  دورکاری  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد  انجام 
در شهرستان های دارای وضعیت نارنجی، اضافه کرد: در این شهرستان ها 
با مأموریت های  ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط  ادارات 
مسئول  مقام  باالترین  تشخیص  با  می توانند  شهری  مدیریت  و  اساسی 
نسبت به کاهش حضور تا ۳ /۱ )یک سوم( کارکنان خود اقدام کنند و در 
انجام خواهد  کارکنان  )پنجاه درصد(  با حضور  ارائه خدمات  ادارات  سایر 
اشاره  با  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  شد. 
وضعیت  دارای  شهرستان های  در  ادارات  کارکنان  سوم  یک  دورکاری  به 
ارائه دهنده خدمات  ادارات  زرد، بیان داشت: در این شهرستان ها کارکنان 
اساسی و مدیریت شهری  با مأموریت های  ضروری و دستگاه های مرتبط 
با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد و در سایر ادارات 

شهر ارائه خدمات با حضور ۳ /۲ )دو سوم( کارکنان انجام خواهد شد.
رئوفی تصریح کرد: همچنین ورود خودروهای شخصی با پالک غیربومی 
ورود خودروهای  و همچنین  نارنجی  و  قرمز  به شهرستان های وضعیت 

شخصی پالک بومی این شهرستان  به سایرشهرها ممنوع است.
وی ادامه داد: ممنوعیت تردد شبانه خودروها در تمامی شهرستان های 

استان هرمزگان، از ساعت ۲۲ الی سه بامداد، اعمال می شود.
افزود:  هرمزگان  در  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  سخنگوی  و  جانشین 
هرمزگان  شریف  مردم  کرونا،  بیماری  و  ویروس  جدی  خطر  به  توجه  با 
های  دستورالعمل  تمامی  بیماری  این  از  پیشگیری  برای  و  جدیت  با 
و  اجتماعی  و  فیزیکی  فاصله  ماسک،  از  استفاده  ویژه  به  بهداشتی 
خودداری از هرگونه تجمع و مراسمات عروسی، ختم، دورهمی و مهمانی 

را رعایت کنند.
پلمبوتوقففعالیتدهآرایشگاهزنانهدرسطحشهر

بندرخمیر
خبر  این  اعالم  با  بندرخمیر  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
گفت: ۱۰ آرایشگاه زنانه در راستای جلوگیری از برگزاری مراسمات عروسی 
مرکز  این  محیط  بهداشت  کارشناسان  توسط  بندرخمیر  شهر  در سطح 

پلمب شد.
دکتر احمد چنگائی  افزود: 5 مورد از این آرایشگاه ها به دلیل فعالیت غیر 
قانونی و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی علی رغم تذکرات و اخطاریه 
 5 و  پلمب  عروس،  پذیرش  عدم  بر  مبنی  همچنین  و  شده  داده  های 
مورد دیگر نیز به دلیل وضعیت رنگبندی شهرستان از ادامه فعالیت آنها 
فعالیت  در شهرستان  کرونا  بیماری  بهبود وضعیت  زمان  تا  و  جلوگیری 
آنان متوقف خواهد بود. دکتر چنگائی با اشاره به اینکه آرایشگاه ها یکی 
از این صنوفی است که عدم رعایت موارد بهداشتی از سوی آنها به دلیل 
نزدیکی فاصله بین آرایشگر و مشتری به راحتی می تواند بر شیوع این 
انتقال  از اماکن پرخطر برای  افزود: آرایشگاه ها یکی  بیماری دامن بزند؛ 
این ویروس است و به طور قطع جایی که آرایشگر در فاصله ای به مراتب 
کمتر از یک متر با مشتری خود در تماس است، به طور قطع مراجعات 
متعدد، می تواند آرایشگاه ها را به یکی از بنگاه گسترش این ویروس در 

شهر تبدیل کند.

