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رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس 
اجباری  غربالگری  حذف  مخالف  کمیسیون  اینکه  بیان  با 
است، گفت: حذف غربالگری از طرح جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده سبب افزایش تولد کودکان ناقص الخلقه می شود.

اواخر دوره هشتم  از خانواده« در  طرح »جوانی جمعیت و حمایت 
به  باروری  نرخ  افزایش  هدف  ۱۳۹۲با  خردادماه   ۲۸ در  و  مجلس 
حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه 
و اعالم وصول شد. این طرح در دورهای بعدی به دالیل مختلف از 
تأیید  مورد  اساسی  قانون   ۷۵ اصل  طبق  مالی  بار  داشتن  جمله 

نمی گرفت. قرار  مجلس 
از  سال  هفت  از  پس    ۹۹ اسفندماه  اواخر  در  طرح  این  سرانجام 
علنی  صحن  در  موافق  رای   ۱۶۱ با  خود  وصول  اعالم  نخستین 
گیری  رای  صحن  در  طرح  البته  شد.  تصویب  یازدهم  مجلس 
اساسی  قانون   ۸۵ اصل  طبق  کردند  تصویب  نمایندگان  بلکه  نشد 
کمیسیون  در  مجلس،  علنی  صحن  در  بررسی  جای  به  طرح  این 
ارسال شود.  به شورای نگهبان  مشترک بررسی، تصویب و مستقیم 
حذف  طرح  این  در  مطرح  موضوعات  برانگیزترین  بحث  از  یکی 

اجباری بودن غربالگری است.
ایرنا  سیاسی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شهریاری«  »حسینعلی 
درخصوص حذف غربالگری گفت: غربالگری زنان باردار یک ضرورت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،    کمیسیون  و  شود  انجام  باید  و  است 
بوده  مخالف  غربالگری  کامل  حذف  با  ابتدا  از  نیز  مجلس  پزشکی 
است. رییس کمیسیون بهداشت و درمان افزود:  شاید مصلحت نبود 
که این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک 
مخالف  و  موافق  نمایندگان  که  بود  بهتر  و  شود  تصویب  و  بررسی 
در صحن علنی نظرات خود درباره این طرح بیان کرده و در صحن 
رای گیری می شد. اما به علت عجله ای که نمایندگان جوان مجلس 
بر  سریع  خیلی  داشتند،  خانواده  تعالی  و  جمعیت  درباره  انقالبی 
اساس اصل ۸۵ طرح را برای بررسی و تصویب به کمیسیون مشترک 
ارجاع دادند. ذنماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی درباره 

و  عوارض  چه  نگهبان  شورای  در  طرح  این  تایید  صورت  در  اینکه 
پیامدهایی ممکن است برای جامعه و زنان کشور ایجاد شود، عنوان 
حمایت  و  جمعیت  جوانی  طرح  در  غربالگری  اجبار  حذف  با  کرد: 
در  بود.  خواهیم  الخله  ناقص  نوزادان  تولد  شاهد  قطعا  خانواده،  از 
سایر  و  انقالب  معظم  رهبر  فتوای  طبق  این  از  پیش  که  حالی 
برای  بر اساس غربالگری تشخیص داده شود که جنین  اگر  مراجع 
و  معلول  فرزند  تولد  امکان  یا  مادر مشکل ساز خواهد شد  سالمت 

ناقص وجود دارد،  باید سقط جنین انجام شود.

کشور  در  نفر  هزار   ۷۰۰ تا   ۶۰۰ حدود  کرد:  خاطرنشان  شهریاری 
اقدام به سقط غیرقانونی جنین می کنند، ولی سقط قانونی جنین 
در سال گذشته حدود ۱۲ هزار مورد بوده است. به عبارتی مشکل 
حذف  به  این  و  شود  مراقبت  باید  که  است  غیرقانونی  سقط  در 
بانوان کشور که  بین  ندارد. وی خاطرنشان کرد:  ارتباطی  غربالگری 
فضای  می دهند،  تشکیل  را  کشور  جمعیت  درصد   ۵۰ از  بیشتر 
نامناسبی علیه این طرح مجلس ایجاد شده است و در مجلس هم 

نبودند. نمایندگان موافق حذف غربالگری  از  بسیاری 

رییس کمیسیون بهداشت مجلس؛
حذف غربالگری منجر به افزایش تولد کودکان 

ناقص الخلقه می شود

2

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
وم

ل د
سا

 14
00 

ت 
ش

به
ردی

4  ا
به 

شن
    

96
ره 

ما
 ش

ن   
زگا

رم
ن ه

زنا
ی 

دا
ص

اخبار
شروط پرداخت وام ازدواج ۷0 و 100 میلیونی 

اعالم شد

جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
درباره روند پرداخت وام ازدواج در سال جاری گفت: با 
توجه به تمام نشدن پرونده های وام ازدواج سال گذشته، 
پرداخت  حال  در  تومانی  میلیون   ۵۰ وام های  همچنان 
پنجم  از  نیز  امسال  ازدواج  وام  متقاضیان  نام  ثبت  و 

فروردین ماه آغاز شده است.
»محمد مهدی تندگویان«، معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان گفت: ثبت نام متقاضیان امسال 
از فروردین  افرادی که پس  ازدواج آغاز شده است.  وام 
۹۷ ازدواج کرده و تا کنون اقدام به ثبت نام برای دریافت 
وام ازدواج نکرده اند می توانند برای دریافت وام ازدواج در 

سال جاری و با رقم وام سال ۱۴۰۰ ثبت نام کنند.
وی افزود: بانک مرکزی با اتمام پرونده های سال گذشته 
وام ازدواج، روند و شرایط پرداخت وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیون 

تومانی ازدواج را اعالم خواهد کرد.
به گفته تندگویان، هم اکنون افراد واجد شرایط می توانند 
از طریق سایت ve.cbi.ir اقدام به ثبت نام  کنند.  بر 
به دختران  بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده  قانون  اساس 
کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سالی که در سال 
۱۴۰۰ اقدام به ثبت نام وام ازدواج می کنند؛ مبلغ ۱۰۰ 

میلیون تومان و سایر افراد باالتر از این شرط سنی ۷۰ 
میلیون تومان وام تعلق گیرد. 

سازمان ملل متحد، خواستار آزادی دختر 
حاکم دبی شد

کارشناسان سازمان ملل خواستار دریافت مدارکی دال بر 
زنده بودن لطیفه، دختر حاکم دبی، از امارات شدند.

دو ماه پس از پخش ویدیویی از بی بی سی که لطیفه آل 
مکتوم، دختر حاکم دبی در آن خود را به عنوان گروگان 
پدرش توصیف می کند، کارشناسان سازمان ملل، امارات 
آزادی  ارائه اطالعات در مورد دختر حاکم دبی و  به  را 
وی دعوت کردند.  به نقل از رویترز، کارشناسان مستقل 
حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترکی اظهار داشتند: 
ماه  در  فیلم  این  پخش  از  پس  امارات  مقامات  که  این 
فوریه هیچ اطالعاتی از لطیفه دختر شیخ محمد بن راشد 

، حاکم دبی ارائه ندادند، ما را نگران کرده است. 
کارشناسان سازمان ملل در ادامه خواهان ارائه اطالعات 
بیانیه،  این  در  شدند.  وی  وضعیت  مورد  در  بیشتر 
زمان  همان  از  آن ها  که  کردند  خاطرنشان  کارشناسان 
نگرانی های خود را به دولت امارات در مورد "ناپدید شدن 

اجباری و بازداشت غیر مجاز" اعالم کرده اند.
آنها افزودند: بازداشت مداوم و بدون تماس لطیفه ممکن 
است عواقب مضر جسمی و روانی برای وی داشته باشد 

و  غیرانسانی   ، بی رحمانه  رفتار  یک  به  است  ممکن  و 
تحقیرآمیز منجر شود. کارشناسان افزودند: بیانیه مقامات 
لطیفه  از  خانه  در  آنها  که  می دهد  نشان  فقط  اماراتی 
نیست.این  کافی  مرحله  این  در  که  می کنند  مراقبت 
هیئت کارشناسان شامل بازرسان سازمان ملل است که 
به موارد شکنجه و خشونت علیه زنان رسیدگی می کنند. 
خواستار  کارشناسان  که  است  آمده  مذکور  بیانیه  در 
بررسی مستقل شرایط بازداشت و آزادی فوری ویشده اند.

