
95

صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 28  فروردین 1400 سال دوم
www.avayedarya.ir

س:  مرتضی غریبی
عک



بندرعباس  فین  باغشهر   ۱۳۶۹ متولد   ، زاده  عالی  انیس 
به  که  است  حسابدار  یک  و  حسابداری  ارشد  ،کارشناس 

باشد. مجریگری عالقمند می 
ملی  جشنواره  عنوان  با  ایران  صحنه  سخنوران  و  مجریان  جشنواره 
این   ، شود  می  برگزار  سعدی  بزرگداشت  روز  در  ساله  هر  سعدی 
و  مجریان  پیشرفت  و  ارتقا   ، شدن  یکی  برای  حرکتی  جشنواره 
سخنوران در رقابتی سالم در فضایی کامال علمی و آموزشی است و 
مجریان و سخنوران از سراسر کشور در بخش ها و دره های سنی 
در  دوره  این  در  توانست  وی  پردازند.  می  رقابت  به  هم  با  مختلف 
برتر  بیست مجری  افتخار  دیپلم  و  گرفته  قرار  برتر  اجرای   ۲۰ بین 

صحنه کشور را از دهمین جشنواره ملی سعدی دریافت کند.
از اولین تجربه اجرا زنده بگویید؟

اولین بار شهریورماه سال ۹۶  در فرهنگسرای طوبا شهر بندرعباس 
محله  کمپین  یکسالگی  جشن  و  غدیرخم  عید  مناسبت  .به  بود 
جشن  این  برای  نمایشی  اسفندی  اهلل  روح  آقای  جناب  من  زیبای 

آماده کرده بودند که من به عنوان راوی نمایش روی صحنه رفتم.
سوژه های بحث و گفتگو بر چه اساسی انتخاب می کنید؟

برای مثال اگر قرار باشد با فردی گفتگو داشته باشم در مورد ایشان 
و  دوستان  به  اگر   ، میکنم  مطالعه  را  آثارشان   ، میکنم  تحقیق 
خانواده فرد دسترسی داشته باشم با آنها نیز کمی صحبت میکنم  
از  قبل  و  کنم  می  بررسی  را  آثارش  و  وی  مورد  در  مردم  نظرات   ،
شروع برنامه هم با خود ایشان کمی صحبت میکنم و اینگونه بهتر 

میتوانم موضوع و سوژه برای بحث و گفتگو داشته باشم.
اصلی ترین شاخصه اجرای شما چیست؟

این رو باید از مخاطب ها پرسید اما فکر میکنم لبخند و صمیمت 
مخاطب. با 

از مشکالت اجرای زنده بگویید؟
یا  صدا  مشکالت  ایجاد   ! نیست  بعید  چیزی  هیچ  زنده  اجرای  در 
نور و قطع شدن صدا یا نورصحنه ، فراموش کردن متن ، هر گونه 
مشکالت   ، شما  های  به صحبت  نسبت  مخاطب  از سوی  واکنشی 
فنی ، به موقع نرسیدن مهمانان برنامه و در اجرای زنده و مخصوصا 
استیج مجری باید با تجربه خود به درستی صحنه گردانی کند و ...

بدترین و بهترین خاطره از اجرا؟
و  نداده  رخ  برایم  صحنه  روی  بدی  اتفاق  لحظه  این  تا  خداراشکر 
اجرای  از  خوبم  ی  خاطره  نیاید.  پیش  کس  هیچ  برای  امیدوارم 
بزرگداشت روز مادر است.در حین اجرا از مخاطبان خواستم که به 
احترام مادرهایشان دست بزنند که متوجه شدم مادر خودم هم در 
دیگر  مجری  توسط  موضوع  این  اعالم  از  بعد  و  است  بین جمعیت 
لذت  بسیار  برایم  که  گرفتند  قرار  جمعیت  تشویق  مورد  ایشان   ،

بود.  بخش 

مجری محبوبتان چه کسی است؟
دو استاد عزیزم ، دو مجری توانمند ، سرکار خانم دکتر فریبا علومی 

یزدی  و سرکار خانم فاطمه امیر ابراهیمی
چه برنامه هایی اجرا کردید؟

دو دوره اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه کودک ، بزرگداشت روز مادر 
پیاده روی خانواده ، جشن عید  ، همایش  بزرگداشت هفته معلم   ،

... و  اینترنتی جشنخونه  زنده  غدیر،برنامه 
چه تفاوتی بین اجرای یک مجری و بازیگر وجود دارد؟

حالی  در  دیده  آموزش  دوربین  مقابل  کردن  بازی  برای  بازیگر  یک 
که یک مجری آموزش دیده در حالی که خودش باشد ) بازی نکند 
و  ببرد  پیش  را  برنامه  نحو  بهترین  به  بتواند  نباشد.(  تصنعی  و 
مخاطب را با خود همراه کند. البته نمیتوان به یقین گفت که یک 

بالعکس. یا  باشد  نمیتواند مجری خوبی  بازیگر 
نظرتان درباره پوشش لباس زنان هرمزگان چیست؟

من پوشش محلی و بومی هر شهری را دوست دارم و بطور خاص 
جداناشدنی  جز  شهر  هر  بومی  لباس   . هرمزگان  بانوان  پوشش 
فرهنگ آن شهر است . لباس بانوان هرمزگانی رنگارنگ با تزیینات 
پولک ، گالبتون ، ودوو و ... سرشار از حس زندگی و سرزندگی است 

. بقول شاعر : 

حجاب بندری، برکه و جلبیل/ اصیل و ماندگار لنگن و مندیل 
جومه کندوره ایش نقش و نگارن/ گل شلوار بادله اش پنگ نغارن 

بی  دست  و  کول  خو  جلبیل  ازن  اپوشه/  عروسیون  تو  کمرچین 
ابوسه بی 

اگر کسی بخواهد این حرفه را دنبال کند پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد من آموزش ، مطالعه و تمرین پیوسته است . یک مجری 
داشته  اشراف  باید  مجریگری  مختلف  فنون  به  که  اندازه  همان  به 
ای  گسترده  لغات  دامنه  و  باال  عمومی  اطالعات  از  باید  باشد 

برخوردار باشد .
و حرف آخر :

این  شاهد  کرات  به  مختلف  های  مکان  و  ها  زمان  در  جامعه  در 
به  مختلف  های  در سن  و  مرد  و  زن  از  اعم  افراد  که  بودم  موضوع 
خاطر ترس از صحبت در جمع ، عدم توانایی نه گفتن ، خجالت و 
... سکوت کرده اند و این موضوع باعث شده است زندگی فرد نابود 
از  ، توانایی هایش دیده نشود ، موقعیت های خوب زندگیش  شود 

دست برود و ...
مدارس  مهم  های  درس  جز  سخنوری  و  بیان  فن  روزی  امیدوارم 

تدریس شود تا هیچ وقت شاهد موارد باال نباشیم.

به زندگی من خوش آمدید
به امید روزی که فن بیان و سخنوری جز دروس مهم مدارس 

تدریس شود 
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تبدیل وضعیت »پرستاران بکارگیری ۸۹ 
روزه« به قراردادی یکساله

در دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسؤوالن 
نیروهای  خصوص  در  شد  مقرر  پرستاری  نظام 
به  نیروها  این  و  تجدیدنظر  روزه   ۸۹ بکارگیری 

صورت قراردادی یکساله جذب شوند.
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت  باقر  محمد 
هیأت  اعضای  با  کشور   بودجه  و  برنامه  سازمان 

رئیسه سازمان نظام پرستاری کشور دیدار کرد.

در این دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
و  پرستاری  جامعه  تالش های  از  تشکر  ضمن 
خدمات ارزنده آنان در دوران کرونا به ویژه شهدای 
از  خارج  و  سریع تر  جذب  خصوص  در  پرستاری 
استخدامی  آزمون  اداری  بروکراتیک  سیستم 
پرستاران با توجه به شرایط خاص کشور در اسرع 

وقت تأکید کرد.
نیروهای  خصوص  در  شد  مقرر  نشست  این  در 
صورت  به  و  تجدیدنظر  روزه   ۸۹ به کارگیری 
قراردادی یکساله جذب شوند، همچنین تعیین شد 
سازمان نظام پرستاری جهت تعیین تکلیف تکمیل 
و تسریع در برنامه تعیین مصادیق شهدای خدمت 
پرستاری به صورت فعال مشارکت داشته باشد و 
کارکنان  کار  آیین نامه سختی  بررسی  کارگروه  در 
وزارت بهداشت که در سازمان برنامه بودجه برگزار 
می شود سازمان نظام پرستاری هم دعوت و ایفای 

نقش کند.
پرستاری  نظام  سازمان  کل  رئیس  دیدار  این  در   
داشتند که ضمن تشکر  معاونین حضور  به همراه 

و  برنامه  سازمان  رئیس  حمایت های  و  همراهی  از 
بودجه اهم مشکالت و موانع خدمتی پرستاران را 

مطرح کردند.
کرونا مرگ نوزاد یک ماهه را رقم زد

فرماندار ازنا از فوت نوزاد یک ماهه در اثر ابتال به 
کووید-۱۹ در این شهرستان خبر داد.

روزهای  در  متاسفانه  کرد:  اظهار  بهمنی   حشمت 
اخیر، نوزاد یک ماهه ازنایی که به بیماری کووید-۱۹ 
مبتال بود، جان باخت. وی ادامه داد: این نوزاد در 

بیمارستان امام علی)ع( ازنا بستری بود و به علت 
وخامت اوضاع به خرم آباد منتقل شد اما به سبب 

گسترش بیماری فوت کرد. 
ازنا  شهرستان  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  بهمنی 
قرمز است، اضافه کرد: کرونا نشان داده که سن و 
سال نمی شناسد و همه گیری آن بیشتر شده است. 
فرماندار ازنا با اشاره به اعمال محدودیت های جدی 
هفته  اواسط  از  کرد:  تصریح  شهرستان  این  در 
ثانوی  اطالع  تا  عمومی  اماکن  و  بانک ها  ادارات، 
را  محدودیت ها  که  کسانی  با  و  شده اند  تعطیل 
رعایت نکند، مطابق قانون برخورد می شود. وی با 
به  باید  اینکه دستگاه های خدمات رسان  بر  تأکید 
صورت شیفت بندی فعالیت کنند و تعطیل نیستند، 
به استثنای  افزود: همچنین همه گروه های شغلی 

گروه اول در این ایام حق فعالیت ندارند.
بهمنی گفت: در بحث ترددهای شهری و روستایی 
از  همچنین  و  می شود  اجرا  سخت گیری هایی  هم 
برگزاری هرگونه مراسم و تجمع جلوگیری می شود.

  گزارش  : زهره کرمی
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در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور 

دو داور بانوی هرمزگانی در شیراز سوت می زنند 

را  ایران  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  بانوی هرمزگانی  داور  دو 
سوت خواهند زد. 

جمعه  فردا  کشور   بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  پایانی  هفته 
بیست و هفتم فروردین ماه  برگزار خواهد شد. در این هفته 
مژگان حیدری و کبری چاشتی دو داور بانوی هرمزگانی در 
شیراز بازی تیم های پویندگان فجر شیراز و سایپا تهران را 
برای نخستین بار به عنوان داور و داور دوم قضاوت خواهند 
کرد.  کوپل داوری این بازی را مژگان حیدری داور، کبری 
چاشتی داور دوم، زینب عرب زاده داور سوم و سمیه غضبانی 
وقت نگهدار تشکیل می دهند. ناظر داوری این بازی طاهره 
زنده بودی از بوشهر می باشد. پیش از این مژگان حیدری و 
کبری چاشتی دو بانوی هرمزگانی در هفته سوم لیگ برتر 

فوتسال بانوان به عنوان داورهای سوم و فقط نگهدار بازی 
تیم های پارس آرا شیراز و هیات فوتبال اصفهان را قضاوت 

کرده بودند.
سامانه ثبت نام تزریق واکسن کرونا برای 

پرستاران معرفی شد

سازمان نظام پرستاری با صدور اطالعیه ای سامانه ثبت 
نام تزریق واکسن کرونا برای پرستاران را معرفی کرد.

پرستاری،  گروه  همکاران  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
شاغلین  پرستاری،  نظام  مدیره های  هیات  اعضای 
مراکز  خصوصی،  و  دولتی  از  اعم  درمانی  بخش های 
مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل ، بازنشستگان، 
اعضای هیات علمی، دانشجویان دو ترم اخر و...، که تا 
کنون موفق به دریافت واکسن نشده اند، می توانند جهت 
ثبت نام در سامانه ستاد صحت سازمان نظام پرستاری 

جمهوری اسالمی از طریق لینک این ستاد به نشانی :
http://sehat.ino1 ثبت نام کنند.

دادستان رودان:
بانیان مراسم عروسی و عزا دستگیر و زندانی 

خواهند شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان رودان گفت: در زمینه 
نداریم.  تعارف  شخصی  هیچ  با  شهروندان  سالمت  حفظ 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  فیوضی  امیرحسین 
رودان در نشست مشترک با مدیر شبکه بهداشت و درمان این 
با هیچ  زمینه حفظ سالمت شهروندان  شهرستان گفت: در 
شخصی تعارف نداریم و در صورت مشاهده برگزاری هر گونه 
از جمله عروسی و عزا که سالمت عمومی را تهدید  مراسم 
کند، بانیان مراسم دستگیر و راهی زندان خواهند شد. عباس 
علیمراد، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان نیز از 

برای  شهرستان  این  دادستان  پشتیبانی های  و  حمایت ها 
اجرای هر چه بهتر محدودیت های کرونایی قدردانی کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان:
بستری های کرونایی هرمزگان سه رقمی شد/ روزانه 

بخش های کووید ایجاد می کنیم
در  کرونا  از  ناشی  بستری های  افزود:  نوروزیان  فاطمه  دکتر 
استان هرمزگان بازهم سه رقمی شد و با بستری شدن ۱۱۱ 

بیمار جدید شمار کل بستری ها به ۳۸۶ نفر رسید.
از  اینکه  بیان  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
ویژه  مراقبت های  بخش  در  نفر   ۶۲ ها،  بستری  مجموع 
)آی. سی. یو( بستری هستند و حال ۱۲ نفر از آن ها وخیم 
است، اظهار کرد:  در ۲۴ ساعت گذشته نیز دو نفر دیگر در 
استان بر اثر کرونا جان باختند و شمار کل جان باختگان در 
نفر رسید. وی  تاکنون به ۱۰۸۵  از آغاز شیوع کرونا  استان 
با اشاره به اینکه اکنون شمار بیماران قرنطینه ای هرمزگان 
با افزایش نگران کننده ای به ۵۰۷۱ نفر رسیده است، اظهار 
کرد: شهروندان از برگزاری سفره های افطار دورهمی در ایام 
ماه مبارک رمضان خودداری کنند و برای جلوگیری از شیوع 
افطارهای  و  دورهمی ها  از  حتما  ایام  این  در  کرونا  ویروس 
خانوادگی پرهیز کنند. نوروزیان در پایان اضافه کرد: وضعیت 
به نحوی است که هر روز  بیمارستان ها  بیماران بستری در 
میزان بستری ها بسیار بیشتر از ترخیصی هاست و مجبوریم 
روزانه بخش های بستری بیشتری برای بیماران کرونایی ایجاد 

کنیم.