اخبار حوزه سالمت
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هف مبارزه زنان ایرانی در قفس آزاد می شود؟
آزاد  مبارزات  در  ایرانی  ورزشکاران  فعالیت  برای  مجوز  صدور  از  بعد 
گفته می شود برنامه هایی برای بانوان عالقه مند به این رشته در نظر 

گرفته شده است.
رشته  فعالیت  کرد  اعالم  جوانان  و  ورزش  وزارت   ۱۳۹۶ سال  مرداد 
بود  فیلمی  به  واکنش  اتفاق در  این  است.  ایران ممنوع  در   MMA
ایرانی  نوجوان  و در آن یک دختر  که در فضای مجازی منتشر شد 
می خورد،  کتک  به شدت  خود  ارمنستانی  حریف  مقابل  قفس  در 
بدون اینکه از خودش دفاعی بکند. بعدا مشخص شد دختر نوجوان 
هیچ وجه  به  و  شده  حاضر  مسابقات  این  در  خود  پدر  همراهی  با 

MMA کار نیست و تنها مدتی کاراته کار کرده است!
حاال با گذشت حدود ۴ سال از آن تصمیم شتابزده، وزارت ورزش به 
رشته MMA که بسیار در ایران پرطرفدار است مجوز فعالیت داده 
است. قرار است این رشته زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزش های 
رزمی  ورزش های  انجمن های  فدراسیون  رئیس  کند.  فعالیت  رزمی 
در خصوص فعالیت بانوان هم اعالم کرد برای زنان عالقه مند به این 

رشته هم برنامه دارد.
البته این رشته در تمام این مدت فعالیت زیرزمینی داشته و حتی 
می کردند  برگزار  کشور  داخل  در  را  مسابقاتی  ایرانی  سازمان های 
ورزشکاران  این ها  بر  عالوه  بود.  بی اثر  ورزش  وزارت  تصمیم  عمال  و 
سرشناس دیگر رشته های ورزشی که در رشته خود کار را تمام شده 
مسابقات  در  حضور  با  و  می آمدند   MMA سمت  به  بودند  دیده 

برون مرزی به تیتر یک اخبار هم تبدیل می شدند.
قلی پور  حمیدرضا  کاراته،  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  الهامی،  مازیار 
سابق  فرنگی کار  علی اکبری  امیر  و  ووشو  ملی  تیم  سابق  کاپیتان 

ایران از جمله ورزشکاران ایرانی فعال در رشته MMA هستند.
از  خبر  پستی  انتشار  با  منصوریان  خواهران  پیش  همچنین چندی 

حضورشان در این رشته ورزشی داده بودند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

طرح تشکیل پرونده الکترونیک سالمت و نسخه نویسی 
الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه سالمت از اردیبهشت ماه 
در هرمزگان عملیاتی می شود/ ضرورت اطالع رسانی دقیق 

از روند اجرای طرح برای آگاهی مردم 
دکتر علی رئوفی در نشست هماهنگی راه اندازی پرونده الکترونیک 
الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه سالمت،  سالمت و نسخه نویسی 
با اشاره به اهمیت طرح، عنوان کرد: طرح تشکیل پرونده الکترونیک 
پی  در  خوبی  بسیار  محاسن  الکترونیکی  نویسی  نسخه  و  سالمت 

دارد که ضروری است برای مردم این مهم اطالع رسانی شود.
وی در همین خصوص افزود: اطالع رسانی دقیقی از روند اجرای طرح 
و  الکترونیکی  نویسی  نسخه  و  سالمت  الکترونیک  پرونده  تشکیل 
صدا  جمله  از  ها  رسانه  طریق  از  سالمت  بیمه  های  دفترچه  حذف 
وسیما و خبرگزاری ها صورت گیرد تا مردم آمادگی کامل برای اجرای 

طرح را داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: 
به  مربوط  اطالعات  ثبت  باعث  سالمت  الکترونیک  پرونده  تشکیل 
بیماران و تشکیل بانک اطالعاتی دقیقی در زمینه سالمت افراد می 
شود و به سهولت در کمترین زمان پزشکان به اطالعات درمانی افراد 

دسترسی پیدا می کنند و روند درمان آنها را سرعت می بخشد.
جلوگیری  برای  استان  ارتباطی  های  زیرساخت  تقویت  گفت:  رئوفی 
از ایجاد هرگونه خلل در روند اجرای طرح تشکیل پرونده الکترونیک 

سالمت و نسخه نویسی الکترونیکی ضروری است.
نسخه  و  سالمت  الکترونیک  پرونده  تشکیل  طرح  کرد:  تصریح  وی 
اردیبهشت ماه  از  بیمه سالمت  الکترونیکی و حذف دفترچه  نویسی 
در هرمزگان آغاز و پس از اجرای طرح مردم با کد ملی خود خدمات 