در ۱۹ فوریه ، امارات اعالم کرد که لطیفه در خانه تحت 
مراقبت است. این اقدام امارات پس از آن صورت گرفت 
که دفتر حقوق بشر سازمان ملل به ریاست میچل باچله 
سرنوشت  مورد  در  المللی  بین  های  نگرانی  میان  در 
وی  بودن  زنده  از  شواهدی  خواست  امارات  از  لطیفه، 
ارائه دهد.مقامات امارات هنوز واکنشی به این درخواست 

جدید نشان ندادند. 
از  مدرکی  او  که  اخیرا گفت  باچله  کار  دفتر  سخنگوی 
زنده بودن لطیفه از امارات دریافت نکرده است. پیشتر 
بی بی سی ویدیویی را از لطیفه منتشر کرده بود که در 
آن وی گفته بود توسط پدرش در ویالیی گروگان گرفته 
اعالم  لندن  در  امارات  سفارت  زمان  آن  در  است.  شده 
کرد، خانواده لطیفه تأکید کرده اند که وی در منزل تحت 

نظارت پزشکی است و حالش رو به بهبودی است.
کسب و کار صنایع دستی بندرعباس رونق 

مي گیرد
نوین  فناوری های  و  مرکز خالقیت  نشست مجازی  در 
شهرداری بندرعباس و جهاد دانشگاهی استان هرمزگان، 
زمینه های گسترش همکاری ها بویژه در حوزه صنایع 
و  بحث  مورد  خالق،  شهر  سنتی  های  آیین  و  دستی 
بررسی قرارگرفت. احمد پایدا مدیر این مرکز، پیوستن 

را  خالق  شهرهای  جهانی  شبکه  به  بندرعباس  شهر 
حوزه  در  آفرینی  کار  گسترش  برای  مناسب  فرصتی 
راستای  در  آموزش  اهمیت  بر  و  دانست  دستی  صنایع 

رونق کسب و کار این حوزه تاکید کرد.
توسعه  برای  مرکز  مهمترین  بعنوان  دانشگاه  از  وي 
آموزشی حوزه کسب و کار صنایع دستی بندرعباس نام 
برد و خواستار همکاری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان 

در این زمینه شد. 
رشد  مرکز  فناوری  معاونت   سرپرست  مظفر  صدیقه 
هرمزگان  استان  دانشگاهی  جهاد  فناور  های  واحد 
این  های  ظرفیت  بیان  با  مجازی  نشست  این  در  نیز 
مجموعه علمی،آموزش را محور توسعه خواند و با اشاره 
به تجربیات این دانشگاه در برگزاري دوره هاي مختلف 
آموزشی،اعالم آمادگي کرد مرکز رشد جهاد دانشگاهی 
و  دستی  صنایع  گسترش  راستاي  در  هرمزگان  استان 
آیین های سنتی شهر خالق بندرعباس،همکاری خود را 
با شهرداری بندرعباس، گسترش دهد.امضای تفاهم نامه 
دانشگاهی  بندرعباس و جهاد  همکاری میان شهرداری 
آفرینان  کار  کار  و  کسب  رونق  براي  هرمزگان  استان 
صنایع دستی بندرعباس،از مصوبات این نشست مجازی 
جهانی شهرهای خالق  بندرعباس،عضو شبکه  بود.شهر 
یونسکو در حوزه صنایع دستی و آیین های سنتی است.

  گزارش  : ایرنا
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دختر 1۷ ماهه به علت آزار جنسی از سوی 

پدرش جان باخت

پرونده قتل نوزادی که به دست پدر خشن کشته شده است، 
در حالی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود 
که مادر مقتول برای همسرش درخواست اشد مجازات کرده 

است.
در اولین روزهای فروردین سال جاری زنی نوزاد دختر ۱۷ 
و  رساند  بیمارستان  به  بود  بدحال  به شدت  که  را  ماهه اش 
درخواست کمک کرد. این زن به پزشکان گفت دخترش را 
برای چند ساعتی پیش شوهرش گذاشته و وقتی برگشته 

متوجه شده که بچه حالش خوب نیست.
کردم  کاری  هر  بود،  بی قرار  خیلی  دخترم  داد:  توضیح  او 
او  من  و  کرد  شدیدی  تب  ساعت  چند  از  بعد  نشد.  آرام 
را  ماهه   ۱۷ نوزاد  پزشکان  وقتی  آوردم.  بیمارستان  به  را 
پی  آنها  شدند.  وحشتناکی  حادثه  متوجه  کردند  بررسی 
بردند کودک به طرز فجیعی مورد آزار قرار گرفته و دچار 
بیمارستان  پزشکان  است.  شده  داخلی  شدید  خون ریزی 
نوزاد  مادر  کردند.  خبر  را  پلیس  اطالعات  این  به  توجه  با 

به  از سوی پلیس مورد پرس وجو قرار گرفت، گفت:  وقتی 
 خاطر کار زیاد هیچ خریدی برای عید نکرده بودم. روز اول 
فروردین ماه تصمیم گرفتم بیرون بروم و کمی خرید کنم. 
دخترم »ساناز« را پیش پدرش گذاشتم و بیرون رفتم، چند 
بعد  است.  بی قرار  خیلی  بچه  دیدم  و  برگشتم  بعد  ساعت 
متوجه شدم بچه تب کرده است و او را به بیمارستان رساندم.

او درباره اینکه چه کسی فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار 
را کرده  کار  این  نمی دانم چه کسی  داده است، گفت: من 
است. من بچه را پیش فرد غریبه ای نگذاشتم، دخترم پیش 
پدرش بود. پدر ساناز با توجه به حرف های همسرش بازجویی 
شد. او در ابتدا منکر همه چیز شد اما بعد مجبور به اعتراف 
شد و گفت: همسرم ساناز را به من سپرده بود، بچه داشت 
گریه می کرد و من نمی توانستم آرامش کنم. لباس هایش را 
درآوردم، فکر کردم شاید گرمش باشد، اما باز ساناز آرام نشد. 
بعد آن کارها را انجام دادم، البته فکر نمی کردم باعث مرگش 
شوم. من از این رفتارم بسیار پشیمان هستم و خودم را به 

خاطر این کار نمی بخشم.
او در پاسخ به این سؤال که آیا زمان حادثه در منزل تنها بود 
گفت: من پنج فرزند دیگر هم دارم اما آن روز بچه ها همراه 

مادرشان بودند و من و ساناز در خانه تنها بودیم.
این مرد، همسرش به عنوان ولی دم کودک ۱۷  اعترافات  با 
ماهه درخواست اشد مجازات برای همسرش را کرد. او گفت: 
آنها  با همسرم  من به جز ساناز پنج فرزند دیگر هم دارم. 
اعتماد داشتم. اصال فکر  را بزرگ کردیم و من به همسرم 
نمی کردم او چنین کاری بکند. او پدر ساناز بود و من همیشه 
را  خودم  کنم.  اطمینان  کودکم  پدر  به  باید  می کردم  فکر 
توجه  با  و  گذاشتم  پدرش  پیش  را  دخترم  که  نمی بخشم 
به کاری که کرده است درخواست اشد مجازات را برای او 
دارم. ساناز ته تغاری خانواده بود و مرگ او ضربه بزرگی به 

من زده است.
به  گزارش خود  در  قانونی  پزشکی  که  است  حالی  در  این 
دادسرا اعالم کرد ساناز به دلیل خون ریزی داخلی و شدت 
جراحاتی که ناشی از کودک آزاری بی رحمانه و بسیار خشن 
بوده، جانش را از دست داده است و پرونده پزشکی او نشان 
می دهد تالش زیادی برای نجات این کودک انجام شده اما 

نتیجه بخش نبوده است.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه متهم، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال 

شد.
پدر شیطان صفت نوزاد 1۷ ماهه در تهران 

ایرانی نیست! / او جنون دارد؟!
عامل تجاوز به کودک 1۷ ماهه افغانی و روانی بود

پزشکی قانونی جنون فرد متجاوز را تأیید نموده و به گفته 
پلیس آگاهی تهران این خانواده اصال ایرانی نبودند بلکه از 

مهاجران افغان بوده که در منطقه شهر ری سکونت دارند.
یک منبع آگاه در پلیس آگاهی تهران خبری که در رسانه 
های داخلی و خارجی از تجاوز پدر به دختر ۱۷ ماهه منتشر 
ایران  ساکن  افغانستانی  مهاجران  از  یکی  به  مربوط  گشت 

بوده که فرد روانی بوده است.
بنابراین گزارش، پزشکی قانونی جنون فرد متجاوز را تأیید 
نموده و به گفته پلیس آگاهی تهران این خانواده اصال ایرانی 
نبودند بلکه از مهاجران افغان بوده که در منطقه شهر ری 

سکونت دارند.
پدر این خانواده دچار اختالالت روانی بوده و به همین دلیل 

اقدام به این کار کرده است.
ابتکار:با سرعت به جنایت کسی که نام پدر را 

یدک می کشد رسیدگی کنید

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در توییتی از 
قوه قضاییه خواست با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که 
نام پدر را یدک می کشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات 

برسد.
معصومه ابتکار در واکنش به آزار منجر به فوت کودک ۱۷ 
ماهه توسط پدر، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
از قوه قضائیه انتظار می رود با سرعت و قاطعیت به جنایت 
کسیکه نام پدر را یدک می کشد، رسیدگی کند تا به اشد 

مجازات برسد.
برای  شد:  یادآور  دیگر  بخشی  در  جمهوری  رییس  معاون 
چندمین بار هم از مجلس محترم می خواهم الیحه حفظ 
روز  که ۱۰۶  را  برابر خشونت  در  زنان  از  وحمایت  کرامت 
است به مجلس ارسال شده تصویب کنند؛ گرچه هنوز اعالم 

وصول هم نکرده اند.
در نخستین روزهای فروردین سال جاری زنی نوزاد دختر 
۱۷ ماهه اش را که به شدت بدحال بود به بیمارستان رساند 
و درخواست کمک کرد. این زن به پزشکان گفت دخترش 
را برای چند ساعتی پیش شوهرش گذاشته و وقتی برگشته 

متوجه شده که بچه حالش خوب نیست.
کردم  کاری  هر  بود،  بی قرار  خیلی  دخترم  داد:  توضیح  او 
آرام نشد. بعد از چند ساعت تب شدیدی کرد و من او را به 

بیمارستان آوردم.
وقتی پزشکان نوزاد ۱۷ ماهه را بررسی کردند متوجه حادثه 
وحشتناکی شدند. آنها پی بردند کودک به طرز فجیعی مورد 

آزار قرار گرفته و دچار خون ریزی شدید داخلی شده است.
پدرش،  توسط  آزار  اثر  بر  ماهه   ۱۷ دختر  این  مرگ  خبر 
پی  در  را  و کودکان  زنان  فعاالن حوزه  از  بسیاری  واکنش 

داشت.