با شیوع ویروس کرونا، شدت کاهش سطح ارتباطات اجتماعی 
این در شیب نزولی قرار داشت، دوچندان شد که  از  که پیش 
در  اجتماعی  بی تفاوتی  مساله  گسترش  به  منجر  امر  همین 
جامعه و تشدید آسیب های وابسته به آن شده است؛ موضوعی 

که به باور کارشناسان نباید از کنار آن بی تفاوت رد شد.
درگیر  دیگری  نیست  مهم  کسی  برای  دیگر  که  است  صباحی  چند 
مسائل مالی، عاطفی یا خانوادگی است یا فالن عملکرد شخصی چه 
مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تولید می کند و باعث آسیب 

زدن به دیگری می شود.
افراد سر در گریبان زندگی خود، به کاهش سطح روابط خانوادگی روی 
مخارج  و  لقای خرج  به  را  اقوام  با  برخاست  و  نشست  عطای  و  آورده 
بخشیده اند؛ گویا نسبت به سرنوشت یکدیگر بی تفاوت شده اند. دایره 
به  تنها  اعضا  به داخل خانواده ها هم کشیده شده و  این خودخواهی 
در  می توان  را  رفتارها  این  نمونه  می دهند  اهمیت  خودشان  مسائل 

شخصی شدن بیش از اندازه روابط دید.
با شیوع ویروس کرونا و تاکید بر رعایت توصیه های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی، کاهش سطح ارتباطات اجتماعی دوچندان شده که 
همین امر منجر به  شدت یافتن گسترش مساله بی تفاوتی اجتماعی 

شده است.
در این مورد، سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری ایران، با 
تاکید بر اینکه بی تفاوتی اجتماعی سبقه طوالنی دارد و مربوط به بازه 
زمانی کرونا نیست اما عوامل زیادی در شدت یافتن آن در دوره کنونی 
دست دارند، می گوید: بیش از یکسال است که بحرانی به نام کرونا را 
تجربه می کنیم که با وجود تالش ها برای پیشگیری و کاهش آسیب، 

تقریبا همه اجزا و ارکان زندگی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
وی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، 
با بیان اینکه نبود مشارکت مردم برای مسوولیت پذیری در قبال خود 
و اطرافیان عامل ماندگار شدن این بیماری و عدم موفقیت در مدیریت 
آن شده است، ادامه می دهد: یکی از مهمترین دالیل کاهش مشارکت 

و همکاری عمومی به مسایل اقتصادی بازمی گردد.
کرونا،  شدن  طوالنی  دهد:  می  توضیح  ایران  مددکاری  انجمن  رییس 
تاثیر منفی بر حوزه اقتصاد گذاشته است هر چند قبل از کرونا هم 
حال اقتصاد خوب نبود و چشم اندازی هم برای آینده وجود نداشت. 
اثر  بر  افزایش آمار فوت  اقتصادی و اشتغال در کنار  بد شدن شرایط 
کرونا و نبود امکان برگزاری مراسم مناسب سوگواری برای عزیزان باعث 
آنان  آوری  تاب  و  رفتار  روی  خستگی  این  که  شده  مردم  خستگی 
ارمغان آورده است. به همین  تاثیر زیادی گذاشته و بی تفاوتی را به 
دلیل مثال در شهری مانند تهران رعایت پروتکل های بهداشتی جهت 

پیشگیری رو به کاهش نهاده است.
به گفته وی، این درحالی است که افراد مسوولیت پذیر در قبال خود 
به عنوان شهروند و در قبال اعضای خانواده و جامعه، باید بدانند اگر 

به عنوان عضو خانواده به هر دلیلی درگیر کرونا شوند یا فوت کنند 
این اتفاق به طور طبیعی بر روی چرخه زندگی آنان و اطرافیان تاثیر 
می گذارد. پس این بی تفاوتی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، فقط تاثیر روی فرد ندارد بلکه روی 
خانواده و جامعه هم تاثیر می گذارد و با رعایت نکردن پروتکل های 

بهداشتی، زمینه ابتال دیگران را فراهم می کنند.
ارجح دانستن فردگرایی بر توجه به مصالح جمعی تبعات ناگواری به 
دنبال دارد. موسوی چلک با یادآوری این موضوع که به طور رایج در 
بحران هایی همچون سیل و زلزله و حوداث غیرمترقبه شاهد مشارکت 
مردمی بودیم و خوی نیکوکاری وجود داشته اما خیلی وقت است که 
است،  رفتار شده  مبنای  مصالح جمعی  به  توجه  از  بیشتر  فردگرایی 
تاکید می کند: این مشکلی است که وجود دارد و شاهد تبعات آن در 

جامعه هم هستیم.
وی، با بیان اینکه شیوع این پدیده نامیمون در جامعه حکایت از خوب 
نبودن حال سرمایه اجتماعی می داند و توضیح می دهد: بخشی از 
این بی تفاوتی ها به کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی و گرایش افراد 
به فردگرایی منتج می شود که عوارض و پیامدهای ناگواری به دنبال 
دارد. در حالیکه هر چه چتر حمایت بیشتر شود اقشار مختلف جامعه 
با اعتماد به نفس بیشتری می تواند زندگی و مشارکت و با بحران ها 

آسیب  میزان  باشد،  کمتر  حمایتی  چتر  این  هرچه  اما  کند  مقابله 
پذیری و نااطمینانی بیشتر می شود.

رییس انجمن مددکاری ایران تاکید می کند: بودن یا نبودن مدیریت 
و  ها  اختالس  پاسخگویی،  یا  شفافیت  قانون،  برابر  در  برابری  بهینه، 
بسیاری موارد دیگر تاثیر منفی بر روی اعتماد اجتماعی و گرم شدن 
بازار بی تفاوتی می گذارد در نتیجه مشارکت ها کاهش پیدا می کند.

بیان  با  برود؟  بین  از  این معضل  تا  اینکه چه کنیم  به  پاسخ  وی در 
اینکه مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار هستند، خاطرنشان می کند: اگر 
سیاستگذاری خوبی نکنیم و انتصاب های ما مناسب نباشد و شفافیت 
در پاسخگویی را نپذیریم، نمی توانیم صرفا با حرف و آموزش بگوییم 
مردم هوای خود و همدیگر را داشته باشید و پشت هم را خالی نکنید. 
فراموش نکنیم آنچه که زمینه افزایش سرمایه اجتماعی و مسوولیت 
های  شاخص  رفتن  باال  دهد  می  افزایش  را  دیگران  قبال  در  پذیری 
شرایط  نشود  اتخاذ  تدبیری  آن  برای  اگر  که  است  اجتماعی  سرمایه 

بدتر می شود.
» بی تفاوتی« از جمله آسیب های مهم در روابط انسانی و مانعی مهم 
در صورت  و  می شود  محسوب  اسالمی  زندگی  ترویج سبک  برابر  در 
فراگیرشدن بی تفاوتی در جامعه، در هیچ کس توانایی و عزِم برخورد 

با نابسامانی ها و دعوت به خوبی ها وجود نخواهد داشت.

از کنار »بی تفاوتی« بی تفاوت نگذریم
  گزارش  : ایرنا



قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با 
روسیه نهایی شد

کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه اعالم 
کرد: به دنبال مذاکرات فشرده با صندوق سرمایه گذاری های مستقیم 
روسیه و با حمایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرارداد 
۶۰ میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل ۳۰ میلیون نفر امضا 

و نهایی شد.
جاللی در ادامه گفت: بر اساس این قرارداد از خرداد تا آذر ماه این 
۶۰ میلیون دوز به طریقی که در قرارداد مشخص شده به ایران ارسال 

خواهد شد.
برای دو  فعلی  قرارداد  باقیمانده  ارسال دوزهای  اتمام  باره  جاللی در 
سریعتر  چه  هر  را  بقیه  بزودی  شد  متعهد  روس  طرف  دوز،  میلیون 
به  دوز  هزار  میزان ۵۲۰  به  واکسن  محموله   ۵ تاکنون  دهد.  تحویل 

ایران ارسال شده است.
تولید مشترک واکسن در ایران

با  ایرانی  تاکنون دو شرکت  ایران اعالم کرد  سفیر جمهوری اسالمی 
طرف روس برای تولید مشترک واکسن در داخل کشور قرارداد منعقد 
شده و برای یکی از این شرکت ها سلولهای تولید واکسن در اختیار 

آنها قرار داده شد .
جاللی افزود: برای دومین شرکت نیز از سوی روسیه سلولهای کشت 
آغاز  را  واکسن  تولید  کار  و  شود  می  ارسال  بزودی  واکسن  تولید  و 

خواهند کرد.
وی گفت: سومین شرکت ایرانی هم به طرف روس معرفی شده است 

اما تاکنون روسیه در باره این شرکت نظر نداده است.
فراخون تولید واکسن مشترک از طریق سفارت

کرد  اعالم  روسیه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دیپلماتیک  مقام  این 
تمامی افراد و شرکت های واکسن سازی که توانایی الزم برای تولید 
مشترک واکسن با روسیه را دارند با سفارت جمهوری اسالمی ارتباط 
ذیربط روسی  مراجع  به  آنها  معرفی  برای  اقدام الزم  تا  کنند  حاصل 

انجام شود.
تایید  جاللی گفت: تاکنون بجز این سه شرکت که دوتای آنها مورد 
روسیه قرار گرفته است و یکی هم به تازگی معرفی شده است تاکنون 

شرکت جدیدی اعالم آمادگی نکرده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

هرمزگان:
قصه گشودن دریچه ای برای بیان موضوعات مختلف به 

روی بشر است

نخستین جلسه بیست و سومین جشنواره قصه گویی در سالن کنفرانس 
شورای  اعضای  حضور  با  هرمزگان  کانون  کل  اداره  آفرینش  مجتمع 

فرهنگی و مسئوالن کمیته های جشنواره برگزار شد.
پروین پشتکوهی در خصوص اهمیت و جایگاه قصه گویی، افزود: اولین 
قصه گو خداوند است که برای بیان فرامینش از قالب قصه استفاده شد 

و مطالبی بسیاری از دریچه قصص برای بشر بیان شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان با 
جشنواره  شیوه نامه  کرد:  تصریح  امسال  جشنواره  شیوه نامه  به  اشاره 
اساس  بر  موظفند  کمیته ها  مسئوالن  تک  تک  و  ماست  راه  چراغ 

شیوه نامه و احکام صادر شده عمل کنند.
پشتکوهی اظهار کرد: خوشحالیم که یکبار دیگر شاهد شروع جشنواره 

بین المللی در سطح استان هستیم و این افتخار بزرگی برای ما کانونی 
برگزار  فرهنگی  مهم  رخداد  این  کرونایی  شرایط  باوجود  که  هاست 
میشود. وی ضمن تقدیر از نماینده قبلی انجمن الهام اشرافی جاسکی، 
موفقیت های  گذشته  سال  طی  قصه گویی  هنر  خوشبختانه  افزود: 

بسیاری در بین اعضا انجمن و انعکاس فعالیت های آنان داشتیم.
هرمزگان  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
انجمن  جدید  نماینده  تفضلی  عفت  انتصاب  خصوص  در  همچنین 
قصه گویی، خواستار استمرار تالش ها و فعالیت های انجمن در راستای 

اعتالی فرهنگ واالی قصه گویی شد.
کانون  بین المللی قصه گویی  بیست وسومین جشنواره  اضافه کرد:  وی 
کووید  بیماری  شیوع  دلیل  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
و  شد  خواهد  برگزار  مجازی  صورت  به  قبل،  دوره های  متفاوت   ۱۹
عالقه مندان در گروه های سنی  مختلف شامل دختران و پسران، زنان 
و مردان و پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها  می توانند با مراجعه به پایگاه 
و  ثبت نام  به  نسبت   www.kanoonfest.ir نشانی  به  جشنواره 

ارسال آثار خود اقدام کنند.
 ۲۵ از  اجرایی جشنواره  فرآیند  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  پشتکوهی 
فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده و مرحله پایانی آن در ۳۰ آذر و هم زمان با 

شب یلدا برگزار خواهد شد.
تعداد بخش های کووید ۱۹ بیمارستان شهید محمدی 

بندرعباس به ۹ بخش رسید

)ص(  اعظم  پیامبر  درمانی  و  پژوهشی  آموزشی،  مجتمع  رئیس 
بندرعباس گفت: ظرف مدت سه هفته تعداد بیماران بستری ۵ برابر 
شده است که بنا به ضرورت ظرف ۴۸ ساعت، تعداد ۴ بخش جدید 

کووید در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس راه اندازی شد.
دکتر محمد تمدن دار با اشاره به اینکه تنها ۲۴ ساعت از راه اندازی 
راه  نهم  و  بود که بخش هشتم  نگذشته  و هفتم کووید  بخش ششم 
اندازی شد، افزود: هشتمین بخش کووید که بخش بستری می باشد با 
ظرفیت ۱۸ تخت و نهمین بخش که بخش ویژه می باشد با ظرفیت ۶ 

تخت راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط بحرانی حاضر فشار زیادی بر کادر 
کرد:  اظهار  است،  شده  وارد  ستادی  و  مدیریتی  نیروهای  و  درمان 
پرستار، خدماتی،  از  پزشک،   اعم  نیروهای درمانی  در حال حاضر  
واحدهای پاراکینیکی، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی و روانشناسی  
همگی با حداکثر توان خود در حال خدمت رسانی هستند اما این توان 
حد و اندازه ای دارد و اگر مردم و مسئوالن همکاری نکنند به زودی 

صدمات غیرقابل جبرانی به پیکره سالمت همگانی وارد خواهد شد.
دو خواهر و برادر  ۱۰و ۱۲ ساله به نام های حدیث و 

حسام دوستدار  در خور بندر چارک غرق شدند و جان 
باختند

این دو کودک اهل چارک به همراه مهمانان، برای تفریح و شنا به این 
خور آمده بودند که لحظه ای زیر پایشان خالی شد و در  خور دارای 

عمق زیاد غرق شدند.
خلیل دوستدار پدر این کودکان گفت :ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه امروز 
حدیث و حسام  به همراه شوهر خواهر و بچه های خواهرم که چند 
 ۱۵ حدود  که  رفتند  دریا  ساحل  سمت  به  هستند  ما  مهمان  روزی 

دقیقه ای با منزل ما فاصله دارد.
وی ادامه داد: دقایقی گذشت  آنها همراه دو فرزند خواهرم دل به خور 

زدند که همگی غرق شدند .
این مرد ۴۰ ساله افزود:  شوهر خواهرم که آنجا بود به سرعت به کمک 
اما متاسفانه  را نجات دهد  فرزندش  آنها رفت و فقط  موفق شد دو 

نتوانست  فرزندان من که دورتر از آنها بودند را نجات دهد.
 وی ادامه داد: در خانه بودم که از این موضوع مطلع شدم  نمی دانم 
چطوری خودم را به محل رساندم ، دختر و پسرم  غرق شده بودند و 

نمی دانستم چکار کنم .
 این مرد که صدایش به هق هق تبدیل شده و به سختی صحبت می 
کرد گفت: لحظاتی بعد بدن بی جان آنها بر روی سطح آب دریا قرار 

گرفت  ... 