درمانی را در مراکز درمانی دریافت می کنند.
نشست تخصصی مسولین ورزش بانوان شهرستان های شرق 

هرمزگان 
های  شهرستان  بانوان  ورزش  مسولین  تخصصی  نشست  نخستین 

شرق استان هرمزگان در شهرستان میناب برگزار شد. 
بانوان شهرستان های  نخستین نشست تخصصی مسئولین  ورزش 
مرادی  فاطمه  حضور  با  میناب  شهرستان  در  هرمزگان  استان  شرق 
اداره  رئیس  نظامی   ، هرمزگان  استان  بانوان  ورزش  توسعه   معاونت 
ورزش و جوانان شهرستان میناب و مسئولین ورزش بانوان شهرستان 
های میناب، رودان ، سیریک و جاسک در سالن جلسات فرمانداری 
این شهرستان برگزار شد. در ابتدای جلسه نظامی رئیس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان میناب به حاضرین در جلسه، خیر مقدم گفت و 

دستورکار جلسه را اعالم کرد. 
ضمن  استان  بانوان  ورزش  توسعه  معاونت  مرادی  فاطمه  ادامه   در 

تبریک سال ۱۴۰۰ سالی که از سمت مقام معظم رهبری سال تولید، 
پشتیبانی و مانع زدایی نام گرفت بیان کرد:  با استفاده از ظرفیت ها 
و پتانسیل هایی که در شرق استان وجود دارد بتوانیم چالش ها و 
موانع را از پیش رو برداریم و با حمایت بیشتر از جامعه ورزش بانوان 

ورزشکاران زیادی در میادین ملی و فرا ملی داشته باشیم.
و  است  همراه  تندرستی  و  با سالمتی  همیشه  ورزش  نام  افزود:  وی 
ریزی  برنامه  و  انداز  باشد چشم  می  نیاز  مورد  ورزش  برای  که  آنچه 
بتوانیم  تا  باشد  می  سالم  محیطی  کردن  فراهم  و  مستمر  و  دقیق 

باعث تقویت و توسعه ورزش بانوان استان و شهرستان ها شویم. 
وی همچنین از فعالیت های مسئولین ورزش بانوان در شرق استان 
وجود  با  گذشته  سال  در  داشت:   اظهار  و  نمود  قدردانی  و  تشکر 
ویروس کرونا شاید در اول سال فعالیت ورزشی در حال سکون بود 
از طرفی کرونا یک تغییر مدیریت در برنامه را برای ورزش ایجاد کرد 
بلکه  برگزار کنیم  به شکل حضوری  توانیم  را می  تنها ورزش  نه  که 
فعالیت های ورزشی را از طریق فضای مجازی در خانه های خود می 
توانیم دنبال کنیم و با تغییر این شیوه جدید با رعایت پروتکل های 
بهداشتی حدود ۱۲۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در حوزه بانوان چه به 
صورت مجازی، حضوری در سال ۹۹ در سطح استان توسط مسئولین 
ورزش بانوان و هیات های ورزشی برگزار شد و با توجه به  محدودیت 
های این ویروس اتفاقات خوبی در حوزه ورزش بانوان رخ داد از جمله ، 
میزبانی مسابقات لیگ برتر، قهرمانی کشور و اردوی تیم ملی بانوان،  
قایقرانی و  برتر  نائب قهرمانی در لیگ  کسب مقام های قهرمانی و 
دوچرخه سواری و تیراندازی و مقام چهارم در رشته والیبال نشسته، 
انتخاب هدیه  و  برتر  لیگ  به  ما  تیم فوتسال دختران رودانی  صعود 
کاظمی به عنوان نماینده ایران جهت کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۱ 

توکیو از مهمترین دستاوردهای ورزش بانوان استان بود.
فاطمه مرادی افزود:  مهمترین اهداف اداره کل در سال ۱۴۰۰ برگزاری 
المپیاد دختران روستایی می باشد که دستورالعمل اجرایی آن تدوین 
شده و همچنین آموزش توانمند سازی مربیان آمادگی جسمانی در 
راستای طرح ساختار سنجش دختران و زنان روستایی و اجرای طرح 