دوره  در  گفت:   خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
دولت دوازدهم تالش شد شاخص های عدالت جنسیتی مبتنی 
بر پژوهش های علمی تدوین شود و هر قدمی هم که معاونت 
پژوهش،  پایه  بر  برداشته  مسیر  این  در  خانواده  و  زنان  امور 

پیمایش و سند پشتیبان بوده است.
و  ها  سیاست  »تبیین  مجازی  تخصصی  نشست  در  ابتکار  معصومه 
گزارش  ارائه  موضوع  با  جنسیتی«  عدالت  موضوع  در  دولت  اقدامات 
عدالت  های  شاخص  پایش  و  رصد  اجرا،  تدوین،  درباره  وگو  گفت  و 
با  خانواده،  و  زنان  وضعیت  ارتقای  استانی  اسناد  اجرای  و  جنسیتی 
تاکید بر اینکه شاخص های عدالت جنسیتی بر اساس تعالیم قرآنی 
این  بهینه  تحقق  برای  گفت:  شده،  ابالغ  و  تهیه  استان  هر  بومی  و 
شاخص ها، بیش از ۲۲۵ موافقتنامه با دستگاه های مختلف امضا و بیش 

از ۲۵۰۰ سازمان مردم نهاد تحت آموزش قرار گرفتند.
تدوین شاخص های عدالت جنسیتی نخستین گام در مسیر تحقق 

عدالت بود
وی ادامه داد: تحقق عدالت جنسیتی هدف کالن و کلی است و برای 
دستیابی به این هدف، نخستین گامی که معاونت در حرکتی فرابخشی 
و  عدالت جنسیتی  به  مربوط  تدوین شاخص های  داد موضوع  انجام 
خانواده با همکاری دانشگاه ها و دستگاه ها بود که سرانجام در ستاد 

ملی زن و خانواده به تصویب رسید و به همه دستگاه ها ابالغ شد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این شاخص ها مالک عمل 
در سنجش عدالت جنسیتی در جامعه است، خاطرنشان کرد: بحث 
بسیار کلیدی و مهم و فراگیری که نگاه برنامه ای را در بحث ارتقا و 
بهبود وضعیت زنان جاری می کند و باعث شد از کارهای مناسبتی 
و موردی به سمت ایجاد یک نهاد مبتنی بر برنامه های نتیجه محور 

حرکت کنیم.
تهیه شناسنامه شاخص ها، گام دوم در تحقق عدالت جنسیتی بود

ابتکار، گام بعدی معاونت امور زنان و خانواده در تحقق عدالت جنسیتی 
را تهیه و تدوین شناسنامه شاخص ها با همکاری مرکز آمار ایران عنوان 
و تصریح کرد: بر اساس شناسنامه شاخص ها، نحوه محاسبات و مبانی 
آنها به سهولت بیان و ابالغ شد تا هر کارشناسی بتواند آن شاخص را 

محاسبه کند.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: این شناسنامه ها که پایه ای علمی و 
آماری دارند و برای نخستین بار در بحث عدالت جنسیتی تدوین شدند 
هم از طریق پرتال معاونت و هم فضای مجازی لینک در دسترس عموم 

قرار گرفتند.
سیاست معاونت بر پایه شفاف سازی بنا نهاده شده است

ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید به اینکه سیاست ما در 

معاونت امور زنان و خانواده، بر پایه شفاف سازی است و همه فعالیت 
ها در پرتال معاونت در دسترس است، توضیح داد: به همین دلیل، با 
همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در ۳۱ استان، برنامه های 
نتیجه محور مصوب شورای برنامه ریزی ارائه شد که بر اساس آن هر 

استان می تواند بودجه بگیرد.
وی با بیان اینکه برنامه های هر استان به فراخور وضعیت خاص خود 
و فرهنگ و مسایل اجتماعی منطقه ای تنظیم شده، خاطرنشان کرد: 
تالش داریم در بسیاری از استان ها برش شهرستانی هم ارائه دهیم. 
های  سازمان  بخصوص  دارند  مسئولیت  امر  این  در  ها  دستگاه  همه 
مردم نهاد که می توانند هم در جهت کمک و مشارکت مردمی جلب 
بهینه انجام دهند و هم در رصد و پایش نقش برجسته ای ایفا کنند که 
برای رسیدن به این هدف، ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد توانمند که حامیان 
این برنامه های ارتقای وضعیت زنان در استان ها است تحت حمایت و 

آموزش معاونت قرار گرفتند.
امضای بیش از ۲۲۵ موافقتنامه در جهت تحقق عدالت جنسیتی

برای  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  افزود:  جمهوری  رییس  معاون 

دستگاه  با  موافقتنامه   ۲۲۵ از  بیش  جنسیتی،  عدالت  بهینه  تحقق 
که  است  »کمند«  طرح  ها  آن  از  یکی  که  کرده  امضا  مختلف  های 
برای دختران در ترم آخر، یک دوره آموزشی در جهت ایجاد کسب و 
افزایی زنان سرپرست خانوار هم دیگر  کار برگزار می کند. طرح توان 
برنامه ارتقای وضعیت زنان و برقراری عدالت جنسیتی است که معاون 
رییس جمهوری به آن اشاره کرد و توضیح داد: تالش کردیم برای زنان 
سرپرست خانوار، الگوسازی در قالب سندهای ارتقای وضعیت زنان انجام 
شود. در واقع تالش در این دوره برقراری عدالت جنسیتی جاری و ساری 

و تحقق آن است.
فرهنگی،  مختلف  ابعاد  جنسیتی  عدالت  اینکه  بر  تاکید  با  ابتکار 
ملی  و  فراگیر  گرفته  و تالش های صورت  دارد  اقتصادی  و  اجتماعی 
عدالت  نگاه  کردن  محقق  برای  قطع  طور  به  کرد:  تصریح  است، 
جنسیتی که برگرفته از مفاهیم قرآنی و آیات زیادی است که در کتاب 
آسمانی به صراحت به آن اشاره شده است  نیاز به شاخص های کامال 
بومی و محلی بود که این امر محقق شد که خوشبختانه با بسیاری از 

شاخص های جهانی همگرایی دارد.

ابتکار:
دولت دوازدهم شاخص های  عدالت  جنسیتی را با پژوهش های علمی 

  گزارش  : ایرناتدوین کرد



به  و  با داس  بود که خبر قتل دختر نوجوان گیالنی  خرداد ۹۹ 
اکنون در حالی که هنوز یک سال  و  دست پدرش منتشر شد 
هم از آن حادثه نمی گذرد؛ خبر دلخراش فوت دختر یک و نیم 
بار دیگر ضعف  از سوی پدر  آزار جنسی  به علت  تهرانی  ساله 
قوانین حمایت از زنان و دختران این سرزمین را با صدای بلند 

گوشزد می کند.
مسئله پدری و عهده داری سرپرستی فرزندان، مسئولیتی خطیر است 
و در این سرزمین پدران شریف و حامی خانواده کم نیستند که گاهی 
حتی برای فرزندانشان از جان خود نیز می گذرند اما متاسفانه در این 
میان مردانی نیز هستند که به تعبیر معصومه ابتکار ، تنها نام پدر را 

یدک می کشد.
پس از انتشار خبر قتل رومینا به دست پدرش بود که معصومه ابتکار 
پدری  جد  و  پدر  مجازات  تشدید  عنوان  با  مجزا  الیحه ای  تنظیم  از 
معاونت  اخبار  داد. الیحه ای که طبق آخرین  فرزند خبر  قتل  مرتکب 
لوایح دولت قرار دارد و هنوز به تصویب  زنان همچنان در کمیسیون 
دولت نرسیده است.  صرف نظر از اینکه سرنوشت الیحه تشدید مجازات 
پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند همچنان مشخص نیست که بتواند 
قتل  نوع  بخشد؛  التیام  را  نیم ساله  و  مادر دختر یک  از زخم  بخشی 
دختر ۱۷ ماهه با قتل رومینای ۱۴ ساله تفاوتی دارد که تامل بیشتری 
را می طلبد. دختر ۱۷ ماهه نه تنها به قتل رسید بلکه علت این قتل 
در الیحه  آن مجازات هایی  برای  که  تعرضی  بود.  او  به  پدرش  تعرض 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مصوب دولت در نظر 
گرفته شده است. بیش از سه ماه است که الیحه حفظ کرامت و حمایت 
از زنان در برابر خشونت در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است 
اما به گفته ابتکار پس از ۱۰۶ روز همچنان اعالم وصول نشده است وی 
بعد از قتل کودک ۱۷ ماهه بعد از تعرض پدرش در حساب توییتری 
قوه  »از  اینکه  بیان  با  و  داد  نشان  واکنش  حادثه  این  به  نسبت  خود 
قضائیه انتظار می رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر 
را یدک می کشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد«، نوشت: »برای 
و  کرامت  حفظ  الیحه  می خواهم  محترم  مجلس  از  هم  بار  چندمین 
حمایت از زنان در برابر خشونت را  که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال 