شنا  ممنوعیت  و  خطر  تابلوی  فاقد  باتالقی  خور  این   : است   گفتنی 
کردن است.

رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری بانوان امید خبر داد
تامین کولر برای نیازمندان و توزیع بسته های معیشتی 

در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰

اهداف  از  امید گفت: یکی  بانوان  نیکوکاری  رئیس هیات عامل مرکز 
هدف  با  خانوار  سرپرست  بانوان  سازی  توانمند  مرکز  این  اصلی 
اشتغالزایی با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای یا صنایع دستی و در 
کنار آن توجه به وضعیت معیشت و دیگر امور رفاهی نیازمندان است.

سناء شهابی اظهار داشت: رفع نیاز محرومان و رسیدگی به وضعیت 
آن  به  همواره  که خداوند  است  مسائلی  از جمله  محرومان  معیشتی 
توجه  مهم  مسأله  این  به  نسبت  باید  رو  این  از  است  داشته  تأکید 

جدی شود.
رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری بانوان امید افزود: این مرکز با مدد 
از  الهی و مشارکت خیرین، نیکوکاران و مردم شریف این شهرستان 
بدو تاسیس خود از بهمن ماه سال گذشته توانسته با برنامه ریزی دقیق 

گام هایی را در جهت محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان بردارد.
این گونه مراکز نیکوکاری، یک واحد  اندازی  بیان داشت: راه  شهابی 
امام است که در سطح محالت و  امداد  مردمی تحت پوشش کمیته 
ارائه  یا روستا ها تشکیل و در راستای توسعه مشارکت های مردمی و 

خدمات به محرومین تحت نظارت این نهاد فعالیت می کند.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در یکم فرودین ماه سال 
تولید  و  اشتغال خانگی  به کارگاه های کوچک،  بر توجه  جاری مبنی 
مانع زدایی ها«نامگذاری  پشتیبانی ها،  »تولید؛  نام  به  که  سال  این  در 
شده، تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی این مرکز توانمند سازی بانوان 
و  فنی  مهارت های  فراگیری  با  اشتغالزایی  با هدف  سرپرست خانوار 
حرفه ای یا صنایع دستی و در کنار آن توجه به وضعیت معیشت و 

دیگر امور رفاهی این عزیزان است. 
این فعال حوزه بانوان یادآور شد: یکی از دیگر برنامه های ما تجمیع 
خیرین بزرگواری است که بصورت انفرادی در حال کمک به نیازمندان 
در سطح شهرها هستند چرا که گاها در این موضوع موازی کاری هایی 
مشاهده می شود و با دعوت از این عزیزان و توجیح روند کاری ما تمایل 

انها برای همکاری با ما بیشتر می شود.
نیکوکاری، خاطرنشان کرد: در  این مرکز  به عملکرد  اشاره  با  شهابی 
هفته های گذشته به همت خیرین در قالب پویش کمک به نیازمندان 
فاقد کولر، ۳ دستگاه کولر و یک دستگاه ماشین لباسشویی نیز تهیه و 
در اختیار سه خانواده نیازمند فاقد کولر قرار داده شد و ان شاء اهلل که 

این روند ادامه خواهد داشت.
نقدی  واریزی های  و  نیکوکاران  به همت  وی تصریح کرد: همچنین 
به حساب این مرکز، هزینه درمان بیمار سرطانی، خرید تبلت دانش 
آموزی و کمک هزینه تعمیر مسکن دچار حریق شده و توزیع لباس 
عیدانه و کمک هزینه ملزومات درمانی بیمار فلج مغزی از فعالیت های 
این مرکز بوده است و همچنین با همکاری موسسه زنان حامی مهروز 
نیز  پیکور  یکدستگاه  و  نیازمند  سرپرست  بانویی  برای  خیاطی  چرخ 

برای مرد نیازمند تهیه و تحویل شد.
مدیرعامل تعاونی صنایع دستی بانوان امید تاکید کرد: تا کنون نیز در 
دو مرحله بیش از ۱۲۰ بسته معیشتی بین نیازمندان تحت پوشش این 
مرکز توزیع شده که در مرحله آخر نیز در ماه مبارک رمضان روزانه در 

حال توزیع بسته های معیشتی هستیم.
خانوارهای  نیازهای  رفع  جهت  گفت:  بانوان  حوزه  فعال  بانوی  این 
نیازمند تحت پوشش مرکز نیاز به کمک های نقدی و غیر نقدی مردم 
نیکوکار و خیر این شهرستان داریم و این عزیزان میتوانند کمک های 
غیر نقدی خود را به آدرس: بندرلنگه، خیابان امیر آباد روبروی مرکز 
بهداشت جنب سالن شهید اسدپور تحویل دهند و کمک های نقدی 
را به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۶۰۲۲۵ به نام مرکز نیکوکاری 

بانوان امید پرداخت نمایند.

اخبار بانوان
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ازدواج در سال گذشته، 11.۶ درصد افزایش داشته است

رییس ثبت احوال قشم گفت: سال گذشته تعداد یک هزار و ۴۷ مورد 
ازدواج در قشم به ثبت رسید که در همسنجی نسبت به سال قبل از 

آن ۱۱.۶ درصد افزایش داشته است.
»قربانی«،رییس ثبت احوال قشم گفت: پارسال همچنین آمار طالق 

نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۹.۴ درصد کاهش یافت.
 ۶۱۴ و  هزار  چهار  همچنین  گذشته  سال  در  گفت:  ادامه  در  وی 

شناسنامه مکانیزه برای متقاضیان صادر شد.
و  مستعمل  شناسنامه های  تعویض  افزود:  قشم  احوال  ثبت  رییس 
اما این امر با وجود کارت ملی هوشمند  انجام است  قدیمی در حال 

اجباری نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به لزوم ارایه شناسنامه عکس دار برای انجام 
برای  باید  آن  از  قبل  و   ۱۳۸۵ فروردین  متولدان  افراد،  اداری  امور 

عکس دار کردن شناسنامه خود اقدام کنند.
قیمت زولبیا و بامیه در بندرعباس اعالم شد

رئیس اتحادیه قنادان بندرعباس قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه 
یک را ۴۳ هزار تومان اعالم کرد.

بندرعباس گفت: هر کیلو  قنادان  اتحادیه  »اشکان عباسیان«، رئیس 
زولبیا و بامیه درجه دو نیز ۳۳ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

رئیس اتحادیه روستوران های بندرعباس هم درباره قیمت آش و حلیم 
گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده هر کیلو آش و حلیم ۲۶ هزار تومان 

به فروش می رسد.
شرایط همه گیری کووید 19 در هرمزگان نگران کننده 

است

رییس دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان در دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: شرایط همه گیری کووید ۱۹ در استان نگران کننده 
را  بهداشتی  های  پروتکل  و  باشند  مراقب سالمتی خود  مردم  است؛ 

جدی بگیرند.
اواسط خرداد سال ۹۹ وارد اوج بیماری  از  افزود:  دکتر علی حیرانی 
شدیم بیمارستانها مملو از بیماران مثبت کرونا شدند و مجبور شدیم 
تخت های زیادی به این موضوع اختصاص دهیم هر چه تعداد بیماران 
افزایش پیدا می کرد تعداد زیادی نیز در بیمارستان بستری می شدند 

تعدادی نیز بدحال و متعاقب آن تعدادی نیز فوت شدند.
ندهیم  اجازه  که  است  این  ما  هدف  اکنون  کرد:  ابراز  حیرانی  دکتر 
بیماری اوج بگیرد با پیشگیری تعداد بیماران را کم کنیم پس از اوج و 
همه گیری باالی خرداد و تیرماه سال گذشته وضعیت مطلوبی داشتیم 
اکنون هدف ما این است که نگذاریم بیماری بیش از این اوج بگیرد و با 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی تعداد بیماران را کم کنیم.
وی عنوان کرد: جای بسی افتخار است که بگوییم با همکاری مردم 
در رعایت پروتکل های بهداشتی بعنوان بهترین استان کشور بودیم و 
هرمزگان بعنوان نمونه مثال زدنی در کشور بود در ستاد ملی مدیریت 

مقابله با کرونا بارها از مدیریت استان و مردم تشکر شد.
حیرانی تصریح کرد: اخیرا ویروس کرونا وقتی از فردی به فرد دیگر 
منتقل می شود ساختار، رفتار و ویژگی های آن تغییر می کند به این 
تغییرات به اصطالح می گویند ویروس جهش پیدا کرده است و این 

جهش موجب انتقال سریع بیماری شده است.
در  اکنون  کرد:  اظهار  استان  سالمت  سیاستگذاری  دبیرخانه  رییس 
فضای آزاد اگر با ۱۰ الی ۱۵ نفر در یک جا جمع شویم و یک مورد 
شد؛  خواهند  مثبت  نفر   ۱۱ حداقل  باشد  افراد  این  بین  در  مثبت 
اینجاست که قدرت ویروس جهش یافته که بعنوان سوش انگلیسی، 
گیری  همه  سرعت  شود  می  شناخته  آفریقایی  یا  و  برزیلی  هندی، 

بیماری را چند برابر افزایش داده است.
در  را  خودمان  و  کنیم  رعایت  را  فاصله  ما  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  ابراز  شویم  نمی  مبتال  کرونا  به  قطعا  ندهیم  قرار  خطر  معرض 
چند دستورالعمل ساده باعث می شود ما و خانوده مان در برابر کرونا 

محافظت شویم.
دکتر حیرانی افزود: با توجه به وضعیت موجود و سرعت افزایش آمار 
مبتالیان در استان به سمت شرایط پیک خرداد و تیر نزدیک می شویم 
روزانه تعداد پذیرش بیماران در حال افزایش است اگر تعدادی امروز 
مرخص می شوند همان تعداد بعالوه ۴۰ تا ۵۰ تخت جدید اشغال می 
شوندکه فقط بیماران کرونایی بستری هستند و متاسفانه از این آمار 

تعداد زیادی بدحال و تعدادی هم فوت می کنند.
حیرانی تصریح کرد: بیمارانی که بعنوان موارد مثبت کووید هستند، و 
با عالئم خفیف یا بدون عالمت هستند و خودشان را قرنطینه می کنند 
همچنین سعی در خوددرمانی دارند، این موضوع بسیار خطرناک بوده 
و حتما باید به مراکز تشخیص مراجعه کنند تا در صورت نیاز بصورت 
سرپایی با استفاده از داروهای الزم درمان شوند و به مرحله خطرناک 

بیماری وارد نشوند.
و  تجمع  کرد:  تاکید  استان  سالمت  سیاستگذاری  دبیرخانه  رییس 
دورهمی های خانوادگی را کنار بگذاریم فقط و فقط در کنار خانواده 
خودمان در خانه بمانیم و با عدم حضور در کنار پدر و مادر آنان را در 
برابر بیماری حفظ کنیم سعی کنیم برای ارتباط با آنها از طریق فضای 

مجازی بصورت صوتی و تصویری اقدام کنیم.
پایان فاز اول واکسیناسیون کرونا در کشور تا نیمه 

اردیبهشت ماه

معاون بهداشت وزارت بهداشت از پایان فاز اول واکسیناسیون کرونا و 
شروع فاز دوم تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خبر داد.

دکتر علیرضا رئیسی، گفت: با محموله ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا 
که به تازگی از کوواکس به دست ما رسیده است، خوشبختانه پیش 
بینی این است که با روند واکسیناسیونی که داریم، بتوانیم تقریبا فاز 

اول واکسیناسیون را تا نیمه اردیبهشت تمام کنیم.
اهدا شده که حدود  از کشور چین  ها  واکسن  از  تعدادی  افزود:  وی 
۴۰۰ هزار دوز دست ما خواهد رسید و تقریبا از نیمه اردیبهشت ماه 
می توانیم وارد فاز دوم واکسیناسیون شویم و فاز دوم واکسیناسیون 

کرونا را هم شروع کنیم. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: قبال هم واکسن 
از  واکسن  هم  مقداری  بود.  رسیده  بدستمان  که  داشتیم  اسپوتنیک 

هند خریداری کردیم. 
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی گفت: 
از هند ۵۰۰ هزار دوز خریده بودیم که ۱۲۵ هزار دوز رسیده است. 
لذا در مجموع با این تعداد واکسن می توانیم فاز یک واکسیناسیون 

کرونا را تمام کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

ضریب اشغال تخت بخش های کرونا در بیمارستان 
شهدای بندرلنگه 90 درصد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سفر به شهرستان بندرلنگه، 
ضمن بازدید از بخش های بستری و آی سی یو کووید ۱۹بیمارستان 
شهدای این شهرستان، میزان مراجعین و بستری کروناویروس در این 

بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داد .
حسین فرشیدی ضریب اشغال تخت بخش های کووید در این مرکز 
درمانی را ۹۰ درصد اعالم کرد و گفت: طی یک روز گذشته تنها ۱۲ 

بیمار مثبت کرونا در بخش کووید بیمارستان بستری شده اند.
 شاهرخی، معاون درمان و حسنی آزاد، معاون آموزشی دانشگاه نیز در 

این سفر دکتر فرشیدی را همراهی کردند.
۳1 اردیبهشت؛ پایان کالس های ابتدایی ها

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نحوه ارزشیابی پایانی 
دوره ابتدایی را توضیح داد.