های ملی می باشد. 
امیاری  از حمایت های بی دریغ  بانوان استان  معاونت توسعه ورزش 
مدیر کل ورزش و جوانان که نگاه ویژه و مثبت به حوزه ورزش بانوان 
و توجه به تمامی مناطق از جمله روستاها و شهرستان های استان 
این جلسه  مسئولین ورزش  پایان  نمود. در  دارند تشکر و قدردانی 

بانوان برنامه ها و نقطه نظرات خود را بیان نمودند.
هشدار پلیس فتا به خانم ها/ تصاویر شخصی تان را در فضای 

مجازی به اشتراک نگذارید
حاضر  درحال  گفت:  ناجا  فتای  پلیس  اجتماعی  معاونت  رئیس 
ارجاع  فتا  پلیس  به  اینترنتی  مزاحمت های  درخصوص  پرونده هایی 
به  اقدام  دیگران،  تصاویر  از  استفاده  سوء  با  فردی  که  می شود  داده 

مزاحمت می کنند
ناجا  فتای  پلیس  اجتماعی  معاونت  رئیس  پاشایی  مرتضی  سرهنگ 
اظهار  کاربران،  تصاویر  از  استفاده  با سوء  تلفنی  مزاحمت های  درباره 
تصاویر  که  هستند  عالقه مند  کاربران  اگر  کردیم  توصیه  بار ها  کرد: 
کنند،  استفاده  خودشان  اجتماعی  شبکه های  در  را  خود  شخصی 
حتما پنل های امنیتی را رعایت کنند و دایره افرادی که دسترسی به 

تماشای تصاویر شخصی را دارند باید محدود کنند.
را در حالت عمومی قرار  افراد پیج های شخصی خودشان  افزود:  وی 
از  استفاده  با  و  شده  هایشان  پیج  وارد  ناشناس  افراد  چراکه  ندهند 

عکس هایشان اقدام به اخاذی و کالهبرداری می کنند.
درخصوص  پرونده هایی  حاضر  درحال  کرد:  تصریح  پاشایی  سرهنگ 
مزاحمت های اینترنتی به پلیس فتا ارجاع داده می شود فردی با سوء 
استفاده از تصاویر دیگران، اقدام به مزاحمت می کنند در این خصوص 
تصاویر  از  استفاده  سوء  با  مجرمان  و  هستند  طعمه  خانم ها  بیشتر 

خانم هایی که حجاب متعارف ندارند اقدام به کالهبرداری می کنند.
معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجا ادامه داد: توصیه ما به شهروندان 
اشتراک  به  را  تصاویری  اجتماعیشان  شبکه های  در  که  است  این 
گذارند که از سوی مزاحمان اینترنتی مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

وی خاطرنشان کرد: افراد گاهی با کنار هم قرار دادن تصاویر کاربران 
اقدام به بدنام کردنشان می کنند و گاهی با استفاده از تصاویر دیگران 
پیج جدید راه اندازی می کنند و برای مقاصد شوم استفاده می کنند.

پرداخت تسهیالت کم بهره به کسب و کارها و طرح های 
نوآور و خالق هرمزگان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: در راستای تحقق 
شعار سال، این اداره کل با همکاری صندوق کارآفرینی امید به کسب 
و کارها و طرحهای نوآور و خالق متناسب با پتانسیلهای و نیازهای 

استان تسهیالت کم بهره پرداخت می کند.

هادی ابراهیمی  افزود: صاحبان ایده، کارآفرینان و متقاضیان دریافت 
تسهیالت برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار که دارای طرحهای 
مراجعه  با  توانند  می  هستند  جدید  های  فناوری  بر  مبتنی  نوآور 
قسمت  در  هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  سایت  به 
اقدام و پس  به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه  اطالعیه، نسبت 

ازتکمیل، به آدرس
 ایمیل  kar_hormozgan@yahoo.com ارسال کنند.