شده تصویب کند. گرچه هنوز اعالم وصول هم نکردند«. 
این در حالیست که پس از توییت معصومه ابتکار در واکنش به مرگ 
حفظ  الیحه  تصویب  برای  مجلس  از  درخواستش  و  ماهه   ۱۷ دختر 
و  زنان  فراکسیون  رئیس  برابر خشونت؛  در  زنان  از  و حمایت  کرامت 
فراموش کرده الیحه  ابتکار  نوشت: »خانم  توییتی  خانواده مجلس در 
از پیگیری  کرامت زنان سال ها در دولت شان معطل شد و اخیراً پس 
جدی نمایندگان، به مجلس رسید.  اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن 
وقایع اجتماعی  است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری 

سیاسی نمی گذرید«.
پیش تر ابتکار به ضرورت تصویب این الیحه به علت تکرار چنین وقایعی 
برای دختران و پسران اشاره کرده بود و گفته بود که معاون اول رئیس 

جمهوری دستور تسریع در روند این الیحه را داده است. 
به گفته وی سوءبرداشت هایی باعث شده عده ای از لفظ مالکیت استفاده 
کنند و تصوری ایجاد شود که گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند 
خود را به قتل برسانند.  همچنین به گفته شهناز سجادی، دستیار ویژه 
بین  جمهوری،  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  شهروندی  حقوق 
جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر  
۱۰ سال، تناسب عادالنه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری تر 
شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل هایی می شود. سجادی به ایسنا 
گفته بود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می کند 
که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری 
صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد 
تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال 

جرائم و برخی محرومیت های اجتماعی را مطرح کرد. 
 مجازات پدر متجاوز به »کودک ۱۷ ماهه« چیست؟

مونیکا نادی یک فعال حقوق کودک در گفت وگو با ایسنا، در واکنش 
به خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش، ابعاد حقوقی این 
موضوع را مورد بررسی قرار داد و گفت: افرادی که قرار است پدر و مادر 
شوند در معرض تست های سالمت روان و آموزش قرار نمی گیرند، به 
آنها مهارت های فرزندپروری آموخته نمی شود و به همین دلیل ممکن 
است صالحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند را نداشته 
باشند. وی با اشاره به انتشار خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط 
در سالمت  می شود،  جنسی  آزار  مرتکب  که  کسی  کرد:  بیان  پدرش 
روان او تهدیدات جدی وجود دارد و زمانی که این آزار جنسی نسبت به 
اعضای خانواده اتفاق می افتد و پدری نسبت به فرزندش چنین رفتاری 
البته سابقه مشکالت  است که  بی اخالقی  و  بارز خشونت  نمونه  دارد، 

اجتماعی در هدایت فرد به این سمت و سو بی تاثیر نیست.
نادی در ادامه به موضوع »فرزندپروری« و »صالحیت پدر و مادر شدن« 
افرادی که قرار است پدر و مادر شوند در معرض  اشاره کرد و گفت: 
آنها مهارت های  به  قرار نمی گیرند،  تست های سالمت روان و آموزش 
فرزندپروری آموخته نمی شود و به همین دلیل ممکن است افرادی پدر 
و مادر شوند که صالحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند 
را نداشته باشند. بهتر است در تبلیغات رشد و افزایش فرزندآوری به 
این موضوع توجه و بسترهای الزم برای آن ایجاد شود تا شاهد چنین 
با  ادامه  در  کودک  حقوق  فعال  این  نباشیم.   سطح  این  در  اتفاقاتی 
در  شد:  یادآور  نوجوانان  و  کودکان  حقوق  از  حمایت  قانون  به  اشاره 
خطر  معرض  در  کودکان  باید  نوجوانان،  و  کودکان  از  حمایت  قانون 
و  برخوردار است  فاکتورهای پرخطر  از  اگر کودکی  و  شناسایی شوند 
را  نهادهای حمایتی  قانون،  رخ دهد،  وقوع جرم  او  علیه  است  ممکن 
ملزم به ورود کرده است. در این موردی که اتفاق افتاده نمی دانم که 
چقدر عوامل پرخطر در خانواده وجود داشته و آیا کودک در معرض 
خطر بوده یا تحت تاثیر عدم تعادل روانی و فقدان سالمت روانی پدر 
این اتفاق ناگهان رخ داده؟، اما قطعا می توانیم ریشه های آن را ببینیم 

که وجود داشته است. 
اتفاق  کودک  این  به  نسبت  که  جرائمی  هرحال  به  کرد:  بیان  نادی 
افتاده دارای دو بعد است؛ اول بحث قتل و کشته شدن و دوم بحث 
آزار جنسی است که نسبت به او رخ داده؛ باید بررسی شود که این آزار 
جنسی در چه حد و حدودی بوده است؟ اگر این آزار جنسی در حد 
با محارم و  اینکه دختر جزء محارم پدر بوده، زنا  زنا باشد و به دلیل 
باالترین نوع جرم جنسی است و مجازات اعدام برای او وجود دارد )اگر 
زنا با محارم ثابت شود(. وی افزود: اما اگر زنا با محارم نباشد، در هر 
حدی که مرتکب جرم جنسی شده باشد برای پدر مجازات وجود دارد. 
در خصوص قتل نیز، قتل فرزند توسط پدر مجازات قصاص ندارد، بلکه 
دیه و حبس مجازاتی است که قانون مجازات اسالمی برای او تعیین 
کرده و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز باتوجه به اینکه در 
قانون مجازات اسالمی این مورد تعیین شده، به آن قانون سپرده شده 
و مجازات قصاص وجود ندارد.  این فعال حقوق کودک معتقد است: 
یا  بوده  قتل  و  محارم  با  زنا  بر  این عمل مشتمل  اینکه  از  نظر  صرف 
نبوده و صرف نظر از مجازاتی که درنهایت برای این فرد حکم قانونی 
به آن داده می شود، مهم این است که چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد 
بازی کردند؟، چقدر اجتماع ما  و چقدر قوانین ما نقش پیشگیرانه را 
در اینکه فردی مرتکب این عمل شود نقش داشته است؟، شخصی که 
مرتکب این عمل شده در کنار اینکه مرتکب این جنایت شده خودش 
می تواند قربانی یکسری حواشی و مشکالت و آسیب های جنسی که به 
خودش وارد شده در جامعه باشد؛ یعنی در اتفاق فجیعی که در این حد 

دلخراش رخ می دهد باید وضعیت جامعه را ارزیابی کنیم.
 مجازاتهای تعیین شده برای حمایت از زنان در الیحه حمایت از زنان 

در برابر خشونت
طبق تعریف ارائه شده از زن درالیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان 
در برابر خشونت، تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و 
زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران حضور 
می شوند.  الیحه  این  حمایت های  مشمول  باشند  داشته  سکونت  یا 
یا  به جهت جنسیت  یا ترک فعل که  از فعل  اعم  رفتار  همچنین هر 
موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب 
ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت 
یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود؛ خشونت محسوب 

می شود.
طبق ماده ۲۹ الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 
اعمال مجازات های موضوع این قانون مانع اجرای مجازات های حدود، 

قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب 
مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم 
می شود. همچنین مطابق با ماده ۳۶ این الیحه، هرگاه کسی به عنف یا 
اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقدار کند، به شالق تعزیری تا 
۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود. 
مطابق با ماده ۴۴ این الیحه، چنانچه هر یک از جرایم موضوع فصل 
جرایم و مجازات ها این الیحه نسبت به زنان آسیب پذیر همانند زنان 
زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، 
حسی و روانی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد؛ حسب مورد مرتکب به 
بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن 

محکوم می شود.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۴۶ الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان 
ور برابر خشونت در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع 
این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه 
می تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه 
اول مرتکب را به جای مجازات های فوق به یکی از مجازات های تکمیلی 
متناسب محکوم کند. البته باید یادآور شد که مطابق با ماده ۹ قانون 
و  بی توجهی  اگر  نیز،   ۹۹ سال  مصوب  نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت 
سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان منجر 
به فوت طفل یا نوجوان شود؛ مجازاتش حسب مورد به حبس درجه 
از  اگر منجر به آزار جنسی ناشی  قانون مجازات اسالمی است و  پنج 
آن حسب  و مستمر شود؛ مجازات  انگاری شدید  و سهل  توجهی  بی 
است.   اسالمی  مجازات  قانون  درجه هشت  مجازات های  از  یکی  مورد 
همچنین در تبصره همین ماده آورده شده است که هرگاه بی توجهی 
و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده نظیر فوت طفل 
و  انگاری شدید  و سهل  بی توجهی  از  ناشی  آزار جنسی  و  نوجوان  یا 
بندهای  در  مندرج  حداقل  تا  مجازات  به  مورد  حسب  شود؛  مستمر 
که  هرکسی  نیز،  قانون  این  ماده۱۰  با  مطابق  می شوند.  محکوم  فوق 
شود،  جنسی  سوءاستفاده  یا  آزار  مرتکب  نوجوان  یا  طفل  به  نسبت 
شرایطی  درنظرگرفتن  با  نباشد  حد  مجازات  مشمول  که  صورتی  در 
با  یا  تماسی توسط محارم  آزار جنسی  برای  بزه دیده؛  مانند وضعیت 
عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی، سایر آزارهای 
جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی، 
آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات های 
درجه هفت قانون مجازات اسالمی و سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به 
یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسالمی محکوم می شود.