حکیم زاده اظهار کرد: پایان برگزاری کالس ها و زمان آموزش سی و 
یکم اردیبهشت ماه خواهد بود و مدرسه تلویزیونی ایران هم تا آن زمان 
به ارائه آموزش ها خواهد پرداخت. معلمان و مدیران دوره ابتدایی ده 
روز فرصت دارند تا تاریخ ۱۰ خرداد نتایج پایانی ارزشیابی نوبت دوم 

را در کارنامه دانش آموزان ثبت کنند.
ارزشیابی  ابتدایی  دوره  در  اینکه  به  اشاره  با  ابتدایی  آموزش  معاون 
کیفی توصیفی به صورت فرایندی انجام می شود؛ تصریح کرد: براساس 
شواهد و اطالعاتی که معلمان در طول سال تحصیلی بدست آورده اند 
و براساس ارزیابی های عملکردی که در پایان سال از دانش آموزان 

انجام می دهند، نتایج نهایی را ثبت خواهند کرد.
ابتدایی  دوره  در  عملکردی  ارزیابی  برگزاری  درخصوص  زاده  حکیم 
به  توجه  با  و  ملی کرونا هستیم  تابع تصمیمات ستاد  ما  اظهار کرد: 
ریزی  برنامه  داریم  کشور  مختلف  مناطق  در  که  متفاوتی  شرایط 
آبی که عمدتا مناطق کم جمعیت روستایی و  می کنیم. در مناطق 
به  ها  کالس  برگزاری  برای  ای  مصوبه  هم  قبل  از  هستند  عشایری 
صورت حضوری داشتیم و خوشبختانه هیچ مشکلی هم تاکنون ایجاد 
نشده است. ارزیابی عملکردی برای این دانش آموزان با تشخیص معلم 
به صورت حضوری است، اما در بقیه مناطق زرد و نارنجی و قرمز با 
توجه به اعالم ستاد ملی کرونا تصمیم گیری خواهد شد. اما مشخصا 
وجود  حضوری  صورت  به  ها  آزمون  برگزاری  امکان  که  مناطقی  در 
انجام  ها  ارزیابی  این  برخط  بستر  از  استفاده  با  قطعا  باشد،  نداشته 

می گیرد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت ارزیابی عملکردی از میزان یادگیری دانش 
ابتدایی که مهارت های پایه سواد را یاد می  پایه اول و دوم  آموزان 
آموزان  دانش  این  برای  نامه  شیوه  این  اساس  بر  کرد:  ابراز  گیرند، 
که  داشت  خواهند  مسئولیت  هم  مدارس  مدیران  معلمان،  بر  عالوه 
اطمینان  آموزان  دانش  از  دسته  این  یادگیری  تضمین  خصوص  در 

حاصل کنند.
حکیم زاده گفت: اگر نتایج ارزشیابی ها در پایان سال تحصیلی نشان 
دهد دسته ای از دانش آموزان به هر دلیل، مثال به دلیل عدم همراهی 
موثر والدین؛ دچار مشکالتی در یادگیری مهارت های پایه باشند، قطعا 

برنامه های جبرانی در نظر خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به اینکه امتحانات در چه زمانی برگزار خواهد شد؟ نیز 
به شکل سنتی  و  دارد  توصیفی  ارزشیابی کیفی  ابتدایی  دوره  گفت: 
آزمونی برگزار نخواهد شد و معلمان با توجه به شواهد و اطالعاتی که 

جمع آوری می کنند و ارزیابی عملکردی این کار را انجام می دهند.
حکیم زاده که با رادیو صحبت می کرد، تاکید کرد: کالس ها تا پایان 
اردیبهشت ادامه خواهد داشت و معلمان از آن به بعد ده روز فرصت 
دارند تا بتوانند نتایج ارزشیابی پایانی را ثبت کنند. لکن اگر بر اساس 
فرایند یادگیری نیاز به ارزیابی عملکردی مجدد در پایان سال وجود 

داشته باشد، در این دوره ده روزه امکان این کار فراهم خواهد بود.
وی در این باره که امتحانات نهایی چگونه خواهد بود؟گفت: با توجه 
دارند،  ارزشیابی  نحوه  در  متوسطه  و  ابتدایی  دوره  که  تفاوتهایی  به 
همکاران مربوط حتما در فرصت مناسب پس از نهایی شدن شیوه نامه 

امتحانات، مراتب را به اطالع همگان خواهند رساند.

اخبار کوتاه



از  تا پیش  انجام شده قاعدتا  با همه تالش های  رییس جمهور گفت: 
تابستان واکسن ایرانی به دست ما نخواهد رسید و لذا تامین واکسن 
با مساعدت بخش خصوصی در دستور کار دولت و در اولویت نخست 

قرار گرفته است.
کمیته های  نشست  در  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
تخصصی مقابله با کرونا با اشاره به گزارش وزارت بهداشت و درمان 
اولین  ورود  و همچنین  برخی کشورها  از  واکسن  تامین  در خصوص 
دز(  هزار   ۷۰۰( کواکس  سبد  از  شده  خریداری  واکسن  محموله 
کامال  واکسن  تولید  روند  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  کشور،  به 
امیدوارکننده است، اما با همه تالش های انجام شده قاعدتا تا پیش از 
تابستان واکسن ایرانی به دست ما نخواهد رسید و لذا تامین واکسن 
با مساعدت بخش خصوصی در دستور کار دولت و در اولویت نخست 

قرار گرفته است.
رعایت  کنار  در  واکسیناسیون  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
کرونا  کنترل  برای  راه ها  اساسی ترین  و  مهمترین  از  پروتکل ها 
است،گفت: اگر چه تحریم ها مانع بزرگی در مسیر تامین واکسن مورد 
واکسن  تهیه  اما  شده،  آن  تهیه  در  تاخیر  موجب  و  بوده  کشور  نیاز 

همواره مورد اهتمام بوده است.
روحانی افزود: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده واکسن مورد نیاز 
که  گزارش هایی  به  توجه  با  شود.  تهیه  ممکن  زمان  سریع ترین  در 
به  کرده  ارائه  اخیر  روزهای  در  واکسن  تهیه  مورد  در  خارجه  وزارت 

زودی شاهد ورود محموله های بعدی واکسن خواهیم بود.
بر اساس این گزارش در این جلسه به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی ستاد 
و  قرمز  شهرهای  برای  شده  گرفته  نظر  در  محدودیت های  شد  مقرر 

نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید شود.
همچنین کمیته های بهداشت و درمان و امنیتی - اجتماعی و قرارگاه 
چهارم  موج  وضعیت  از  جداگانه ای  گزارش های  ملی  ستاد  عملیاتی 
اجرای  چگونگی  همچنین  و  کشور  مختلف  استان های  در  بیماری 
محدودیت های در نظر گرفته شده برای کنترل و مهار این موج جدید 

ارائه کردند.
با  با توجه به وضعیت بیماری در استان های کشور به ویژه شهرهای 
وضعیت قرمز و نارنجی، اعضای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، عوامل موثر در خیز جدید بیماری را بررسی کردند که نتایج 
این بررسی ها نقش مهم و تاثیرگذار هم زمانی جهش انگلیسی ویروس 

و  بهداشتی  پروتکل های  و کامل  قابل مالحظه رعایت دقیق  وکاهش 
عادی انگاری از سوی مردم در روزهای پایانی سال را اثبات می کند.

رییس جمهوری پس از دریافت این گزارش ها با اشاره به اقدامات انجام 
شده در استان ها بعد از مواجه شدن با موج های جدید بیماری در 14 
ماه گذشته، از تفویض اختیارات الزم به قرارگاه عملیاتی ستاد برای 
اجرای آن در جهت مدیریت و مهار هر چه  و  اتخاذ تصمیمات الزم 

سریعتر موج چهارم بیماری در کشور خبر داد.
با موضع  گیری های تند، آرامش روانی جامعه را مختل نکنیم

روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه به ویژه در موج 
متفاوت است، گفت: مدیریت  قبلی  با موج های  آن  چهارم که شدت 
نظرها  اظهار  با  نباید  گیرد.  انجام  آرامش  حفظ  با  باید  فعلی  بحران 
و اطالع رسانی غلط و هیجانی و موضع گیری های تند آرامش روانی 

جامعه مختل شود.
بر  تاکید  با  این جلسه همچنین  با کرونا در  رییس ستاد ملی مقابله 
چهارم  موج  مورد خطرات  در  بموقع  و  درست  رسانی  اطالع  اهمیت 

کرونا و مقابله با سواستفاده های سیاسی احتمالی از این مساله، تصریح 
و  کامل  نشدن  رعایت  هم  قبلی  موج  سه  در  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
دقیق پروتکل ها از عوامل اصلی افزایش شیوع بود، در این مرحله نیز 
رعایت  کاهش  و  عادی انگاری  خطرات  به  نسبت  هشدار  با  می توانیم 

دستورالعمل ها از مشکل عبور کنیم.
در این جلسه بر اساس گزارش کمیته های بهداشت و درمان و امنیتی 
ماه  آیین های  و  مراسم  با  مرتبط  پروتکل های  مورد  در  اجتماعی، 
رمضان از جمله مراسم شب های قدر و راهپیمایی روز قدس مقرر شد، 
پروتکل ها و دستورالعمل های الزم تدوین و پس از هماهنگی های الزم 

برای تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه شود.
ماه  در  عبادی  مراسم  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
مبارک رمضان، تاکید کرد: در شرایط فعلی راهبرد اصلی حفظ جان و 
سالمت مردم است و بی تردید برای اطمینان از حفظ سالمت مردم، 
این  برگزاری  کنار  در  که  شد  خواهد  تدوین  گونه ای  به  پروتکل ها 

آیین ها، حفظ جان مردم نیز مورد توجه باشد.

تمدید محدودیت های شهرهای قرمز و نارنجی 
تا پایان هفته آینده
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هرمزگان در صدر فقر خوراکی در کشور؛ استانی که غذاهای دریایی و معدنی نصیب مردمش نمی شود

و  دارد  قرار  کشور  فقر  پنجم  رتبه  در  هرمزگان 
متاسفانه این استان در شاخص فقر خوراکی رتبه 
اول کشور را به خود اختصاص داده تا بیش از پیش 

مظلومیت این استان به چشم بیاید.
عناوین  با  آن  از  می آید  میان  به  هرمزگان  نام  گاه  هر 
قطب  کشور،  تجارت  دروازه  مختلفی همچون  و  متعدد 

اقتصاد کشور، پایتخت اقتصادی و.. نام بره می شود.
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  برداشتن  در  با  استان  این 
فراوان خود را به عنوان قطب اقتصادی و شاهراه مبادالت 
تجاری کشور معرفی کرده است و نقش بسزایی در چرخه 

اقتصادی ایران ایفا می کند.
و  آلومینیوم  و  فوالد  از  اعم  گوناگون  صنایع  وجود 
پاالیشگاه های متعدد، وجود بنادر تجاری مهم از جمله 
وجود  غنی،  معادن  وجود  باهنر،  و  رجایی  شهید  بندر 
مناطق آزاد و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و بسیاری 
و حوزه های گردشگری  دریا  نظیر  دیگر  از ظرفیت های 
و  اقتصاد  اصلی  بدنه  به  تبدیل  را  استان  این  و صنعتی 

تجارت کشور کرده است.
اما این تمام ماجرای هرمزگان نیست، هرمزگان ثروتمند 
و غنی، آن روی سکه دیگری هم دارد که هیچ سنخیتی 

با روی توانمند خود ندارد.
بسیاری  مردم  و  می کند  بیداد  هرمزگان  استان  در  فقر 
علیرغم وجود منابع متعدد از درآمد کافی برای مدیریت 
باالتر  تورم  بیکاری،  نیستند،  بهره مند  اقتصادی خانواده 
نسبت به متوسط کشوری و تبعیض عوامل اصلی ایجاد 

شکاف طبقاتی در این استان بوده اند.
وجود فقر در استان هرمزگان همواره یکی از بخش های 
جدایی ناپذیر سخنرانی های نماینده ولی فقیه در استان 
بوده و حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده بارها 
در سخنان خود به این مسئله ریشه ای و بحران زا اشاره 

استان  اقتصادی  بنگاه های  است  کرده  تاکید  و  داشته 
از  خود  اجتماعی  مسئولیت های  انجام  قبول  با  بایستی 

فقر مردم استان بکاهند.
قطره  صورت  به  گاها  اقتصادی  بنگاه های  این  هرچند 
چکانی کمک های موردی به نهادهای حمایتی داشته اند 
آن  از  نمی توان  که  است  ناچیز  آنقدر  کمک ها  این  اما 
به عنوان پرداخت و انجام مسئولیت اجتماعی از آن یاد 
اقتصاد  در  کننده  تعیین  نقص  وجود  با  هرمزگان  کرد. 
و درآمدزایی بسیار برای کشور، مطابق آمارهای رسمی 
کشور در رده پنجم استان های فقیر و محروم کشور قرار 
دارد و این به معنای وجود یک تبعیض آشکار و تخلف 
از رعایت قوانین مرتبط با بنگاه های اقتصادی و برگشت 

بخشی از درآمدزایی به استان است.

بدانیم  که  می کند  بیشتر  را  تاسف  جایی  آمار  این 
خوراکی  فقر  نخست  رده  در  حاضر  حال  در  هرمزگان 
کشور قرار دارد و خانواده های نیازمند از سوءتغذیه و عدم 
توانمندی برای تامین مایحتاج خوراکی خود رنج می برند.

استان  امداد  کمیته  مدیرکل  تراهی  جلیل  که  نکته ای 
استان  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  هرمزگان 
عنوان کرد و گفت: ۸۷ هزار خانوار تحت پوشش داریم 
که ۵۰ درصد خانوارها در شرق هرمزگان زندگی می کنند 
و علیرغم تمام مزیت های استان هرمزگان، ما پنجمین 
استان دارای فقر باال خصوصا در شرق استان هستیم. وی 
افزود: در رصد انجام شده توسط مرکز پایش دفتر مرکزی 
کمیته امداد در تهران، استان هرمزگان در رده نخست 

فقر خوراکی قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: برای مثال 
در دی و بهمن سال گذشته با توجه به شاخص ها هر فرد 
در هر خانواده باید در ماه 4۷۰ هزار تومان درآمد برای 

تامین هزینه معیشتی و غذایی خود داشته باشد.
وی افزود: این رقم تنها برای تامین غذا در نظر گرفته 
هزینه  و  لباس، مسکن  تامین  مباحثی همچون  و  شده 

تحصیل و... در نظر گرفته نشده است.
وی در خصوص فقر در استان هرمزگان گفت: حدود ۳۰ 
هزار زن سرپرست خانوار در استان وجود دارد که برای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی بایستی زمینه اشتغال 

این افراد را فراهم کنیم. ت
راهی گفت: 4۳ هزار دانش آموز و 4 هزار دانشجوی تحت 
حمایت امداد هستند و ۳۶ هزار سالمند تحت حمایت 
هستند و با توجه به از کار افتادگی باید برای این قشر 

صرفا امور حمایتی انجام بشود.
با  اینکه هرمزگان دارای مناطق محروم  با اشاره به  وی 
ضریب ۸ و ۹ باالیی است و نسبت به متوسط کشوری 
افزود: ۳۶ درصد جمعیت  دارد  بیشتری  نیز گستردگی 
مددجوی تنها در شهرستان قشم دارای ضریب ۸ و ۷ 
احمدی  کوهشاه  و  جاسک  بشاگرد  مناطق  در  هست، 
فقر  میزان  بیانگر  که  دارند  قرار   ۹ در ضریب  متاسفانه 

است. 
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با تاکید بر اینکه 
و کار  نیازمند مشارکت و همراهی  فقر  برای ریشه کنی 
استان  اقتصادی  بنگاه های  بیشتر  همراهی  و  جمعی 
هستیم گفت: سند کاهش فقر استان را آماده کرده ایم 
و امیدواریم با همکاری تمام نهادها و بنگاه های اقتصادی 
و  داده  کاهش  را  استان  فقر  وضعیت  سال   ۲ مدت  در 

وضعیت را بهبود ببخشیم.
منبع خبرگزاری تسنیم
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افزایش ۲5 درصدی قیمت کتاب های درسی

ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ 
-۱۴۰۰ از روز یکشنبه، بیست و دوم فروردین ماه آغاز شده است و تا 
۲۲ خرداد ادامه خواهد داشت و طبق اعالم سازمان پژوهش و برنامه 
افزایش  به طور میانگین ۲۵ درصد  ریزی درسی قیمت کتاب درسی 

یافته است.
 ثبت سفارش کتاب های درسی برای تمام پایه های تحصیلی و رشته ها 
از ۲۲ فروردین ماه آغاز  و ثبت نام پایه های ورودی اول، هفتم و دهم 
پایه )پایه های  این اساس برای گروه میان  بر  بود.  از ۶ تیرماه خواهد 
تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم( تا ۲۲ خرداد 
سایت  طریق  از  تنها  و  اینترنتی  صورت  به  سفارش  ثبت  فرصت  ماه 
برای  و  دارد  وجود   irtextbook.com یا     irtextbook.ir
امکان  این  ماه  ۱۶شهریور  تا  نیز  دهم  و  هفتم  اول،  ورودی  پایه های 