فناوری  بر  مبتنی  نوآور  طرحهای  به  تسهیالت  این  کرد:  اضافه  وی 
یا  و  بوده  نوآورانه  که  شده  تولید  محصوالت  اولویت  با  جدید  های 
مهندسی  مانند  هایی  روش  از  استفاده  با  و  نشده  تولید  کشور  در 
معکوس، مهندسی مجدد، خرید یا انتقال دانش فنی و...آن محصول 
تولید شده باشد، محصوالتی که در کشور در حال تولید باشد وطرح 
کیفیت  قیمت،  حفظ  ضمن  نوآورانه  های  روش  با  گذاری  سرمایه 
یابد،  کاهش  قیمت  کیفیت،  حفظ  با  یا  و  دهد  افزایش  را  محصول 
باشد،  استان  نسبی  های  مزیت  اساس  بر  شده  تولید  محصوالت 

پرداخت می شود.
ابراهیمی ادامه داد: محصوالت تولید شده محصوالت دانش بنیان در 
سطح صنعتی بوده و یا بر اساس فناوری های نوین و نانوتکنولوژی 
باشد، محصوالت تولید شده بازار مناسبی داشته و تقاضا برای حجم 
فروش وجود داشته باشد، محصوالت تولید شده به جای فروش خام 
ارزش  محصوالت،  و  مواد  این  فرآوری  کشور،  از  یاخارج  و  داخل  در 
ارزش  ایجاد  باعث  که  نمایند  ارائه  را  و خدماتی  ایجادکنند  بیشتری 

افزوده، ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود شود.
فاصله باسوادی میان زنان و مردان به ۲.۸ درصد کاهش یافت

رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: فاصله باسوادی میان بانوان و 
مردان پیش از انقالب ۲۶.۲ درصد بود که بر اساس آخرین سرشماری 

در سال ۹۵ این رقم به ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
آخرین  اساس  بر  داد:  توضیح  خصوص  این  در  محمدزاده  شاپور 
سرشماری پیش از انقالب در سال ۵۵ بالغ بر ۵۲ درصد ملت ایران 

بی سواد بودند.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیت هایی که در چهار دهه گذشته به وجود 
آمد، مطابق سرشماری سال ۹۵ برای گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال  ۴۸.۸ 
درصد مردم فقط باسواد بودند اما در حال حاضر این تعداد به مرز ۹۴.۷ 

درصد رسیده است.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در حال حاضر میزان 
باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۹۶.۶ درصد رسیده است، 
یادآور شد: این آمار نشان می دهد در چهار دهه گذشته فعالیت های 
خوبی برای بی سوادی صورت گرفته است. پیش از انقالب از  هر ۱۰۰ 
نفر ۵۲ نفر بی سواد بودند، اما در حال حاضر در نهایت از هر صد نفر، 

چهار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بی سواد هستند.
از  بسیاری  در  حاضر  حال  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  محمدزاده 
در  البته  است،  درصد   ۹۸ باالی  باسوادی  میزان  کشور  های  استان 
برخی از استان ها میزان بی سوادی به صفر رسیده، اما این میانگین به 
دلیل برخی از استان ها مانند سیستان و بلوچستان است که فاصله بی 

سوادی با دیگر استان های کشور بسیار بیشتر است.
وی با تاکید به رعایت عدالت جنسیتی در سازمان نهضت سوادآموزی 
با  فاصله  انقالب  از  پیش  آخرین سرشماری سال ۵۵  براساس  گفت: 
مردان  و  بود  درصد   ۲۶.۲ و  زیاد  بسیار  مردان  و  زنان  میان  سوادی 

نسبت به زنان باسوادتر بودند.
افزود: می توان گفت در چهاردهه  نهضت سوادآموزی  رییس سازمان 
گذشته، فعالیت شاید بالغ بر ۸۰درصد حوزه سوادآموزی مختص زنان 

و دختران بوده است.
عدالت  تحقق  راستای  در  حرکت  به  اشاره  با  همچنین  محمدزاده 
اجتماعی و آموزشی اظهار داشت: پیش از انقالب فاصله افراد در شهر 
و روستاها بسیار زیاد بود، ساکنان شهرها ۳۸ درصد از روستانشینان 
به هفت درصد کاهش  در حال حاضر  فاصله  این  که  بودند  باسوادتر 

یافته است.
وی اعالم کرد: در دولت تدبیر و امید نزدیک به ۲ و نیم میلیون نفر 
از بی سوادان و کم سوادان تحت پوشش سازمان نهضت سوادآموزی 
قرار گرفتند. در واقع ۵۰درصد فعالیت های سازمان نهضت سوادآموزی 
تا  دهد  قرار  پوشش  تحت  را  افراد  این  که  است  سوادی  کم  برای 
ایرنا، سازمان نهضت  به گزارش  باشند.  نداشته  به بی سوادی  رجعت 
سوادآموزی در هفتم دی ماه سال ۱۳۵۸ با هدف با سواد کردن خیل 

عظیم بی سوادان کشور به دستور امام خمینی )ره( تشکیل شد.
مدارس، مراکز آموزشی و ۴۷۹ مرکز یادگیری محلی سازمان نهضت 
سوادآموزی در تمامی ایام سال به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا 
از ابتدای اسفند ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا به سوادآموزان آموزش 

می دهند.