و  زنان  امور  معاونت  پارلمانی  و  حقوقی  مشاور  گرامی زادگان،  اشرف 
این  چهارم  فصل  که  بود  گفته  ایسنا  به  نیز  رئیس جمهوری  خانواده 
الیحه به مجازاتها اختصاص دارد و قضات بر مبنای جنسیت، موقعیت 
آسیب پذیر یا نوع رابطه با بررسی پرونده حکم صادر خواهند کرد. این 
مجازات ها فقط جزای نقدی نیستند و حبس درجه ای را نیز در پی 
دارند. از این رو دادگاه مورد به مورد، هر پرونده ای را بررسی می کند 
لذا باید به متون و دالیل موجود در پرونده برای تعیین مجازات توجه 
کرد و حتی برخی موارد اگر مشمول تعریف جنایت عمدی شود قصاص 

و در غیر این صورت به مجازاتهای دیگر محکوم می شود.
برابر  در  زنان  از  و حمایت  کرامت  تصویب الیحه حفظ  اینکه  از  فارغ 
بود  مواجه  مشکالتی  چه  با  مجلس  به  ارسالش  و  دولت  در  خشونت 
که اکنون پس از حدود هشت سال به مجلس رسیده است؛ نکته حائز 
اهمیت اینجاست که اکنون نیازمند توجه مجلس برای رفع این ضعف 
قانونی هستیم و انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسالمی ولو با 
داشتن انتقاداتی نسبت به الیحه  سریعتر آن را مورد رسیدگی و بررسی 

قرار داده و تصویب کنند.
منبع ایسنا

پرونده تجاوز پدر به دختر ۱۷ ماهه اش و 
زخم کهنه »الیحه حمایت از زنان« 
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بیش از 9 هزار نفر از جمعیت هرمزگان تاکنون واکسینه 
شدند

بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 
از ۲۲ بهمن ۹۹ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار نفر از جمعیت 

هرمزگان واکسن کرونا دریافت کرده اند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  سوی  از  شده  ارائه  اطالعات  بنابر 
هرمزگان، از ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ تا امروز ۹۰۰۷ نفر واکسن کرونا دریافت 
جمعیت  کل  از  درصد   ۰.۵ حدود  معادل  جمعیت  این  که  کرده اند 

هرمزگان است.
این افراد که شامل گروه های هدف تعیین شده از جمله کادر سالمت 
پاکبانان،  کادر درمان،  استان،  در  درگیر در بخش های مختلف کرونا 
کارکنان حوزه بهداشت و شماری از سالمندان مستقر در آسایشگاه ها، 

افرادی هستند که در استان واکسن کرونا دریافت کرده اند.
تزریق واکسن در هرمزگان به طور تدریجی و با اختصاص سهمیه از 

سوی وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است.
برگزاری جلسه کمیته بانوان شهرستان بندرلنگه 

مهندس  ریاست  به  بندرلنگه  شهرستان  بانوان  امور  کمیته  جلسه 
شیبانی فرماندار شهرستان بندرلنگه و  با جهانگیری مشاور فرماندار در 
امور بانوان و اعضای کمیته با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار 

شد
در این جلسه اعضای کمیته به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

فرماندار شهرستان بندرلنگه با تاکیید اینکه اعضای محترم هر یک با 
ایجاد پویش های مختلف در راستای مشارکت جامعه در مسائل روز 
نظیر انتخابات پیش رو و مسائل فرهنگی اقدام نمایند گفت: باتوجه 
بیرون  بیماری کرونا و عدم فعالیت کودکان و نوجوانان در  به شیوع 
و  بدنی مشکالت عدیده چون چاقی  فعالیت های  و کاهش  منزل  از 
کم تحرکی گریبانگیر این قشر است کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به همراه اعضای کمیته بانوان ترتیبی اتخاذ تا با کمک فضای 

مجازی و تدوین برنامه هایی به رفع این مشکل کمک نمایند.
واکسینه شدن بیش از ۲ هزار هرمزگانی با واکسن 

آسترازنکا/ عوارض واکسن آسترازنکا یک در میلیون 
است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از واکسینه شدن بیش از ۲ 
نفر در استان توسط واکسن آسترازنکا خبرداد و گفت: عوارض  هزار 
مرگ و میر این واکسن یک در میلیون است که در مقایسه با عوارض 

خود بیماری کرونا بسیار ناچیز هست.
است  آمده  وقتی  از  که  نامی   ۱۹ کووید  یا  کرونا   ، بندرعباس  از  
پرتکرارترین و پرآوازه ترین نقل محافل شده است؛ از شنبه ای که قرار 

بود همه چیز عادی شود مدت بسیار زیادی می گذرد و ما از موج اول و 
دوم و سوم کرونا به موج چهارم رسیده ایم و از اردیبهشتی هم که قرار 

بود کرونا به پایان برسد به اردیبهشت دوم رسیده ایم. 
شده  پررنگ  نیز  دیگر  واژه  یک  ما  اجتماعی  ادبیات  در  امروز  اما 
با دست  است واکسن و واکسینه شدن؛ وقتی عمال در کنترل کرونا 
خودمان مغلوب شدیم و به دلیل سیاست های غلط ناشی از عدم اعمال 
با  باز موج چهارم کرونا را پذیرفتیم  با آغوش  محدودیت های صحیح 
فکر  به  باید  باختگان  جان  باالی  آمار  و  فراوان  گیری  همه  به  توجه 

واکسیناسیون سریع تر باشیم. 
البته که واکسیناسیون سریع و همه گیر مطالبه عمومی همه مردم 
حاج  شهید  خون  برکت  به  نیز  دانشمندانمان  تالش  و  است  ایران 
محسن فخری زاده بی اثر نماند و دوشادوش سایر کشورهای پیشرفته 

ما هم یک به یک از واکسن هایمان رونمایی کردیم. 
آسترازنکا  واکسن  از  قطر  و  عراق  کشورهای  همسایه  کشورهای  در 
عمال  و  کرده  خریداری  واکسن ها  دیگر  و  فایزر  واکسن  کنار  در 
واکسیناسیون را آغاز کرده اند و کشور ما هم عمال از واکسن های معتبر 

دنیا در سبد واکسیناسیون خود استفاده می کند.
فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در 
گفت و گو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس در خصوص واکسیناسیون 
کرونا در هرمزگان اظهارداشت: در مرحله اول واکسیناسیون کووید ۱۹ 
اسپوتنیک  واکسن های  واکسن که  و ۳۳۵ دوز  در هرمزگان، ۹ هزار 
وی تولید روسیه، سینوفارم تولید چین و بهارات تولید هند بودند وارد 
استان هرمزگان شد و طبق اولویت بندی های وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی به گروه های هدف تزریق شد.
وی افزود: از ۳۱ فروردین تاکنون ۲ هزار و ۶۲۲ دوز واکسن آسترازانکا 
در استان هرمزگان به کادر درمان، کارکنان اورژانس و جانبازان باالی 
۵۰ درصد تزریق شده است که از ۹ هزار و ۶۰ دوز واکسن آسترازنکایی 

است که وارد استان شده بود.
نوروزیان بیان کرد: واکسیناسیون در استان هرمزگان طبق ضوابط و 

اولویت های وزارت بهداشت در حال انجام است.
وی با اشاره به وجود برخی نگرانی ها در مورد واکسن آسترازنکا تاکید 
کرد: این واکسن یکی از قوی ترین واکسن های موجود در دنیا است 
واکسن های  جزو  و  است  کرده  خریداری  را  آن  بهداشت  وزارت  که 

معتبر است.
تقریبا  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: 
تمام واکسن ها یک سری عوارض دارند که عوارض واکسن آسترازنکا 
یک در میلیون است و همچنین تمان افراد دریافت کننده واکسن های 
موجود چنانچه دچار عوارض شوند مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. 
وی خاطرنشان کرد: عوارض ویروس کرونا بسیار خطرناک تر از عوارض 
واکسن ها است و ما بیشتر باید به این فکر باشیم که هر چه سریع تر 

مردم را واکسیناسیون کنیم تا گردش ویروس شکسته شود.
روزهای تیره کرونایی در هرمزگان ادامه دارد/ 

واکسیناسیون گروه های هدف در حال انجام است

با اعالم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شمار شهرهای قرمز کرونایی 
استان به ۸ شهر رسیده و ۵ شهر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند.

و  بوده  زیاد  بسیار  هرمزگان  استان  در  کرونا  بیماری  رشد  میزان 
شهرستان های مختلف یکی پس از دیگری در وضعیت قرمز و نارنجی 

قرار می گیرند. 
آنطور که وزارت بهداشت اعالم کرده است در حال حاضر ۸ شهر و 
جزیره شامل بندرعباس، بندرلنگه، بندرخمیر، پارسیان، قشم، کیش و 
میناب و هرمز در استان هرمزگان رنگ قرمز و وضعیت بسیار پرخطر 

به خود گرفته اند. 
رودان،  بشاگرد،  بستک،  شهرستان های  شامل  استان  شهرستان   ۵
جاسک و حاجی آباد در وضعیت نارنجی هستند و سیریک و بوموسی 

نیز وضعیت زرد به خود گرفته اند. 
در  و  است  افزایشی  نیز همچنان  استان  در  بیماران  بستری  وضعیت 
آی سی یو  بخش  در  نفر  تعداد ۶۹  این  از  که  بیمار  حال حاضر ۴۲۲ 

هستند در بیمارستان های استان  بستری شده اند که وضعیت ۱۵ بیمار  
وخیم است. 