دیده شده است.
است.  فراهم  اطالعات  اصالح  و  ویرایش  امکان  تیرماه  از ۱۲  همچنین 
در این زمان، خانواده هایی که فرزندشان از مدرسه ای به مدرسه دیگر 
را  اطالعات  توانند  می  باشند،  داشته  رشته  تغییر  یا  و  شده  منتقل 
با میانگین ۲۵ درصد  ویرایش کنند.  قیمت خرید کتاب های درسی 
افزایش نسبت به سال قبل در پایه های مختلف این کتاب ها در اختیار 

دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
قابل مشاهده  پایه های تحصیلی  تمام  قیمت کتب درسی  ادامه  در 

است:
بر اساس فهرست اعالمی، قیمت کتاب های درسی دوره اول ابتدایی،۲۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان، دوره دوم ابتدایی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، سوم ابتدایی 
۳۷ هزار تومان، چهارم ابتدایی ۳۷ هزار تومان، پنجم ابتدایی ۳۷ هزار 

تومان و ششم ابتدایی ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
قیمت کتاب های درسی پایه هفتم دوره اول متوسطه )پسران( ۷۱ هزار 
تومان،  اول متوسطه )دختران(۷۳ هزار  پایه هفتم دوره  تومان،  و ۵۰۰ 
هشتم  پایه  تومان،  هزار   ۶۱ )پسران(  متوسطه  اول  دوره  هشتم  پایه 
دوره اول متوسطه )دختران( ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان، پایه نهم دوره اول 

متوسطه ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
همچنین بهای کتاب های درسی دانش آموزان پایه دهم رشته علوم 
انسانی ۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان، رشته علوم تجربی ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان، 
معارف  و  علوم  رشته  و  تومان   ۳۰۰ و  هزار   ۸۰ فیزیک  ریاضی  رشته 
برای دختران ۸۴ هزار  برای پسران  ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان و  اسالمی 
و ۷۰۰ تومان است. کتاب های درسی دانش آموزان پایه یازدهم رشته 
علوم انسانی ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان، رشته علوم تجربی ۸۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان، رشته ریاضی فیزیک ۸۸ هزار و ۷۰۰ تومان و رشته معارف و علوم 
انسانی ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان است. کتاب های درسی دانش آموزان پایه 
دوازدهم در رشته علوم انسانی ۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان، در رشته علوم 
تجربی ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان، در رشته ریاضی فیزیک ۶۹ هزار تومان و 

در رشته علوم و معارف اسالمی ۹۷ هزار و ۶۰۰ تومان است.
دختر 1۸ ساله به همراه نامزدش، همسایه را در فضای 

مجازی تهدید می کرد شناسایی شد
انتقام گیری اینترنتی از همکار پدر

دختر ۱۸ ساله که همکار پدرش  را در  فضای مجازی تهدید می کرد 
در بندرعباس دستگیر شد. این دختر با اجیر کردن نامزدش  از طریق 

ارسال پیام های تهمت توهین و تهدیدآمیز واتساپی، قصد انتقام گیری 
از مرد و زن همسایه گذشته اش  را داشت.

مدتی قبل زن ۴۶ ساله ای  با مراجعه به پلیس فتا هرمزگان مدعی شد 
شخصی ناشناس از طریق پیام رسان واتس آپ با شماره وی و همسرش 
باعث سلب آرامش و امنیت روانی آن ها  شده است.این زن  به یکی از 
پیام های ارسالی  اشاره داشت که این فرد ناشناس  بیان داشته  مأمور 
ارگانی امنیتی است و تصمیم دارد با جاسازی مواد مخدر در خودروی 

همسر وی ،  اقدام به پرونده سازی کند و....
در این رابطه پرونده ای تشکیل شد و  برای پیگیری در دستور کار 
پلیس فتا استان قرار گرفت . تحقیقات پلیسی  آغاز شد تا اینکه پس 
از چند روز صاحب شماره موردنظر شناسایی و  پس از هماهنگی با 

دادیار شعبه مربوطه،متهم دستگیر شد.
 شناسایی مالک اکانت واتس آپ

قضایی  مکاتبات  طی  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  رئیس  گفته  به 
شناسایی  آپ  واتس  اکانت  حقیقی  مالک  پلیسی،  تحقیقات  و 
شد،بنابراین پس از هماهنگی با دادیار شعبه مربوطه،متهم دستگیر و 

به پلیس فتا منتقل شد.
این پسر ۲۰ ساله که هنوز در شوکه دستگیری بود در بازجویی اقرار 
داشت اکانت واتس آپ را با شماره تماس دخترخاله اش فعال کرده است 

که نامزد وی می باشد. 
 ماجرای انتقام از مرد همسایه

 این دختر نیز به پلیس فتا احضار شد و پس از انکار ماجرا با مشاهده 
اسناد و مدارک ، لب به اعتراف گشود که قصد ارسال این پیامک های، 
که  شاکی  زن  این   همسر  از  انتقام گیری  است،  بوده  انتقام گیری 
سال های گذشته که همسایه شان بوده است و موجب اذیت وی شده 
بود. او  همیشه در فکر انتقام بوده است تا آنکه این موضوع با نامزدش 

در میان گذاشته بود.
سرگرد احسان بهمنی گفت:« پس از احضار خانم دخیل در جرم،وی 
آن  بودیم،در  در همسایگی خانواده شاکیه  قبل  دو سال  داشت  اقرار 
مدت نوع رفتار و گفتار همسر شاکیه که همکار پدرم بود تحقیرآمیز 
و نامناسب بود،به همین خاطر از پسرخاله ام درخواست کردم از طریق 
واتس آپ انتقام بگیرد.سرانجام پرونده متشکله برای سیر مراحل نهایی 

به دادسرا ارسال شد«. 
 انتقام گیری  از شبکه های اجتماعی

و  فرهنگی  معضالت  داشت:  اظهار  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
اجتماعی، همیشه از چالش های جامعه ما بوده است و یکی از جرائم 
شایع در فضای مجازی، انتقام گیری از طریق پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی مجازی با نشر اطالعات خصوصی، مطالب کذب و تهدید است 

که باعث سلب امنیت روانی و آرامش در خانواده ها می شود.
سرگرد بهمنی  عنوان کرد :بر همین اساس ضروری است ساختارهای 
متولی اخالق و فرهنگ در جامعه اقدام به نوسازی دیدگاه ها و افزایش 
واقعیت های  با  سازگار  کنونی  تحوالت  اساس  بر  برنامه ها  اثرگذاری 

امروزی نسل جوان کشور کنند.
طی نشستی صمیمانه؛ سرپرست اداره کل کتابخانه 
های عمومی استان هرمزگان با نویسنده حوزه دفاع 

مقدس دیدار کرد

با مسئول  اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان  سرپرست 
امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت و نویسنده حوزه 

دفاع مقدس دیدار کرد.
استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  دریانورد  امینه 
هرمزگان با انیسه بهبودی مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت و نویسنده حوزه دفاع مقدس در اداره کل کتابخانه 

های عمومی استان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار  در  هرمزگان  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
با انیسه بهبودی نویسنده حوزه دفاع مقدس گفت: روایت نقش زنان 
بانو  نویسنده  یک  قلم  به  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  مبارزات  در 

تاثیرگذاری آن را دوچندان می کند.
هرمزگان  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  دریانورد، 

ضمن تقدیر از بانوی نویسنده حوزه دفاع مقدس بیان کرد: حمایت از 
نویسندگان استان در جهت ارائه و معرفی آثار آنان به عموم جامعه می 
تواند زمینه ساز نگارش آثار جدید در همه موضوعات علی الخصوص 

نقش تاثیرگذار زنان در جامعه و تاریخ کشور باشد.
وی تصریح کرد: با شیوع بیماری کرونا کتابخانه های عمومی با اجرای 
و  شناساندن  در  مجازی سعی  فضای  در  متنوع  فرهنگی  های  برنامه 

معرفی منابع مفید به گروههای سنی مختلف را دارند.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: استفاده از 
منابع مرتبط با تاریخ و فرهنگ استان و معرفی آنها در فضای مجازی 
توسط کتابداران می تواند گامی موثر در شناساندن این نویسندگان و 

حمایت از آثار آنها باشد.
ولی  نماینده  دفتر  بانوان  امور  بهبودی  مسئول  انسیه  است:  گفتنی 
فقیه در امور اهل سنت و مولف کتاب »ماهم بودیم« دانش آموخته ی 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه الزهرا 
، پژوهشگر و مدرس دانشگاه است . وی تالیف کتاب عیار بلور را در 
کارنامه خود دارد که به بررسی نقش زنان در رمان های دفاع مقدس 

پرداخته و شخصیت شناسی بانوان را مورد مطالعه قرار داده است.
بانوان شهرداری بندرعباس از صعود به مرحله نهایی 

بازماندند

رقابت های لیگ  دسته اول  فوتبال بانوان کشور در بندرعباس با صعود 
تیم های ملی پوشان شهرکرد و جندی شاهپور دزفول به مرحله بعدی 
به پایان رسید. مرحله گروهی لیگ دسته یک فوتبال بانوان کشور در 
شاهپور  جندی  و  شهرکرد  پوشان  ملی  تیم  دو  صعود  با  بندرعباس 
از  که  رقابت ها  این  در  داد.  پایان  خود  کار  به  بعد،  مرحله  به  دزفول 
پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس آغاز شده  
بود،  تیم ملی پوشان شهر کرد با کسب ۱۰ امتیاز و تفاضل گل مثبت 
۲۳ به عنوان سرگروه و جندی شاهپور دزفول نیز با کسب ۱۰ امتیاز و 

تفاضل گل مثبت ۱۶ به مرحله بعدی این رقابت ها راه یافتند.
تیم شهرداری بندرعباس با کسب یک امتیاز در رده پنجم این رقابت 
ها ایستادو از صعود به مرحله بعد بازماند. در این رقابت ها پنج تیم از 
گروه چهار شامل شهرداری بندرعباس ، شاهین کرمان ، جندی شاهپور 

دزفول ، ملی پوشان شهر کرد و مشتقین ایرانیان حضور داشتند.
مرحله گروهی رقابت های لیگ دسته یک فوتبال بانوان کشور با حضور 

۱۸ تیم و در قالب چهار گروه در سطح کشور در حال انجام است.
ابتکار: مجلس الیحه حمایت از زنان برابر خشونت را 

رسیدگی کند
و  کرامت  حفظ  الیحه  جمهوری،  رییس   خانواده  و  زنان  امور  معاون 
حمایت از زنان برابر خشونت را مطالبه عمومی توصیف کرد و گفت: 
انتظار می رود قوه مقننه الیحه مشترک قوه قضاییه و دولت را هر چه 

سریع تر اعالم وصول و به آن رسیدگی کند.
معصومه ابتکار  با اشاره به ارائه »الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان 
در برابر خشونت« به مجلس گفت: با گذشت ۹۰ روز از ارسال این الیحه 
به مجلس شورای اسالمی، هنوز اعالم وصول نشده و به سرنوشت یازده 

الیحه دیگر دچار شده است که این جای تأسف دارد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ادامه داد: بارها اعالم کردیم 
و انتظار داریم که نه تنها این الیحه را اعالم وصول کنند، بلکه سریعاً 
و  مردم  عمومی  مطالبه  که  الیحه  این  تصویب  و  قانونی  تشریفات 
بسیاری از مسووالن است طی شود.  وی یادآورشد: این مطالبه حتی 
با حقوق زنان و توجه  ارتباط  در فرمایش های مقام معظم رهبری در 
را رفع کند، مشاهده  بتواند موضوع خشونت  لوایحی که  به قوانین و 
می شود و امیدواریم مجلس شورای اسالمی با همین نگاه به این مساله 
رسیدگی کند. ابتکار، الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت را مطالبه 
عمومی توصیف کرد و افزود: این الیحه مشترک قوه قضاییه و دولت 
است؛ انتظار می رود قوه مقننه این الیحه را هر چه سریع تر اعالم وصول 

و به آن رسیدگی کند و اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهد.
به گزارش ایرنا، الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 
دی ماه ۱۳۹۹ در هیات دولت تصویب شد و برای تبدیل شدن به قانون 

منتظر اقدامات مجلس شورای اسالمی است.

اخبار بانوان 



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
هر کسی سرفه کرد، قطعا کروناست

رئیسی گفت:اگر کسی سرفه کرد و گفت حساسیت فصلی دارم، آن را از 
جلسه بیرون کنید، قطعا کروناست و نیازی به تست ندارد.

به آخرین  اشاره  با  با کرونا  علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله 
دیگر  هفته  تا ۲  متاسفانه  کرد:  اظهار  در کشور  کرونا  بیماری  وضعیت 
تعداد فوتی ها به ۳۰۰ نفر در کشور خواهد رسید و امروزه زمان طالیی 

برای درمان بیماری کرونا نداریم.
او ادامه داد: اگر کسی سرفه کرد و گفت حساسیت فصلی دارم، آن را از 

جلسه بیرون کنید، قطعا کروناست و نیازی به تست ندارد.
رئیسی عنوان کرد: میزان ابتال و بستری ها ربطی به کرونای جهش یافته 
یا ووهان چین ندارد و این موضوع تا حد زیادی به سیستم ایمنی افراد 

دارد.
بنیاد بیماری های نادر از نحوه توزیع واکسن کرونا انتقاد 

کرد
و  کرونا  واکسیناسیون  نحوه ی  به  از  نادر  بیماری های  بنیاد  مدیرعامل 

فقدان توزیع واکسن به این بیماران آسیب پذیر اعتراض کرد.
حمیدرضا ادراکی گفت: مکاتبات زیادی با معاونت درمان وزارت بهداشت 
برنامه  در  نادر  بیماران  اولویت بندی  خصوص  در  دارو  و  غذا  سازمان  و 
بیماری های  تنها  همچنان  اما  است  گرفته  صورت  واکسیناسیون  ملی 
صعب العالج و بیشتر شناخته شده برای دریافت واکسن در نظر گرفته 

شده است.
بیماران  این  اولویت بندی  برای شیوه  پروتکل مشخصی  افزود: هیچ  وی 
از  برخی  اینکه  به  توجه  با  و  ندارد  وجود  کرونا  واکسن  دریافت  برای 
آنها  بیماران  یا تعداد  نادر هنوز ثبت نشده اند  بیماری های  انجمن های 

بسیارکم است صدایشان به جایی نمی رسد.
ادراکی در ادامه خواستار تهیه واکسن برای این بیماران نادر شد و گفت: 
ضعف سیستم ایمنی و نقص ژنتیکی ویژگی مشترک اکثر بیماران نادر 