اخبار حوزه زنان



مواد الزم :
سینه مرغ چرخ شده: ۵۰۰ گرم

پیاز: ۱ عدد متوسط
سیر: ۲ تا ۳ حبه

تخم مرغ: یک عدد
آرد سوخاری: ۲ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان الزم
زعفران: به میزان الزم

مواد الزم برای بین رولت:
جعفری ساطوری شده: به میزان دلخواه

هویج پخته و نگینی شده: به میزان دلخواه
فلفل دلمه ای رنگی نگینی شده: به میزان دلخواه

طرز تهیه رولت مرغ:
ابتدا پیاز و سیر را رنده کرده و کمی از آب پیاز را بگیرید و بگذارید 

تا کمی استراحت کند.
مخلوط  را  سوخاری  آرد  و  زعفران  زردچوبه،  فلفل،  نمک،  تخم مرغ، 
دلخواه  به  کند.  پیدا  چسبندگی  حالت  تا  دهید  ورز  خوب  و  کنید 

می توانید از سبزی های معطر نیز استفاده کنید.
سپس روی صفحه کار یک پالستیک فریزر باز شده پهن کنید و روی 
آن را کامال آرد سوخاری بپاشید. گوشت را روی آن قرار دهید و به 
شکل مستطیل و به ضخامت نیم تا یک سانتی متر پهن کنید. هر بار 
دستتان را در آب یا روغن بزنید که گوشت به دستتان نچسبد. سپس 

آن را با وردنه پهن کنید، رولت را صاف و یکنواخت کنید.
کمک  به  را  رولت  و  کنید  پر  دلخواه  مواد  از  کامال  را  آن  روی  بعد 
بار  چند  با  را  رولت  کردن،  رول  از  بعد  کنید.  رول  زیری  پالستیک 
غلتانیدن روی سطح کار یکدست و منظم کنید و روی آن را کامل 

آرد سوخاری بزنید.
سپس تمام قسمت رولت را در روغن و با حرارت بسیار مالیم سرخ 
کنید. پس از سرخ شدن آن را داخل سس بگذارید و حدود نیم ساعت 

تا چهل دقیقه اجازه دهید با سس بپزد و طعم دار شود.
سس رولت مرغ:

یک عدد پیاز را نگینی خرد کرده و داخل روغن تفت دهید تا کمی 
کنید.  اضافه  شده  خرد  هویج  و  دلمه ای  فلفل  مقداری  شود.  سبک 

سپس یکی دو قاشق رب، اضافه کرده و هم بزنید تا بوی خامی رب از 
بین برود و رنگ آن کامال روی مواد بنشیند. نمک، فلفل و بقیه ادویه ها 
را بزنید و یکی دو لیوان آب روی آن بریزید. می توانید بعد از جوش 
آمدن رولت را داخل آن بگذارید و اجازه دهید که رولت روی حرارت 

با سس جا بیفتد و سس غلیظ شود.
سس آماده و غلیظ شده را پوره کنید تا یکدست شود و سپس در کنار 

غذا و به صورت جدا سرو کنید.

با سرآشپز=  رولت مرغ با سس مخصوص
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اخبار 
ایرانیان در سال 99 چه نام هایی را بیشتر برای فرزندان خود 

انتخاب کردند؟
از  فاطمه  و  امیرعلی  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
پرتکرارترین و فراوان ترین نام هایی هستند که ایرانیان در سال ۱۳۹۹ 

برای فرزندان خود انتخاب کردند.
سیف اهلل ابوترابی افزود: نام های انتخاب شده برای پسران با بیشترین 
فراوانی در سال ۹۹ به ترتیب شامل امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، 
امیرعباس، محمدحسین، محمد  آریا، سامیار،  ابوالفضل،  آراد،  حسین، 