در همین شرایط واکسیناسیون در استان برای گروه های هدف در حال 
با ورود ۹ هزار دوز واکسن آسترازنکا به استان، از روز  انجام است و 

گذشته روند تزریق آغاز شده است. 
پاکبانان یکی از این گروه های هدف هستند که تزریق واکسن به این 

گروه در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار دارد. 
در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  زمینه  همین  در 
تأکید  پیرو  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  است:  گفته  اطالعیه ای 
معرض خطر  در  پاکبانان  به  واکسن  تزریق  بر  مبنی  بهداشت  وزارت 
زباله های عفونی در اولویت اول در سطح کشور اقدام کرد و برای ۳۹۱ 
نفر از پاکبانان عزیز که در معرض خطر بیشتری با زباله های عفونی 

بودند، واکسیناسیون انجام شد.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود: امیدواریم در سهمیه های بعدی، به زودی 
بهداشت،  وزارت  بندی  اولویت  اساس  بر  محترم  پاکبانان  مابقی  به 

تزریق واکسن بیماری کرونا صورت گیرد.
وضعیت شیوع کرونا در روستاها نیز نگران کننده است و بسیاری از 
ویروس  این  درگیر  افتاده  دور  مناطق  در  خصوصا  استان  روستاهای 

شده اند که بر حجم نگرانی ها در خصوص آینده بیماری می افزاید. 
در مجموع وضعیت فعلی استان نگران کننده گزارش می شود و انتظار 
می رود با ادامه این وضعیت، شهرستان های بشاگرد و سیریک و جاسک 
که ساختار درمانی قابل توجهی ندارند دچار مشکل شوند از همین رو 
نیاز است دانشگاه علوم پزشکی برای این شهرستان های تقریبا محروم  

برای پیشگیری از شیوع حداکثری برنامه ویژه ای تدارک ببیند.
۲00 زوج در قشم مشاوره رایگان دریافت می کنند

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون   
گفت: ۲۰۰ مورد مشاوره پیش از طالق برای زوج های نیازمند خدمات 

اجتماعی به صورت رایگان در قشم انجام می شود.
»مرتضی شیخ زاده«،  معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم روز چهارشنبه گفت: این تصمیم در راستای خدمات 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم به جامعه و کاهش استرس، هیجان 
افراد خانواده  و  بر زوج  تمام جوانب طالق  بررسی  برای  احساسات  و 
گرفته شده است. وی ادامه داد: مشاوره پیش از طالق به زوج کمک 
می کند تا با آگاهی نسبت به چالش های مسیر پیش رو تصمیم منطقی 
بگیرند و در بسیاری از مواقع هم با حل تعارضات میان زوج مانع از 

جاری شدن طالق می شود.
کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
قضاییه  قوه  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  و  کشور  بهزیستی  سازمان 
تفاهم نامه ای منعقد کردند تا زوج متقاضی طالق به مراکز مشاوره با 
نظارت بهزیستی مراجعه کنند، اما بسیاری از زوج ها به دلیل مشکالت 

مالی نمی توانند از این جلسات مشاوره بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: برای کاهش طالق این قشر از جامعه تعداد ۲۰۰ بُن 
رایگان مراجعه به مشاوره پیش از طالق صادر شده است تا زوج های 

کم بضاعت از خدمات روانشناختی رایگان بهره مند شوند.
شیخ زاده افزود: مرجع قضایی، دفتر امامان جمعه و معتمدان جزیره 
می توانند افراد نیازمند را شناسایی میکنند تا این بُن ها به آنها هدیه 
مداخله  با  می توانند  طالق  متقاضی  زوج های  داد:  ادامه  وی  شود. 
دوره های  گذراندن  و  زندگی  مهارت های  برخی  آموزش  و  تخصصی 

خانواده، مشکالت را شناسایی و برای آنها راهکار بهتری بیابند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تاکید 
کرد: این افراد اگر همچنان برای طالق اصرار داشته باشند، الزم است 
استفاده  از جلسات مشاوره  امر  این  از  ناشی  برای کاهش آسیب های 
کنند. در سال ۱۳۹۹ آمار طالق شهرستان قشم نسبت به سال قبل از 

آن بیش از ۹.۴ درصد کاهش یافته است.
ورود محموله بانک سلولی تولید واکسن اسپوتنیک  وی 

به کشور/دسترسی به این واکسن  تا پایان بهار
سری  اولین  بهار  پایان  تا  کرد:  اعالم  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
واکسن اسپوتنیک وی، تولید مشترک  ایران و روسیه در دسترس قرار 

می گیرد.
بانک  محموله  نوشت:  توییترش  صفحه  در  جهانپور  کیانوش  دکتر 
سلولی برای تولید واکسن اسپوتنیک V امروز وارد کشور شد و بزودی 
تولید این واکسن در شرکت اکتوورکو آغاز خواهد شد. با آغاز مراحل 
کشت و تولید، اولین سری واکسن تا پایان بهار در دسترس قرار می 

گیرد.
تولید  اندازی  راه  از  بهداشت  وزیر  هم  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
مشترک واکسن کرونا اسپوتنیک-وی روسیه در استان البرز تا ۲ هفته 

آینده خبر داد.

اخبار کوتاه حوزه سالمت



روستای  در  ساله   ۱۳ مبینا  دردناک  قتل  از  پس  روز  چند 
او  بستگان  از  یکی  جیرفت،  حوالی  در  ایلخانی  سعیدآباد 

جزئیات تازه ای از این جنایت هولناک را فاش کرد.
را  رقم خورد که مردم روستا  ایلخانی  جنایتی در روستای سعیدآباد 
در  که  زمانی«  »مبینا  نام  به  ساله ای   ۱۳ دختر  روز  آن  کرد.  شوکه 
خانه شان تنها بود، توسط یکی از اهالی روستا به قتل رسید و وقتی 
پلیس وارد ماجرا شد، در کمتر از ۲۴ ساعت توانست عامل این جنایت 

را شناسایی و دستگیر کند.
اما انگیزه قاتل از ارتکاب این جنایت چه بود و دختر تیزهوش روستا 

چطور به قتل رسید؟
به  مبینا  که  روزی  می گوید:  مبینا  بستگان  از  یکی  امیری«،  »ایوب 
مدرسه  در  او  ثبت نام  کارهای  انجام  برای  مادرش  و  پدر  رسید،  قتل 
تیزهوشان و همچنین کارهای بیمه به جیرفت رفته بودند. مبینا به 
همراه دو برادرش که از خودش کوچک تر هستند در خانه تنها بودند 
اما بچه ها آنقدر بازیگوشی و سر و صدا می کردند که او از عهده مراقبت 
از آنها برنمی آمد. برای همین با مادرش تماس گرفت و گفت که بچه ها 
پدربزرگ  خانه  می دهد:  ادامه  امیری  می برد.  پدربزرگش  خانه  به  را 
و ظاهرا  را می برد  بچه ها  او  نداشت.  آنها  تا خانه  زیادی  فاصله  مبینا 
را  بچه ها  وقتی  بعد  دقایقی  ببندد.  را  خانه  در  که  می کند  فراموش 
تحویل پدربزرگش می دهد به خانه برمی گردد. وارد که می شود مردی 
را می بیند که برای سرقت وارد خانه شده است. این مرد یکی از اهالی 
روستا بود که همه روستا او را می شناسند؛ مرد جوانی که مدتی قبل 
از همسرش جدا شده بود و در اتاقی در خانه پدرش زندگی می کرد. 
این مرد در اعترافاتش گفته که آن روز در حال عبور از کوچه بوده 
که می بیند در خانه باز است و وارد که می شود، می فهمد کسی داخل 
خانه نیست. برای همین وارد خانه می شود که دست به سرقت بزند 
اما زمانی که داخل آشپزخانه سرگرم بازکردن کپسول گاز بوده، مبینا 
سر می رسد. سارق با دیدن او و از ترس اینکه وی همسایه ها را خبر 
کند، به طرفش حمله کرده و گلویش را می گیرد و سرش را به اوپن 
از خانه فرار  از آن هم  آشپزخانه می کوبد و به قتل می رساند و پس 

می کند.
جسدی در خانه

دختر ۱۳ ساله به قتل رسیده بود اما کسی از این جنایت خبر نداشت. 

هنوز ظهر نشده بود که کارهای اداری پدر و مادر مبینا در جیرفت 
تمام شد و پدر او که مردی باغدار و صاحب یک گلخانه نیز هست، 
به سمت گلخانه اش رفت و مادر راهی خانه شد. او اما وقتی به خانه 
باز بود و وضعیت آشفته داخل خانه نگران  با دیدن دری که  رسید، 
شد و زمانی که خودش را به پذیرایی رساند جسد بی جان دخترش 
را دید که روی زمین افتاده بود. مادر مبینا وحشتزده و فریادزنان از 
همسایه ها کمک خواست و ماجرا به اورژانس گزارش شد اما دیگر دیر 
شده بود. با به دست آمدن شواهدی که نشان می دهد دختر نوجوان 
به قتل رسیده است، ماجرا به پلیس گزارش شد و تیمی از کارآگاهان 

جنایی جیرفت راهی محل حادثه شدند.
رسید رازگشا

برای پیدا کردن  امیری می گوید: زمانی که مأموران در حال بررسی 
ردی از عامل جنایت بودند، یک رسید بانکی پیدا کردند که به  نظر 
او  که  می داد  نشان  رسید  تاریخ  بود.  افتاده  قاتل  جیب  از  می رسید 
راهی  مأموران  است.  کرده  خرید  مغازه ای  از  جنایت  از  قبل  دقایقی 
مغازه شدند و با بررسی دوربین های مداربسته، تصویر قاتل را به  دست 

آوردند. صاحب مغازه با دیدن تصویر، قاتل را شناخت و مأموران پلیس 
در کمتر از ۲۴ ساعت موفق شدند این مرد را دستگیر کنند.