است و در این وضعیت به توجه ویژه تری نیاز دارند.
به  اعتراض  در  نادر  بیماری های  انجمن های  گزارش،   این  اساس  بر 
بیماری های  بنیاد  مقابل  نادر  بیماران  واکسیناسیون  به  رسیدگی  عدم 
بی،  ای  ایکتیوز،  انجمن های  نمایندگان  و  مدیران  کردند.  تجمع  نادر 
نوروفیبروماتوز، آلوپسی، میاستنی گراویس، نقص سیستم ایمنی، فنیل 
کتونوری و استئوژنز ایمپرفکتا، باتوجه به آسیب پذیری بیشتر این بیماران 
در برابر ویروس کرونا به نامشخص بودن اولویت بندی در واکسیناسیون 

عمومی اعتراض کردند.
اساس  بر  کرد:  اعالم  نادر  های  بیماری  بنیاد  عمومی  روابط  گزاش  به 
ابالغیه معاونت درمان وزارت بهداشت در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، تعدادی 
از بیماران تحت عنوان بیماران خاص شامل بیماران دیالیز خونی، دیالیز 
اتیسم،   ،MPS، CF، SMA اس،  ام  تاالسمی،  هموفیلی،  صفاقی، 
ایمنی  سیستم  نقص  به  بیماران  سرطان،  به  مبتالیان  و  اعضا  پیوند 
اولویت  در  و  شده  شناخته  پرخطر  گروه های  عنوان  به   )PID( بدن 
و   MPS بیماران  فقط  آنها  بین  از  که  گرفتند  قرار  واکسیناسیون 

SMA و نقص سیستم ایمنی جزو بیماران نادر هستند.
تعداد  نادر  بیماری های  بنیاد  پزشکی  کمیسیون  آمار  آخرین  اساس  بر 
در  تنها  نه  که  در کشور شناسایی شده  تاکنون  نادر  بیماری  نوع   ۳۵۵
بلکه  هستند  مشکل  دچار  خود  گرانقیمت  و  کمیاب  داروهای  دریافت 

وضعیت آنها در برنامه واکسیناسیون نیز نامشخص است.
تالش تیم تخصصی بیمارستان قشم در نجات جان مادر 

باردار
به  اعظم)ص( منجر  پیامبر  بیمارستان  تیم تخصصی  به موقع  اقدامات 

نجات جان مادر باردار قشمی شد.
سن  با  باردار  مادر  گفت:  قشم  )ص(  اعظم  پیامبر  بیمارستان  رئیس 
بارداری خود که توسط اورژانس ۱۱۵  حاملگی ۳۶ هفته و در ششمین 
این مرکز  به  به علت تنگی نفس و درد شدید قفسه سینه  شهر سوزا 
درمانی اعزام شده بود، توسط متخصص زنان و زایمان پذیرش و با توجه 
به وضعیت بیمار سریعاً توسط متخصص قلب و عروق معاینه و اکو قلب 

صورت گرفت که تنگی شدید دریچه آئورت محرز شد.
اضطراری  بیمار جلسه  وضعیت  به  توجه  با  افزود:  هروآبادی  مریم  دکتر 
و  مترون  زایمان،  و  زنان  و عروق، متخصص  قلب  با حضور متخصصین 
به  بیمار  اعزام  درخواست  همزمان  و  شد  تشکیل  بلوک زایمان  مسئول 

بیمارستان شریعتی بندرعباس نیز در دستور کار قرار گرفت.
ختم  روش  مورد  در  اضطراری  جلسه  در  گفت:  قشم  بیمارستان  رئیس 
بارداری و اقدامات درمانی قبل، در حین و بعد از زایمان تصمیم گیری 
مراقبت  تحت  طبیعی  زایمان  پیشرفت  به  منجر  خوشبختانه  که  شد 

شدید تیم تخصصی گردید.
دکتر بهشتی متخصص زنان و زایمان بیمارستان قشم و سرپرست تیم 
بانوانی که  بارداری گفت:  از  قبل  انجام مشاوره  به  توصیه  با  نیز  درمان 

از متخصصین در این حوزه مشاوره های الزم  بارداری دارند حتماً  قصد 
قلبي، کم خوني،  بیماریهای  بیماریهایی همچون  از  و  نموده  را دریافت 
 ۳۵ باالی  و   ۲۰ بارداری)زیر  سن  تیروئیدی،  اختالالت  فشارخون،  دیابت، 
سال(، کمبود ویتامینها، فوالت و امالح ضروري که مي توانند براي سالمت 
باشند  داشته  پی  در  را  خطراتی  بارداري  دوران  طي  در  مادر  و  جنین 

اطالعات کافی کسب نمایند.
دکتر هروآبادی از اعضای تیم تخصصی این زایمان؛ دکتر ساغر بهشتی 
نیا  آفاق  و دکتر طاهره  احمد مسعودی  زایمان، دکتر  و  زنان  متخصص 
متخصصین قلب و عروق، مریم سعیدی مسئول بلوک زایمان و تمامی 
پرسنل مامایی که باعث نجات جان مادر و نوزاد شدند، تشکر و قدردانی 

نمود و حال عمومی مادر و نوزاد را رضایت بخش خواند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

بیماران خاص و زمینه ای برای قرارگیری در اولویت واکسن 
کرونا ثبت نام کنند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: افرادی که بیماری خاص 
نام  بهداشتی  معاونت  سامانه سیب  در  حتما  دارند  زمینه ای  بیماری  و 
سکونتشان  محل  سالمت  جامع  مرکز  نزدیک ترین  در  و  کنند  نویسی 

پرونده پزشکی داشته باشند تا در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند.
دکتر فاطمه نوروزیان، با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته فوتی ناشی 
از کرونا در هرمزگان شناسایی نشده و تعداد جانباختگان از ابتدای شیوع 
تاکنون ۱۰۷۷ نفر است، افزود: اکنون ۳۱۳ بیمار با تشخیص کووید در 
بیمارستان های استان بستری هستند که ۴۹ بیمار در بخش مراقبت های 

ویژه هستند و حال ۶ نفر هم وخیم است.
وی با اشاره به اینکه ۴۳۹۲ نفر هم در منزل قرنطینه هستند و درمان های 
سرپایی دریافت می کنند، اظهار کرد: تاکنون ۸۵۲۶ نفر از گروه های هدف 

مشخص شده از طریق وزارت بهداشت واکسن کرونا دریافت کرده اند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضاغه کرد: افراد دارای بیماری 
الکترونیکی  پرونده  باید  واکسیناسیون  برای  خاص  بیماران  و  زمینه ای 
پایگاه  مراکز جامع سالمت،  به سامانه سیب،  مراجعه  از طریق  سالمت 

های سالمت و خانه های بهداشت تشکیل پرونده دهند.
استان  در  تاکنون  کرونا  آزمایش  هزار   ۲۰۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
هرمزگان انجام شده است، اظهار کرد: تاکنون در استان ۸۱۷۰ نفر واکسن 
کرونا دریافت کرده اند که این افراد از کادر بهداشت و درمان و همچنین 
ام  بیماران  مانند  بیماران خاص  و  پرخطر  نیروهای خدماتی بخش های 

اس و تاالسمی بودند.
زمینه ای  بیماری  و  خاص  بیماری  که  افرادی  کرد:  عنوان  نوروزیان 
در  و  کنند  نویسی  نام  بهداشتی  معاونت  سامانه سیب  در  دارند حتما 
نزدیک ترین مرکز جامع سالمت محل سکونتشان پرونده پزشکی داشته 

باشند تا در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند.
افزایش بی سابقه ابتالی مادران باردار به بیماری کووید۱۹ 

در شهرستان پارسیان
کارشناس سالمت مادران شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان از 
افزایش بی سابقه ابتالی مادران باردار به بیماری کووید۱۹ در شهرستان 

پارسیان خبر داد.
فوزیه دسی افزود: آمار ابتالی مادران باردار به بیماری کووید ۱۹ نسبت 
به ماه گذشته افزایش ۲ و نیم برابری داشته که منجر به باال رفتن موارد 

بستری این مادران در بیمارستان شده است.
دسی، علت افزایش موارد مثبت را شرکت در مراسم مختلف و دورهمی ها 
باردار برای حفظ سالمت خود و فرزندشان،  عنوان و تاکید کرد: مادران 
از شرکت در هرگونه مراسم اعم از جشن عروسی، عزاداری و دورهمی ها 

حتی خانوادگی، بطور جدی خودداری کنند.
در حال کنترل پیک کرونا در هرمزگان هستیم/عادی 

انگاری مهمترن خطر در افزایش ابتالست
انجام  بر  اصرار  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
سفرها، برگزاری مراسم ها و گروهی از مردم که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نکردند موجب شکل گیری خیز جدید بیماری و شرایط موجود 

در استان شد.
دکتر محمود حسین پور در گفت و گو با ایسنا، افزود: هرچند شرایط 
در استان ما شرایط افزایشی است ولی هنوز نسبت به کشور با فاصله 
بسیار توانسته ایم پیک را کنترل کنیم بخاطر اینکه هم بیمارستان های 
و  پیگیری  غربالگری،  بحث  بهداشت  حوزه  در  هم  و  دارند  آمادگی  ما 
مراجعه به درب منازل مردم جهت پیگیری موارد مثبت به خوبی انجام 

شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین مشکل ما برگزاری عروسی ها است که به شکل 
گسترده در سراسر استان اتفاق می افتد اکثر مراسم عروسی در منازل 
و روستا ها برگزار شده است، پیشنهاد ما در شرایطی که وضعیت استان 
نرمال بود این بود که حتی المقدور از تاالرها با رعایت فاصله گذاری و 
پروتکل ها استفاده شود اما متاسفانه یک نوع عادی انگاری در بین مردم 

اتفاق افتاد که موضوع کرونا حل شده و با آمدن واکسن دیگر مشکلی 
نخواهد بود که این امر موجب خیز جدید بیماری در استان شد.

رئیس مرکز بهداشت استان اظهار کرد: با تجربه تابستان سال گذشته با 
مشکالت زیادی بر خالف کل کشور روبرو هستیم، همچنین نگران ایام 
ماه مبارک رمضان و دورهمی های شبانه با برگزاری آئین ها و مراسمات 

ویژه این ماه در شب ها به خصوص در غرب استان هستیم.
حسین پور بیان کرد: فقط و فقط مردم نه تنها برای کار ضروری بلکه 
کار حیاتی از خانه خارج شوند این دو و یا سه هفته آینده بسیار مهم و 
حیاتی است، گسترش ویروس در سطح استان بسیار باال است در همه 
گروهها و مشاغل نسبت به یک سال گذشته بیشترین گسترش ویروس 

در سطح استان داشتیم و این یک رکورد بی سابقه است.
گیری  همه  بگذاریم/شرایط  کنار  را  خانوادگی  های  دورهمی  و  تجمع 

کرونا در هرمزگان نگران کننده است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: طبق مصوبه ستاد ملی 
قرنطینه  هفته  سه  باید  می شود  مثبت  آن ها  تست  که  بیمارانی  کرونا 

شوند.
دکتر فاطمه نوروزیان با بیان اینکه با بستری شدن ۸۵ بیمار جدید شمار 
کل بستری ها به ۳۹۲ نفر رسید، تصریح کرد: از مجموع بستری ها، ۷۸ 
نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بستری هستند و حال ۱۳ 

نفر از آن ها وخیم است.
وی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته نیز دو نفر دیگر در استان بر 
اثر کرونا جان باختند و شمار کل جان باختگان در استان از آغاز شیوع 
کرونا تاکنون به هزار و ۸۷ نفر رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اینکه شرایط همه گیری کووید ۱۹ در استان  بیان  با  استان هرمزگان 
های  پروتکل  و  باشند  خود  سالمتی  مراقب  مردم  است،  کننده  نگران 
بهداشتی را جدی بگیرند، اضافه کرد: از اواسط خرداد سال ۹۹ وارد اوج 
بیماری شدیم بیمارستان ها مملو از بیماران مثبت کرونا شدند و مجبور 
تعداد  چه  هر  دهیم  اختصاص  موضوع  این  به  زیادی  تخت های  شدیم 
بیماران افزایش پیدا می کرد تعداد زیادی نیز در بیمارستان بستری می 

شدند تعدادی نیز بدحال و متعاقب آن تعدادی نیز فوت شدند.
نوروزیان بیان کرد: اکنون هدف ما این است که اجازه ندهیم بیماری اوج 
بگیرد با پیشگیری تعداد بیماران را کم کنیم پس از اوج و همه گیری 
باالی خرداد و تیرماه سال گذشته وضعیت مطلوبی داشتیم اکنون هدف 
ما این است که نگذاریم بیماری بیش از این اوج بگیرد و با رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی تعداد بیماران را کم کنیم.
وی عنوان کرد: جای بسی افتخار است که بگوییم با همکاری مردم در 
و  بودیم  کشور  استان  بهترین  عنوان  به  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
هرمزگان بعنوان نمونه مثال زدنی در کشور بود در ستاد ملی مدیریت 

مقابله با کرونا بارها از مدیریت استان و مردم تشکر شد.
فرد دیگر  به  فردی  از  وقتی  ویروس کرونا  اخیرا  نوروزیان تصریح کرد: 
منتقل می شود، ساختار، رفتار و ویژگی های آن تغییر می کند به این 
این  و  است  کرده  پیدا  ویروس جهش  گویند  می  اصطالح  به  تغییرات 

جهش موجب انتقال سریع بیماری شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اظهار کرد: اکنون در 
فضای آزاد اگر با ۱۰ الی ۱۵ نفر در یک جا جمع شویم و یک مورد مثبت 
در بین این افراد باشد حداقل ۱۱ نفر مثبت خواهند شد، اینجاست که 
برزیلی  انگلیسی، هندی،  بعنوان سوش  یافته که  قدرت ویروس جهش 
و یا آفریقایی شناخته می شود سرعت همه گیری بیماری را چند برابر 

افزایش داده است.
وی با بیان اینکه اگر ما فاصله را رعایت کنیم و خودمان را در معرض 
چند  کرد:  اضافه  شویم،  نمی  مبتال  کرونا  به  قطعا  ندهیم  قرار  خطر 
دستورالعمل ساده باعث می شود ما و خانوده مان در برابر کرونا محافظت 
شویم. نوروزیان افزود: با توجه به وضعیت موجود و سرعت افزایش آمار 
مبتالیان در استان به سمت شرایط پیک خرداد و تیر نزدیک می شویم 
امروز  تعدادی  اگر  است  افزایش  حال  در  بیماران  پذیرش  تعداد  روزانه 
مرخص می شوند همان تعداد بعالوه ۴۰ تا ۵۰ تخت جدید اشغال می 
آمار  این  از  متاسفانه  و  هستند  بستری  کرونایی  بیماران  فقط  شوندکه 

تعداد زیادی بدحال و تعدادی هم فوت می کنند.
وی تصریح کرد: بیمارانی که بعنوان موارد مثبت کووید هستند و با عالئم 
خفیف یا بدون عالمت هستند و خودشان را قرنطینه می کنند همچنین 
سعی در خوددرمانی دارند، این موضوع بسیار خطرناک بوده و حتما باید 
با  سرپایی  بصورت  نیاز  صورت  در  تا  کنند  مراجعه  تشخیص  مراکز  به 
استفاده از داروهای الزم درمان شوند و به مرحله خطرناک بیماری وارد 
نشوند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان بیان کرد: تجمع 
و دورهمی های خانوادگی را کنار بگذاریم فقط و فقط در کنار خانواده 
خودمان در خانه بمانیم و با عدم حضور در کنار پدر و مادر آنان را در 
برابر بیماری حفظ کنیم سعی کنیم برای ارتباط با آنها از طریق فضای 

مجازی بصورت صوتی و تصویری اقدام کنیم.