طاها، آی هان، کیان، ماهان و امیرمحمد بود.
بیشترین  با  دختران  برای  شده  انتخاب  نام های  همچنین  داد:  ادامه 
حلما،  رستا،  زهرا،   ، فاطمه  شامل  ترتیب  به  گذشته  سال  در  فراوانی 
زینب، آورا، مرسانا، یسنا، نازنین زهرا، ریحانه، آیلین، همتا، باران، رها 

و هانا بود. 
انتخاب نام با اعالم کننده است 

ابوترابی گفت: برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور، انتخاب نام با اعالم 
کننده ) والدین یا قیم ( است، بر اساس این ماده نام مرکب مانند محمد 

مهدی یک نام محسوب می شود. 
مقدسات  حیثیت  هتک  موجب  که  هایی  نام  انتخاب  داد:  ادامه  وی 
اسالمی می شود و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن 
یا نامتناسب با جنس، ممنوع است. تشخیص نام های ممنوع با شورای 
این  به  و  تعیین  را  آن  نمونه های  این شورا  و  است  احوال  ثبت  عالی 

سازمان اعالم می کند.
وی تاکیدکرد: انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در 
قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است، همچنین ذکر سیادت 
در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد 
پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دالئل شرعی ثابت شود الزامی 
است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا 

احراز شود.
مهلت قانونی ثبت تولد نوزادان در سازمان ثبت احوال ۱۵ روز از زمان 

تولد است
تولد  ثبت  قانونی  مهلت  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
نوزادان در سازمان ثبت احوال ۱۵ روز از زمان تولد است و خانواده ها 

باید در این مهلت اقدام کنند.
ابوترابی گفت :بر اساس ماده ۱۲ قانون ثبت احوال کشور در خصوص 
مادر طفل  و  پدر  اینکه  از  اعم  ایران  در  ثبت والدت، والدت هر طفل 
ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعالم شود 
و والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور هم به مأمور کنسولی ایران 

در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان 
ثبت احوال کشور اعالم شود.

وی در باره اینکه چه افرادی می توانند برای ثبت والدت نوزاد و اخذ 
شناسنامه اقدام کنند، تصریح کرد: پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه، 
مادر در صورتی که ازدواج او قانونی به ثبت رسیده باشد، وصی یا قیم 
یا امین با ارائه مدارک ذیربط، متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل 
به آنجا سپرده شده و صاحب واقعه )والدت( که سن او ۱۸ سال به باال 

باشد، می توانند برای ثبت والدت و گرفتن شناسنامه اقدام کنند.
ابوترابی گفت: برای ثبت وقایع حیاتی قانونی که شامل والدت، وفات، 
با  حیاتی   وقایع  اعالم  شبکه   ۱۳۸۵ سال  در  است،  طالق  و  ازدواج 
شامل  یاران  ثبت  گرفت.  شکل  یار  ثبت  هزار   ۳۵ از  بیش  مشارکت 
اسالمی،  شوراهای  اعضای  ها،  آرامستان  متصدیان  بهورزان،  دهیاران، 
شورایاران، مسئوالن پایگاه های بسیج و مدیران مدارس هستند که این 
مجموعه در ذیل شورای هماهنگی ثبت احوال استان ها و شهرستان ها 

به ریاست استانداران و فرمانداران فعال است.
وصال دو عاشق با وساطت ۲00 نفر پس از ۳۲ سال انتظار

زوج کوهدشتی با وجود اختالف های بسیار اما با صبر و مقاومت، پس از 
۳۲ سال انتظار طعم شیرین وصال را چشیدند.

محمد عبداهلل زاده، ما ایرانی ها از دوران کودکی تا پیری به دفعات در 
مورد  داستان عاشقانی  همچون بیژن و منیژه، خسرو و شیرین، زال و 
رودابه، شیرین و خسرو و لیلی و مجنون مطالبی را در کتاب های ادبی 

و اصطالحات عامیانه شنیده ایم.
برای  باشد که  فردی وجود داشته  نکنیم  فکر  مان  اما شاید هیچکدام 
رسیدن به شیرین زندگی خود حاضر باشد، همچون فرهاد کوه بکند و 
اکثرا اعتقاد داریم عشق تنها در داستان ها و شعر شاعران اتفاق می افتد.

اما در روستای بره کلک بخش درب گنبد شهرستان کوهدشت فرهادی 
وجود دارد که بیش از ۳۲ سال برای رسیدن به شیرین زندگی خود صبر 
کرده است و در فروردین امسال در حالی که وارد پنجاه سالگی شده 

سرانجام به عشق زندگی اش رسیده است.
کیومرث تیموری متولد ۱۳۵۰ در روستای بره کلک شهرستان کوهدشت 
است. در سنین نوجوانی خانواده اش همانند بسیاری از جوامع روستایی 
کشور دختر عمه اش را که ۶ سالی از او کوچکتر است را برای او نشان 
می کنند تا آن ها پس از رسیدن به سن قانونی با یکدیگر ازدواج کنند.

او از همان دوران کودکی پس از این اتفاق عاشق دخترعمه خود توران 
تیموری می شود و در همه جا همیشه تمام تالش خود برای مراقبت از او 
را به کار می گیرد اما هنگامی که به ۱۸ سالگی می رسد و در فکر ازدواج 
این دو  به علت مشکالت خانوادگی که میان  با دختر عمه خود است 

خانواده ایجاد می شود این رابطه ظاهرا به پایان خود می رسد.
اما کیومرث تیموری از آن  جوانانی نبود که پس از این اتفاق قید عشقش 
را بزند و به دنبال تشکیل خانواده برود او در این رابطه می گوید: پس از 
مشکالتی که میان دو خانواده ایجاد شد من تمام تالش خود را کردم که 
این اختالف مانعی برای ازدواج من ایجاد نکند اما متاسفانه این اختالف 

دامن گیر زندگی من نیز شد.
افراد  با  به دفعات متعدد  اینکه طی ۳۲ سال گذشته  بیان  با  تیموری 
مختلف به خواستگاری دختر عمه خود رفته است، اظهار کرد: متاسفانه 
با جواب نه از من  بار که به خواستگاری می رفتم خانواده عروس  هر 
استقبال می کردند و حتی در سال ۸۳ به علت خواستگاری های متعدد 
از من شکایت کردند و ۳۵ روز نیز به خاطر این شکایت در زندان بودم.

هیچ دختر  به خواستگاری  اینکه طی ۳۲ سال گذشته  به  اشاره  با  او 
دیگری نرفته است، گفت: تمام فکر و ذکر من طی این مدت فقط ازدواج 
با خانم توران تیموری بوده و هرگز حتی در ذهنم نیز خطور نمی کرد که 

با یک نفر دیگر ازدواج کنم.
تیموری در ارتباط با این سوال که آیا این رابطه عاشقانه دو طرفه بوده 
است یا نه افزود: طی این مدت خانمم خواستگارهای مختلفی داشته 
است و او نیز به تمام آن ها تنها جواب نه داده است و بدون شک جواب 
رد دادن به خواستگارها ظرف ۳۲ سال نشان دهنده  این موضوع است 

که این رابطه عاشقانه دو طرفه بوده است.
همراهی  با  و  روستا  روحانی  همکاری  با  امسال  سرانجام  داد:  ادامه  او 
بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی به خواستگاری رفتیم و سرانجام خانواده دختر 

موافقت خود را با این ازدواج اعالم کردند.
به  او  همراه  گذشته  سال های  طی  که  افرادی  تمام  می گوید  تیموری 
خواستگاری رفته اند فوت کرده اند و واقعا انتظار نداشته که پس از ۳۲ 
سال سرانجام جواب مثبت بشنود اما خوشبختانه این اتفاق رخ داده و 

امروز در تدارک مراسم عروسی خود در روز جمعه است.
او گفت: در حال حاضر احساس نمی کنم یک مرد ۵۰ ساله هستم و 
دقیقا حال و هوای یک جوان ۱۸ ساله را دارم و از تمام مردمی که این 
گزاش را می خوانند می خواهم که برای اینکه در آینده زندگی خوبی 

داشته باشم برای من دعا کنند.
و  عاشق  سال   ۳۲ داشت:  اظهار  خود  انتهای صحبت های  در  تیموری 
منتظر بودن یک نفر بسیار سخت است، اما این سختی ها معرفت را در 
تو زیاد می کنند و هنگامی که به معشوق خود برسی تمام رنج هایی که 

برای رسیدن به او متحمل شده ای را فراموش خواهی کرد.