اخبار حوزه سالمت
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هف پلیس فتا با انتشار دهندگان کلیپ های جنجالی برخورد می کند
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناسایی و برخورد با تولید کنندگان 
در  جنجالی  مخفی  دوربین  عنوان  تحت  کلیپ هایی  دهندگان  انتشار  و 

فضای مجازی که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام می کنند؛ خبر داد.
بر  گفت:  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون  پاشایی«،  رامین  »سرهنگ 
متعدد  گزارش های  و  مجازی  فضای  در  گرفته  صورت  رصدهای  اساس 
با  افراد  از  عده ای  شد  مشخص  فتا  پلیس  به  کاربران  سوی  از  دریافتی 
اهداف مختلف از جمله افزایش تعداد دنبال کننده اقدام به تهیه و انتشار 
کلیپ هایی تحت عنوان »دوربین مخفی جنجالی در فضای مجازی و به 
خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام« با مضامین مختلف از جمله سرقت 
صوری خودرو و گوشی تلفن همراه اشخاص، بازسازی صحنه های متفاوت 
قتل و زد و خورد در انظار عمومی و محیط های پر تردد شهری می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: تهیه و انتشار این گونه کلیپ ها که عمدتاً 
مربوطه صورت  و  دستگاه های ذی صالح  از  قانونی  مجوزهای  اخذ  بدون 
شدن  دار  جریحه  و  ترس  ایجاد  باعث  اولیه  انتشار  و  نگاه  در  می گیرد 
احساسات و تشویش اذهان عمومی می شود و پلیس فتا به محض رصد 
و  مجرمان  با  برخورد  و  شناسایی  به  نسبت  کلیپ ها  گونه  این  رؤیت  و 

متخلفان برابر قانون اقدام خواهد کرد.
از  یکی  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
است،  کاربران  بین  در  سرگرمی  ایجاد  مجازی  فضای  بارز  خصلت های 
و  هنجارها  رعایت  با  مجوز،  دارای  تصویری  و  صوتی  محتواهای  تولید 

ارزش های پذیرفته شده در جامعه هیچ گونه منافاتی با قانون ندارد.
با سو استفاده  از کاربران  وی خاطر نشان کرد: ولیکن متأسفانه تعدادی 
از شرایط موجود و اهداف مختلف کلیپ هایی را تولید می کنند که بعضاً 
نیز دیده می شود که همین  افراد و قومیت ها  به  در آن ها موارد توهین 
امر در بسیاری از موارد باعث اعتراض شدید گروه های مختلف و فرقه های 

دینی در کشور می شود.
این مقام مسئول بیان داشت: در این رابطه و بر اساس اقدامات عملیاتی 
و فنی، تعدادی از تولید کنندگان این گونه محتواهای غیر مجاز شناسایی 
و پس از پاک سازی صفحات آن ها موضوع به جهت تعیین تکلیف قانونی 
به مراجع قضائی ارجاء شده است و تعدادی از کاربران هم در این رابطه 

به صورت احضار حضوری و یا تلفنی مورد ارشاد و تذکر قرار گرفته اند.
سرهنگ پاشایی به تمامی کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان ها توصیه کرد ضمن بهره برداری صحیح از فضای سایبر از 
با ارزش ها و هنجارهای  انتشار هرگونه کلیپ صوتی و تصویری در تضاد 
دار  جریحه  یا  و  توهین  باعث  که  نحوی  به  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 

شدن احساسات عمومی در جامعه شود، اکیداً اجتناب کنند.
مجرمانه  موارد  مشاهده  صورت  در  خواست  مردم  عموم  از  پایان  در  وی 
موضوع را به جهت پیگیری از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی 

www.cyberpolice.ir  بخش گزارشات مردمی اطالع دهند.
آخرین مهلت ثبت نام برای وام دانشجویی چه زمانی است؟

»ناصر مطیعی«، رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعالم کرد، زمان ثبت نام 
وام های دانشجویی تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه داد.

وام در دانشگاه های دولتی و غیر  تمامی دانشجویان متقاضی  افزود:  او 
های  دانشگاه  نور،  پیام  های  دانشگاه  انتفاعی،  غیر  موسسات  و  انتفاعی 
آزاد، دانشگاه های فنی و دانشگاه های جامع علمی کاربردی می توانند از 

وام های مختلف دانشجویی استفاده کنند.
همکاری  با  علوم  وزارت  که  هستند  تسهیالتی  از  دانشجویی  های  وام 
صندوق رفاه دانشجویان برای تامین نیاز دانشجویان در اختیار آنها قرار 
می دهند که اغلب این وام ها به دانشجویان مستعد و کم بضاعت و در 
صورت نیاز به سایر دانشجویان اهدا می شود . وام دانشجویی دارای انواع 
و  نیازها  به  توجه  با  توانند  می  دانشجویان  که  است  مختلفی  شرایط  و 

شرایط خود نسبت به اخذ این تسهیالت اقدام کنند .
دانشجویی  رفاه  صندوق  در  وام  درخواست  ثبت  قصد  که  دانشجویانی 
۹۹ - ۱۴۰۰ را دارند باید در زمان و تاریخ تعیین شده از سوی صندوق رفاه 
دانشجویی به سایت صندوق رفـاه دانشـجویان مراجعه کرده و نسبت به 
تشکیل پرونده و سپس انتخاب وام مورد نظر خود اقدام نمایند . گفتنی 
برای  نام  ثبت  زمان  دیگر   ، گشته  مقرر  زمانی  بازه  اتمام  از  پس  است 

دانشجویان تمدید نخواهد شد .
در   ۱۴۰۰  -  ۹۹ دانشجویی  وام  نام  ثبت  زمان  از  اطالع  اهمیت  دلیل  به 
در  دانشجویی  های  وام  درخواست  ثبت  تاریخ  و  زمان  مقاله  این  ادامه 
تمامی مقاطع و دوره ها ذکر شده است . ثبت نام از ابتدای هر نیمسال 
تحصیلی آغاز شده و تا زمان معینی فعال است و اولویت پرداخت وام با 

افرادی است که فرآیند ثبت یا تایید را زودتر سپری کرده باشند.
طی یکساله 1۳99 محقق شد؛

اهدای 1۶۸۶ فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند در استان 
هرمزگان

فقره   ۶۸۶ و  هزار  یک  اهدای  از  هرمزگان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 

جهیزیه به نوعروسان نیازمند تحت حمایت این نهاد طی یکساله ۱۳۹۹ 
خبر داد.

مدیرکل  تراهی،  جلیل  ؛  امداد  کمیته  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
کمیته امداد استان هرمزگان در این خصوص گفت: کمیته امداد هرمزگان 
در کمک به تامین جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت اهتمام ویژه ای 
دارد که در همین راستا طی یک ساله ۱۳۹۹  با همکاری موسسه های 
تحت  جوان  زوج   ۶۸۶ و  هزار  یک  دوست   نوع  مردم  مشارکت  و  خیریه 
مشترک  زندگی  جهیزیه  تأمین  کمک هزینه  دریافت  با  نهاد  این  حمایت 
مناطق محروم و  از زوج ها در  نمودند که حدود ۶۳ درصد  آغاز  را  خود 

روستایی بوده است.
جوان،  زوج های  جهیزیه  تأمین  در  را  خیرین  و  مردم  مشارکت  تراهی، 
نیازمندان  به  کمک  و  جامعه  در  آسان  ازدواج  فرهنگ  ترویج  موجب 
دانست و خاطرنشان کرد: بیش از ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای 
کمک هزینه تأمین جهیزیه این تعداد زوج نیازمند هزینه شده که حدود  

سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن توسط خیران تأمین شده است.
جامعه،  در  کرونا  ویروس  شیوع  به  باتوجه  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
مردم نیک اندیش استان برای مشارکت در طرح های حمایتی کمیته امداد  
از جمله کمک به امر ازدواج می توانند بدون مراجعه حضوری به کمیته 
امداد و از طریق شماره گیری کد #۰۷۶*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۱۰۰ به 
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ با نصب اپلیکیشن ناب بر روی تلفن همراه 

خود اقدام نمایند.
پرداخت 10 میلیارد و 9۶0 میلیون ریال تسهیالت صنایع دستی 

در هرمزگان
استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  سرپرست 
به  تسهیالت  ریال  میلیون   ۹۶۰ و  میلیارد   ۱۰ پرداخت  از  هرمزگان 
صنعتگران صنایع دستی استان در سال ۹۹ خبر داد. سهراب بناوند امروز 
خانگی  مشاغل  بخش  »در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  فروردین   ۲۱ شنبه 
مبلغ ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت  شده که از این 
طریق برای ۷۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.« او با اشاره به اینکه مبلغ 
آسیب دیده  کارگاه های  توسعه  برای  نیز  ریال  میلیون   ۶۸۰ و  میلیارد   ۴
صنعتگران  از  نفر   ۶۳ برای  مبلغ  این  »از  افزود:  شده،  پرداخت   کرونا  از 
پرداخت  شده  ریالی  میلیون   ۱۲۰ و   ۶۰ تسهیالت  استان  صنایع دستی 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  سرپرست  است.« 
بهره مند  ارائه شده  تسهیالت  از  که  »صنعتگرانی  داد:  ادامه  هرمزگان 
حصیربافی،  خوس دوزی،  زری بافی،  گالبتون دوزی،  رشته های  در  شده اند 

رودوزی های سنتی و صنایع دستی دریایی فعالیت دارند.«
مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو:

 برگزاری همایش بانوان کونگ فو کار شهرستان بندرعباس به 
طور هم زمان در محیط باز مدرسه نواب صفوی و پارک گلها

مسلم عاشوری رئیس هیئت ضمن تبریک مجدد سال نو در این خصوص 
گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده با اعضای محترم هیئت رئیسه و 
دبیر هیئت در سال ۱۴۰۰ هم با یاری خداوند متعال و همراهی اساتید و 
مربیان پرتالش مسابقات و همایش های گوناگونی را برگزار خواهیم کرد.  
مسلم عاشوری در ادامه بیان داشت: با شیوع ویروس کرونا تا این لحظه 
کلیه مسابقات و همایش ها را بصورت مجازی و یا اینکه در محیط های 
ورزشکاران  آمادگی جسمانی  هم  تا  کردیم  برگزار  ها  پارک  و  مدرسه  باز 
حفظ شود و هم اینکه از خطر این بیماری در امان باشند.  رئیس هیئت 
کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان بندرعباس ضمن تشکر از مسئول 
محترم برگزاری مسابقات و همایش های بانوان سرکارخانم سهیال صبوری 
اظهار داشت: برگزاری مسابقات و همایش های کونگ فو در سال ۱۴۰۰ 
تا ریشه  و  برگزار خواهد شد  بانوان  و  آقایان  هم بطور مستمر در بخش 
کن نشدن این ویروس برگزاری مسابقات و همایش ها بصورت مجازی و 

یا در محیط باز به صورت انفرادی خواهد بود.
 مسلم عاشوری در پایان اسامی شرکت کنندگان در همایش مجازی را به 
شرح زیر اعالم نمود: در رده سنی نونهاالن: ایدینا شهریاری پور ، مهشید 
زارعی ، چم آسمانی ، هستی خسرو آنجم ، زهرا حیدری و آتنا آروانه در 
رده سنی نوجوانان: زینب حیدری ، دایانا گلمرادی زاده و احالم تودرجانی 
 ، مظفری  ریحانه   ، سنگرزاده  تارا   ، دهقانی  عارفه  جوانان:  سنی  رده  در 
کتایون قویدل ، سحر مسافری ، یاس خیلی قویدل ، آوا کریمی و مهتا 
، زهرا  ، حنا جهانگیری  بزرگساالن: ستاره مسافری  کریمی در رده سنی 
دشتی  فاطمه  و  سال  کهن  سما   ، طارمی  امامدادی  فاطمه   ، احمدی 

حضور داشتند.
وزیر آموزش و پرورش:

فرهنگیان در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند
به  منوط  مهرماه  در  مدارس  بازگشایی  گفت:  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
متقاضی  وزارتخانه  این  و  است  دانش آموزان  و  فرهنگیان  واکسیناسیون 

اولویت فرهنگیان برای دریافت واکسن کروناست.
برگزاری  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  میرزایی  حاجی  محسن  آقای   

برای  آموزان  دانش  واکسیناسیون  به  منوط  مدارس  حضوری  کالس های 
این  در  تصمیمی  چه  وزراتخانه  این  و  بوده  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری 
دانش  واکسیناسیون  برای  تصمیم گیری  افزود:  است،  کرده  اتخاذ  رابطه 
آموزان در مدارس برعهده ستاد ملی مقابله با کرونا است و اولویت بندی ها 
به  کرد:  تصریح  وی  می شود.  انجام  آنجا  در  کرونا  واکسن  دریافت  برای 
عنوان وزارت آموزش و پرورش متقاضی هستیم که اگر بنا باشد از ابتدای 
حتما  باید  شوند  برگزار  به صورت حضوری  جاری، کالس ها  سال  مهرماه 

فرهنگیان جزء اولویت دریافت واکسن کرونا قرار داده شوند.
۱۳ کشور؛ فرهنگیان را در اولویت اول دریافت واکسن کرونا قرار دادند

آقای حاجی میرزایی یادآور شد: در بررسی هایی که انجام دادیم مشخص 
از  را  فرهنگیان  کشور   ۷۶ حدود  در  دنیا  کشور های  مجموع  از  شد 
اولویت های دریافت واکسن کرونا قرار داده اند و در ۱۳ کشور نیز اولویت 
تأکید  و پرورش  این قشر اختصاص داده اند. وزیر آموزش  به  را  اول خود 
کرد: ما نیز پیشنهاد خود را برای در اولویت قرار گرفتن فرهنگیان جهت 
دریافت واکسن کرونا به ستاد ملی مقابله با کرونا منعکس خواهیم کرد.
11 میلیون دختر به دلیل کرونا شاید هرگز به مدرسه بازنگردند/

مدارس ۷0 کشور جهان نیمه تعطیل اند
معاون و جانشین وزیر آموزش و پرورش از تهیه و اهدای ۹۰ هزار تبلت و 
وسایل هوشمند ارتباطی به دانش آموزان محروم با استفاده از ظرفیت بیش 
از ۱۰۰ هزار انجمن اولیاومربیان مدارس در قالب پویش اولیای خردمند، 
کمیته  نشست  در  حسینی  جواد  سید  دکتر  داد.  خبر  هوشمند  فرزندان 
اجرایی طرح هدایت )هر دانش آموز یک تبلت و هر تبلت یک کالس و یک 
مدرسه( که به میزبانی سازمان آموزش وپرورش استثنایی در سالن جلسات 
برگزار شد، با بیان اینکه کرونا بزرگ ترین چالش قرن و نظام های آموزشی 
دنیا بود و طوالنی ترین وقفه در نظام جهانی اتفاق افتاد اظهار کرد: مدیرکل 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در آخرین 
اجالس خود که با موضوع کرونا و آموزش وپرورش برگزار شد اعالم کرده 

که ۹۱درصد کودکان الزم التعلیم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته اند.
کرونا، ۲۴  شیوع  باتوجه به  یونسکو  مدیرکل  گزارش  اساس  بر  افزود:  وی 
میلیون کودک در دنیا در معرض ترک تحصیل کامل قرار دارند و ۱۰۰ 
میلیون کودک نیز بدون کسب مهارت در خواندن، دوره کرونا را سپری 

می کنند.
وی گفت: بر اساس اعالم مدیرکل یونسکو ۱۱ میلیون دانش آموز دختر به 
دلیل شرایط کرونا شاید هرگز به مدرسه بازنگردند و به جمع ۱۳۰ میلیون 
دختر بازمانده از تحصیل قبل کرونا بپیوندند. همچنین یک سوم کودکان 
دنیا دسترسی به تجهیزات هوشمند آموزشی برای اتصال به فضای مجازی 

را ندارند که نتیجه فوری آن ایجاد نابرابری آموزشی است.
این  در  نیز  جهانی  بهداشت  سازمان  کل  مدیر  گفت:  ادامه  در  حسینی 
اجالس اعالم کرده که کرونا پیوند بهداشت، سالمت و آموزش را عمیق تر 
از قبل کرده است و اختالل در سالمت، اختالل در آموزش و سالمت روانی 
به هم پیوسته شده اند. وی افزود: در این اجالس مدیرکل سازمان بهداشت 
رعایت  با  را  مدارس  بخواهیم  کشورها  تمام  از  باید  کرده  تأکید  جهانی 
استلزاماتی از جمله واکسیناسیون معلمان بازگشایی کنند و مدارس باید 
آخرین جایی باشند که در کرونا تعطیل می شوند همچنین ۷۶ کشور جهان 
واکسیناسیون معلمان را در اولویت قرار دادند که از این تعداد ۱۳ کشور در 

اولویت اولیه قرار داده اند
جهان  کشور   ۱۰۷ در  یونسکو  اعالم  اساس  بر  گفت:  ادامه  در  حسینی 
جهان  کشور   ۷۰ در  است،  شده  باز  مدارس  کرونا  وجود  به رغم  مدارس 
مدارس نیمه تعطیل هستند و تنها در سی کشور مدارس کاماًل بسته است. 
همچنین مدارس در سراسر جهان علی رغم کرونا مسیر بازگشایی را طی 

می کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش وپرورش استثنایی؛ 
جانشین وزیر در طرح هدایت با بیان اینکه تاکنون با مشارکت خیرین و 
دستگاه های اجرایی ۲۳ هزار تبلت به دانش آموزان نیازمند اهدا شده است 
 ۵۰۰ جاری  سال  بودجه  در  و  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  با  گفت: 

میلیارد تومان برای تهیه تجهیزات هوشمند آموزشی دیده شده است.
معاون وزیر یکی از طرح های ارزنده را طرح جهاد آموزشی سپاه پاسداران 
و بسیج دانست و گفت: این طرح با هدف شناسایی بازماندگان از تحصیل و 
برگرداندن آنها به گردونه آموزش، جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان 
به ویژه در ایام کرونا و تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی برای دانش آموزان 

کم برخوردار اجرایی شده است.
مدارس،  مدیران  ظرفیت  از  استفاده  با  آموزشی  جهاد  طرح  افزود:  وی 
بازنشسته و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان  معلمان بسیجی شاغل و 

به اجرا در خواهد آمد.
با اشاره به پویش های دانش آموزی در خصوص طرح هدایت  معاون وزیر 
گفت: پویش های راه افتاده برای تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی توسط 
اسالمی  انجمن های  دانش آموزی،  بسیج  سازمان  دانش آموزی،  سازمان 

مدارس و سازمان هالل احمر باید با جدیت پیگیری شود.

اخبار کوتاه



به  را  ما آن  اکثر  شله زرد دسری خوشمزه و شیرین است که شاید 
عنوان نذری خورده باشیم ، یکی از دالیلی که این غذا به عنوان نذری 
و به ویژه در ماه رمضان طبخ می شود شیوه پختن و طرز تهیه آسان 
آن است که بدون هیچ فنون پیچده ای میتوانید یک شله زرد خوشمزه 

و دلچسپ را تهیه نمایید.
مواد الزم :

برنج خیس کرده ۲ پیمانه
شکر۴ پیمانه

کره گیاهی ۵۰ گرم
۱ مثقال زعفران 
۱ پیمانه گالب 

روغن  ۱  قاشق غذاخوری
به مقدار الزم خالل پسته و بادام 

قبل از پخت حتما به این چند نکته باید توجه کنید : 
- نکته مهمی که الزم است در مقدار پیمانه شله زرد بدانید این است 
که هر اندازه پیمانه ای که انتخاب میکنید باید با همان پیمانه آب و 
شکر به نسبت چند برابر برای شله زرد استفاده کنید. یعنی اگر یک 
پیمانه برنج میگیرید باید با همان پیمانه ۲ لیوان شکر و ۶ لیوان آب 
متداول  زرد  شعله  کردن  درست  مورد  در  نسبت  این  کنید.  استفاده 

است.
- برنج نیم دانه زود تر وا میرود پس برای خیس کردن آن دو تا سه 
ساعت کافی می باشد و همچنین برنج های معمولی عکس این قضیه 
را شامل می شوند و ما بین ۱۲ الی ۲۴ ساعت برای وا رفتن و نرم 

شدن برنج نیاز می باشد.
طرز تهیه :

ابتدا باید برنج را شسته و به مدت ۱۲ الی ۲۴ ساعت از شب قبل با ۱۲ 
الی ۱۳ لیوان آب خیس کنید و موقع پخت در ظرف مناسب با حرارت 
نسبتا زیاد قرار میدهیم و در قابلمه را نیمه بسته قرار میدهیم تا آب 

برنج بجوش آید. در این مرحله نباید اصال برنج را هم بزنید. 
وقتی برنج شکفته شد و آب را در خود جذب کرد حرارت را کم کنید 

و در این مرحله باید برنج را هم بزنید نکته مهم و قابل توجه در این 
مرحله این است که نباید دیگر به برنجتان آب اضافه کنید چون این 
زدن  قاشق  و  موقع خوردن  آماده شده  زرد  شله  باعث می شود  کار 

آب بیندازد.
وقتی برنجتان کامال شفته شد و به اصطالح وا رفت باید شکرتان را 
اضافه کنید و هم بزنید و اصال نگران نباشید که برنجتان در حال سفت 
شدن بود چون با اضافه کردن شکر برنج دوباره شل می شود و به هیچ 
وجه آب به برنجتان اضافه نکنید و همین طور مدام به مدت یک ربع 

هم بزنید تا ته نگیرد.
در مرحله بعد باید زعفران را بسابید و با آب دم کنید و خالل بادام را با 
یک پیمانه گالبی که داشتیم خیس دهیم تا عطر بادام چند برابرشود.

سپس زعفران دم کشیده شده تان را بریزید.
همچنین خالل بادام و گالبتان را که در هم مخلوط بودند را به مواد 
شعله زردتان اضافه کنید و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه اجازه دهید با 

بقیه مواد بپزد و آرام هم بزنید.
باید اندازه زعفران تان طوری باشد که شله زردتان رنگ نارنجی بگیرد 
بعد از این مرحله کره را اضافه میکنیم و هم میزنیم و برای اینکه شعله 
زردتان شفاف تر شود از مقدار روغن مایع گفته شده استفاده میکنیم.

بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه جوشیدن کره با بقیه مواد ،حرارت را خاموش 
میکنیم و در ظرف را میگذاریم تا کامال دم بکشد. سپس شله زرد را 
در ظرف مناسب سرو میکنیم و به دلخواه با دارچین ، خالل پسته و 

بادام تزیین میکنیم.

با سرآشپز=  شله زرد
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اخبار کوتاه حوزه سالمت
بایدها و نبایدهای تغذیه ای در ماه میهمانی خدا 

یکی از دغدغه های روزه داران با نزدیک شدن به ماه رمضان تغذیه ای مطلوب 
است تا عالوه بر کسب فیض معنوی به سالمتی جسمی نیز دست یابند زیرا 
اسالم روزه داری را برای سالمتی جسمانی و روانی انسان توصیه کرده تا ضمن 
نزدیک شدن بیشتر به خالق هستی، بدن انسان نیز به سالمتی واقعی دست 

یابد.
پنجره ماه رمضان، ماه بستن بار معنوی و اخروی در حال گشوده شدن است 
اما ترس از گرسنگی و غذا نخوردن برای مدت طوالنی که گاه به زیاده روی در 
نوع تغذیه و بروز مشکالت جسمی و بیماری های خاص می شود، این ماه را 
برای بعضی از افراد تلخ می کند. این درحالی است که به باور متخصصان تغذیه، 
ماه رمضان فرصت بسیار خوبی برای تغییر در سبک زندگی و ایجاد عادت های 
سالم است. موضوعی که کوروش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم درمانی روز 
یادآور  تاکید کرد و  بر آن  ایرنا  با خبرنگار اجتماعی  سه شنبه در گفت وگو 
شد: نکات تغذیه ای در ماه رمضان باید رعایت شود که افراد عالوه بر دریافت 

و کسب فیض الهی، در پایان ماه مشکلی از جهت سالمتی نداشته باشند.
توصیه به مصرف ساالد و مواد پروتئینی در وعده سحری

وی ادامه داد: خوردن سحری و پرهیز از مصرف غذاهای پرچرب، سرخ کردنی 
و شور و فست فود در هنگام سحر به شدت تاکید و توصیه می شود. ضمن 
اینکه روزه داران باید از مصرف فست فود در وعده سحر به دلیل شور و پرچرب 
بودن که آنان را در طول روز دچار عطش و ناتوانی می کند، اجتناب کنند. 
این متخصص تغذیه، مصرف غذاهای پروتئین دار مانند مرغ و گوشت یا تخم 
مرغ در وعده سحر را توصیه و خاطرنشان کرد: مصرف ساالد در کنار غذا نباید 

فراموش شود چرا که باعث می شود فرد در طول روز احساس تشنگی کمتری 
داشته باشد. صمدپور با اشاره به اینکه مصرف نان و برنج جز ملزومات غذایی 
سحری است، به روزه داران توصیه کرد: سعی نکنید از مواد قندی و زولبیا و 
بامیه در هنگام سحر استفاده کنید؛ این مواد قندی به سرعت قندخون را باال 
می برد که منجر به ترشح انسولین می شود و همین امر فرد را به سرعت دچار 

ضعف و گرسنگی می کند.
ضرورت داشتن افطاری سبک همراه با آرامش  

را تمام کرد،  افطاری سبک روزه  با  باید  اینکه  بر  تاکید  با  این رژیم درمانگر 
به هنگام  را  اصلی غذایی  وعده  ماه رمضان،  در  است که  بهینه  تصریح کرد: 
سحری سپرد و در وعده افطار، معده گرسنه را با سوپی سرشار از مواد مغذی 
تازه آماده جذب غذا کرد تا بعد از ساعت ها روزه داری، مواد مغذی ضروری را 
دریافت کند. صمدپور یادآور شد: آهسته غذا خوردن سبب هضم آسان تر غذا 
می شود پس بهتر است برای پرهیز از پرخوری و پیشگیری از درد معده به 
آهسته خوردن پرداخت. وی، مصرف دو تا سه واحد میوه بین افطار و سحری 
را توصیه و خاطرنشان کرد: در فاصله افطار تا سحر از همه گروه های غذایی 

شامل سبزیجات، لبنیات، غالت و پروتئین ها به اندازه کافی استفاده شود.
پیاده روی بعد از افطار فراموش نشود

این متخصص تغذیه به روزه داران توصیه کرد: در صورت امکان بعد از افطار 
نیم ساعت پیاده روی و فعالیت فیزیکی داشته باشید تا بدن به تعادل برسد. 
با رعایت کامل اصول تغذیه و  اضافه وزن و چاقی هستند  افرادی که دارای 
انجام نیم ساعت پیاده روی می توانند بعد از ماه رمضان کاهش وزن صحیح 
نیاز  گرفتن  روزه  دلیل  به  که  تفکر  این  با  برخی  متاسفانه  اما  باشند.  داشته 
به کالری بیش از همیشه هستند، افراط در پرخوری می کنند و پس از ماه 

رمضان دچار عوارض جسمی بسیاری می شوند.  
صمدپور به کسانی که بیماری زمینه ای مانند دیابت یا بیماری های قلبی و 
عروقی دارند توصیه کرد: حتما قبل از روزه داری با پزشک خود مشورت کنید 

چون بسیاری از داروهای مصرفی باید سرساعت مشخص مصرف شود.
طرح جدید مجلس برای سقط جنین؛ عالوه بر دکتر، ۲ فقیه 

و یک قاضی باید نظر بدهند
طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد، عالوه 

بر دکتر، ۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند.
درواقع  شده.  منسوخ  درمانی  جوانی جمعیت، سقط  طرح   ۵۶ ماده  براساس 
نتیجه  قانون  این  حقوقدانان  از  بسیاری  به گفته  که   ۸۴ سال  قانون  همان 

نشست ها و گپ و گفت های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است. 
»سقط شامل مواردی می شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می کند. 
مانند جنین های مبتال به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز 
او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.« براساس 
توضیحات موسوی، در شرایط اینچنینی مادر با انجام آزمایش های تکمیلی به 
پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعالم حرج بر او، ۳ پزشک ازجمله 
۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی قانونی مجوز سقط جنین را 
صادر می کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین 
صادر می شد؛ یعنی ۴ ماهگی. در طرح جدید تغییراتی به وجود آمده: »براساس 
۲فقیه، یک  از  متشکل  قانونی  نظام پزشکی  سازمان  در  طرح جدید، شورایی 
قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می کند؛ 
یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و 

درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد«. 
درمانی  سقط  قانون   ،۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مورخ  مجلس  مصوبه  با  این؛  از  پیش 
جنین های ناهنجار و ناقص الخلقه  مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسالمی 
و شورای نگهبان پس از ۱۵ سال نسخ خواهد شد. این قانون به مادران دارای 
از ولوج روح )۴  الخلقه در صورت عسر و حرج قبل  ناقص  ناهنجار و  جنین 
ماهگی( توسط پزشکی قانونی پس از اثبات توسط تست های تشخیصی قطعی 
اجازه سقط درمانی می داد اما با تصمیم مجلس جلوی این کار گرفته می شود. 
این قانون بر اساس استفتای مراجع معظم و تایید فقها و حقوق دانان شورای 
مهمی  قانون  و  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  در   ۱۳۸۴ سال  در  نگهبان 
سازمان  بهداشت،  وزارت  دلسوزانه  تذکرات  اما  بود  خانواده  از  حمایت  برای 
نظام پزشکی، سازمان بهزیستی و انجمن های علمی تخصصی پزشکی مرتبط 

تاکنون راه به جایی نبرده است.