به  مرد  این  که  بود  شده  اعالم  خبرگزاری ها  در  می دهد:  ادامه  وی 
 خاطر اختالف با پدر و مادر مبینا دست به این جنایت زده است اما 
این مسئله صحت ندارد. قاتل هیچ اختالفی با این خانواده نداشته و 
حتی شایعاتی مبنی بر اینکه وی دچار بیماری روحی و روانی است 
نیز کذب است. او به قصد سرقت وارد خانه شده بود اما با دیدن مبینا 
و از ترس دستگیری او را به قتل رساند و جنایتی که وی مرتکب شد، 
نه تنها پدر و مادر مبینا، بلکه همه مردم روستا را عزادار کرده است. 
احساسات عمومی مردم روستا جریحه دار شده و پدربزرگ مبینا که 
وابستگی زیادی به او داشت حالش خوب نیست و می گوید که تنها 
چیزی که آرامش می کند قصاص قاتل است. حتی مردم روستا نیز از ما 
می خواهند که هرگز از این جنایت هولناک نگذریم و همه ما خواهان 
آن هستیم که این پرونده به طور ویژه رسیدگی شود و قاتل هر چه 

زودتر به مجازات برسد.
همشهری / ایسنا

جزئیاتی تازه از قتل دختر ۱۳ ساله جیرفتی
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نحوه برگزاری امتحانات پایانی دانش آموزان اعالم شد
وزیر آموزش و پرورش، نحوه ارزشیابی و برگزاری 
پایه های  در  آموزان  دانش  سال  پایان  امتحانات 

مختلف تحصیلی را تشریح کرد.
محسن حاجی میرزایی در برنامه گفتگوی وزیر با خانواده 
بزرگ آموزش و پرورش که از کانال ویژه »گفتگو با شما« 
در شبکه شاد پخش شد، با بیان اینکه بیش از ۱۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار پیام از معلمان، دانش آموزان و خانواده ها به 
دست ما رسیده است و شش میلیون کاربر این پیام را 
بندی  دسته  را  پیام ها  همکارانم  گفت:  کرده اند،  ارسال 
کرده اند و بر اساس بیشترین فراوانی به این پیام ها پاسخ 
می دهم. وی افزود: مهم ترین دغدغه در پیام های رسیده، 
امتحانات آخر سال است و بیش از ۳۰ درصد سواالت و 
ابهامات و درخواست ها به این موضوع مربوط می شود. بر 
اساس پیش بینی ها و هماهنگی هایی که به عمل آوردیم 
قرار ما این است که امتحانات را بعد از عید فطر یعنی 
امتحانات  می کنیم  تالش  کنیم.  آغاز  اردیبهشت  از ۲۷ 
حداکثر تا قبل از ۲۸ خرداد که زمان برگزاری انتخابات 
است به پایان رسیده باشد. وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه به این ترتیب ۲۷ اردیبهشت زمان پایان آموزش ها 
برای دوره آموزش برای متوسطه و آخر اردیبهشت زمان 
به  امتحانات  است، گفت:  ابتدایی ها  برای  آموزش  پایان 
داریم  اصرار  است.  غیرحضوری  و  حضوری  صورت  دو 
که امتحانات پایه نهم و دوازدهم حضوری برگزار شوند. 
این سوال مطرح شده است که "چرا در چنین شرایطی 
روی امتحانات حضوری تکیه می شود؟ " ما به طور قطع 
بدون هماهنگی با ستاد ملی کرونا و رعایت مالحظات، 
سفارش ها و پروتکل های بهداشتی کاری انجام نخواهیم 

داد.
وی ادامه داد: این کار زمانی انجام می شود که با مسئولین 
بهداشت هماهنگ شده باشد و از این جهت نگرانی وجود 

است  آموزان  دانش  شما  خاطر  به  کار  این  اما  ندارد. 
است  تأثیرگذاری  امتحانات  پایه  دو  این  امتحانات  زیرا 
اگر  و  است  اثرگذار  تحصیلی تان  و  شغلی  آینده  در  و 
غیرحضوری باشد احتمال تضعیف حقوق شما وجود دارد 
سنجش  و  دهی  نمره  همسانی  پیرامون  نگرانی هایی  و 
امتحانات  باید  می شود.  ایجاد  آموزان  دانش  تحصیلی 
یکسانی برگزار و مطمئن باشیم حق هیچ دانش آموزی 
تضعیف نمی شود. حاجی میرزایی با اشاره به اینکه اگر 
در زمان اعالم شده از سوی ستاد کرونا اجازه برگزاری 
امتحانات حضوری داده نشود، ممکن است امتحانات به 
تأخیر بیفتد اما مصر هستیم حضوری باشد، گفت: برای 
وجود  امتحان  برگزاری حضوری  اجازه  اگر  پایه ها  سایر 
نداشت، ارزشیابی ها غیرحضوری خواهد بود و اختیار را 
به شورای مدرسه داده ایم و می تواند از روش های مختلفی 
برای سنجش پیشرفت دانش آموزان استفاده کند. معلم 
مهمترین عامل ارزشیابی است و مهم این است به ارزیابی 
دقیقی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان خودش برسد. 
هنوز بیش از سه هفته به پایان سال تحصیلی باقی مانده 
پیش  کرونا  مهار  و  بیشتر  آرامش  به سمت  امیدوارم  و 
برویم و شرایط شهرهای ما به وضعیت مناسب تری برسد.

وی درباره حذفیات امتحانات نیز توضیح داد که حذفیات 
کتب درسی را برای تمام پایه های تحصیلی در شرایط 
تحصیلی  سال  ابتدای  در  آبی  و  نارنجی  قرمز،  وضعیت 
مشخص کردیم. از مناطق و مدیران می خواهم اطالعات 
روی  حذفیات  دهند.  قرار  آموزان  دانش  اختیار  در  را 
قرار  پژوهش  سازمان  و  وزارتخانه  مرکز سنجش  سایت 
تحصیلی  سال  این  برای  خوشی  پایان  امیدواریم  دارد. 
و  بود  همراه  بسیاری  سختی های  با  که  باشیم  داشته 
با مشکالت و  نویی را پشت سر گذاشتیم و  تجربه های 
تنگناهای بسیاری روبه رو شدیم. همه ما تالش کردیم 

این کاستی ها را به حداقل ممکن برسانیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قریب به ۳۰ درصد 
پیام های رسیده به دست ما درباره مشکالت آموزش در 
که  است  این  دغدغه  یک  گفت:  است،  مجازی  فضای 
یادگیری در فضای مجازی به خوبی اتفاق نمی افتد. ما 
این را قبول داریم. از دانش آموزان و معلمان می خواهم 
تالش بیشتری داشته باشند. خوشبختانه اقدامات خوبی 
صورت گرفته است و محتواهای مناسبی تولید شده و در 
دسترس است. از عدم پوشش اینترنت گالیه شده است. 
درست است که پوشش اینترنت سراسری نیست، هرچند 
پهنای باند و پوشش روز به روز بهبود می یابد. وی ادامه 
داد: درباره رایگان بودن استفاده از اینترنت نیز باید گفت 
که کار در شبکه شاد رایگان است؛ از طریق هر کدام از 
اپراتورها وارد شوند. هیچیک از اپراتورها حق ندارند بابت 
اگر خطایی  نمی گیرند.  و  بگیرند  پولی  خدمات در شاد 
منعکس کنند، پیگیری می شود. حاجی  رخ داده حتماً 
میرزایی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دغدغه ها برگزاری 
کالس حضوری است تصریح کرد: اکنون شرایط کشور 
به  و  رسیدیم  سال  آخر  هفته های  به  ما  و  است  دشوار 
نظر نمی رسد مجالی برای برگزاری کالس حضوری وجود 
داشته باشد. عالقه مند بودیم دوره حضوری کوتاهی برای 
نیست  مناسبی  اما شرایط، شرایط  کنیم  برگزار  جبران 
داشته  حضوری  کالس  امسال  نمی کنیم  بینی  پیش  و 
باشیم. ولی امیدواریم سال آینده کالس ها حضوری باشد.

پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  پرورش  و  آموزش  وزیر 
درباره  گفت:  پرورش  و  آموزش  در  استخدام  درباره 
تبدیل وضعیت  باید  که  تکلیف  تعیین  قانون  مشموالن 
می شدند اقدامات الزم صورت گرفته و تا کنون بیش از 
معلمان حق  چهارگانه  گروه های  در  مشموالن  دو سوم 
التدریس، خرید خدمات، نهضتی و مربیان پیش دبستانی 

آخر  تا  مانده  باقی  سوم  یک  و  شده اند  وضعیت  تعیین 
بهار ۱۴۰۰ تعیین وضعیت خواهند شد. وی افزود: همه 
کسانی که عالقه مند به استخدام در آموزش و پرورش 
اقدام  موجود  مسیرهای  طریق  از  می توانند  هستند 
کنکور سراسری  در  استخدام، شرکت  روش  یک  کنند. 
و انتخاب دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است و افراد 
مسیر  می شوند.  استخدام  شوند  پذیرفته  که  روزی  از 
از  که  است  فرهنگیان  دانشگاه  اساسنامه  ماده ۲۸  دوم 
میان فارغ التحصیالن سایر دانشگاه ها به اندازه نیازی که 
داریم با برگزاری آزمون استخدامی نیرو جذب می کنیم. 
برای کسانی که با آموزش و پرورش همکاری داشته اند 
به  را  آزمون  در  شرکت  سن  که  داریم  را  آمادگی  این 
میزان سال هایی که با همکاری داشته اند افزایش دهیم تا 

بتوانند از امکان استخدام برخوردار شوند.
حق  که  کرد  اعالم  همچنین  پرورش  و  آموزش  وزیر 
التدریس همکاران را آخر سال گذشته تسویه کردیم و 

۱۵ روز شهریور تا آخر اسفند محاسبه و پرداخت شد.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه مکرر اعالم کردیم در 
امری  و  ندارد  قانونی  وجه  پول  دریافت  دولتی  مدارس 
داوطلبانه است، گفت: مدرسه حق ندارد اولیا را مجبور 

کند و اگر این کار را انجام دهد تخلف است.
وی درباره طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: قول داده 
بودیم که تا قبل از پایان سال الیحه را تحویل مجلس 
دهیم که این امر محقق شد و در دولت تصویب و تقدیم 
تصمیم گیری  و  بررسی  مراحل  در  اکنون  شد.  مجلس 
اجرا  تصویب شود  مجلس  در  وقتی  و  است  مجلس  در 
می شود. بودجه اش را پیش بینی کردیم و از اول فروردین 
به  سرعت  به  هم  وعده  این  است  امید  اجراست.  قابل 
روشن  هم  بندی  رتبه  وضعیت  سریع تر  و  برسد  نتیجه 

و قطعی شود.
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
شروع ثبت نام برای شرکت در کارآزمایی بالینی فاز 

سوم واکسن کرونا 

واکسن کرونای نوترکیب که توسط انستیتو فینالی کوبا و با مشارکت 
از گذراندن موفق  اکنون بعد  ایران تولید شده است،  انستیتو پاستور 
از تایید  بالینی می گردد تا پس  فاز ۱ و ۲، وارد فاز سوم کارآزمایی 
نهایی، در انستیتو پاستور ایران نیز تولید و واکسیناسیون عمومی با 

آن آغاز گردد.
 افراد واجد شرایط شرکت در این کارآزمایی:

- سن: ۱۸ تا ۸۰ سال 
- ساکن در شهرهای اصفهان، بابل، بندرعباس، زنجان، ساری، کرمان، 

همدان، یزد
- داشتن سالمت عمومی و بیماری های زمینه ای کنترل شده

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید 
یا با شماره های زیر تماس بگیرید:

https://www.pasteurcovac.ir
الزم به ذکر است این مرحله از کارآزمایی بر روی ۲۴ هزار نفر از داوطبان 

انجام خواهد شد.
قیمت هر دوز واکسن کرونای وارداتی اعالم شد

تهران، قیمت واکسن  بازرگانی  اتاق  اقتصاد سالمت  رئیس کمیسیون 
وارداتی توسط بخش خصوصی را ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان عنوان کرد.

ناصر ریاحی در گفتگویی تلویزیونی گفت: با دریافت مجوز رسمی از 
وزارت بهداشت، ۳ شرکت خصوصی تاکنون برای واردات واکسن کرونا 

مجوز گرفته اند.
کارگاه های  بین  واکسن  توزیع  برای  بخش خصوصی  افزود: شرط  وی 
تولیدی این است که کارفرما هزینه تزریق واکسن تک تک کارگران را 

تقبل کنند و در این خصوص از کارگران ریالی دریافت نشود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران تصریح کرد: هزینه هر کدام از این واکسن ها که به 
کمک بخش خصوصی وارد می شود، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.

الزم به ذکر است که چند روز پیش، علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد 
ملی  سند  طبق  نمی توانند  که  افرادی  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی 
واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن های وارد شده 

توسط شرکت ها استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.
همه حواشی از اطالعیه امروز جمعیت هالل احمر آغاز شد؛ هالل احمر 
در اطالعیه ای تاکید کرد »این جمعیت در روز های آتی واکسن کرونا 
اطالعیه  این  از  بود«؛  نخواهد  رایگان  واکسن ها  این  اما  می کند،  وارد 
آنچه  برخالف  ایران  در  کرونا  واکسیناسیون  استنباط شد که  اینگونه 

پیش تر گفته شده رایگان نخواهد بود. 
واکسن های ایرانی کرونا با حجم زیاد از شهریور وارد بازار 

می شوند
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید براینکه بحران 
واکسن کرونا در کشور با ورود تولیدات داخلی از شهریور ماه برطرف 
حجم  با  ماه  شهریور  از  داخلی  کرونا  واکسن های  گفت:  شد،  خواهد 

زیادی وارد بازار می شوند.
در  ماه  خرداد  اواخر  از  ایرانی  واکسن  اولین  افزود:  قانعی  مصطفی 
دسترس هموطنان قرار می گیرد و به تدریج این روند شتاب می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مراحل تولید واکسن داخلی کرونا در حال طی 
کارآزمایی  به  ورود  مجوز  مجموعه  چهار  تاکنون  گفت:  است،  شدن 
بالینی را اخذ کردند و این مجموعه ها با تمام تالش در حال فعالیت 
قرار  با کیفیت در اختیار هموطنان  امن، موثر و  تا محصول  هستند 

گیرد.
قانعی بیان داشت: ستاد اجرایی فرمان امام، موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی و وزارت دفاع سه مجموعه داخلی هستند که در حال 
تولید واکسن کرونا می باشند و مجموعه چهارم کار مشترک ایران و 

کوبا که توسط انتستیتو پاستور در حال انجام است.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار امیدواری کرد که تا 

مهرماه امسال چهار مجموعه دیگر هم مجوز کمیته اخالق در پژوهش 
های پزشکی را بگیرند.

تولید  بر  عالوه  داشت:  اظهار  کرونا  واکسن  مشترک  تولید  درباره  وی 
واکسن های داخلی، همکاری مشترک با برخی از کشورها از جمله برای 

ساخت واکسن انجام می شود.
قانعی با بیان اینکه تولید واکسن گامالیا با یک شرکت روسی در حال 
انجام است، ادامه داد: واکسن مشترک استرالیا یکی دیگر از کارهای 

مشترک که در حال مراحل تولید خود است.
وی ادامه داد: واکسن کرونا مشترک ایران و کوبا مجوز کمیته اخالق 
در پژوهش های پزشکی را دریافت کرده و تا چند روز آینده وارد مرجله 

سوم کارآزمایی بالینی می شود.
کپسول اکسیژن یک نیاز حیاتی برای بیماران کرونایی 

با درگیری ریه

ضمن  )ص(  اعظم  پیامبر  درمانی  پژوهشی  آموزشی  مجتمع  رئیس 
دعوت به همکاری خیرین جهت تامین کپسول اکسیژن گفت: اکسیژن 
یکی از نیازهای حیاتی در بیماران کرونا با درگیری ریه است  که تامین 
مخازن آن با توجه به افزایش موارد بستری در زمان پیک کرونا بسیار 

حائز اهمیت است.
اکسیژن  مخزن   ۳ تعداد  در حال حاضر  افزود:  تمدن دار  محمد  دکتر 
دستگاه   ۳ تن،   ۲۵ ظرفیت  با  مخزن  یک  تن،   ۱۰ ظرفیت  با  مایع 
اکسیژن ساز فعال و تعداد ۲۴۰ کپسول اکسیژن در این مجتمع وجود 
دارد و به زودی هم یک دستگاه اکسیژن ساز دیگر راه اندازی می شود.

وی اظهار کرد:  یکی از مخازن اکسیژن ۱۰ تنی این مجتمع مربوط 
به شرکت فوالد کاوه است که از ابتدای شیوع کووید تاکنون در اختیار 
فوالد  شرکت  همچنین  است،  داده  قرار  محمدی  شهید  بیمارستان 
هرمزگان نیز همزمان با شروع کووید ۱۹ در استان، در تامین اکسیژن 
مایع با این مجتمع، همکاری مداوم و فعال داشته است که از مدیرعامل 

و همکاران این دو شرکت صمیمانه سپاسگزارم.
رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم )ص( با اشاره به 
اینکه پیش بینی می شود که با اوج گیری موارد ابتال و بستری بیماران 
نیاز به ۱۵۰  کپسول اکسیژن سیار وجود داشته باشد، از خیرین استان 
با  بیماران  برای  حیاتی  نیاز  یک  که  اکسیژن  کپسول  تامین  جهت 

درگیری ریه است دعوت به همکاری کرد.
افزایش ۳۳ درصدی فوتی های کرونا در هرمزگان

این هفته شناسایی  پزشکی هرمزگان گفت:  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
آزمایش های  و  افزایش داشت  استان، ۶۷ درصد  موارد مثبت کرونا در 

تشخیص کرونا نیز با افزایش ۵۰ درصدی رو به رو بود.
دکتر فاطمه نوروزیان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هفته گذشته 
به هفته پیش تر  استان هرمزگان نسبت  از کرونا در  ناشی  فوتی های 
۳۳ درصد افزایش داشته است، افزود: در شبانه روز گذشته دو نفر بر 
اثر ابتال به کرونا جان باختند که جمع جان باختگان استان به ۱۰۹۰ 

نفر رسید.
وی اظهار کرد: این هفته نسبت به هفته گذشته شمار بیماران بستری 
در بیمارستان ها افزایش ۵۵ درصدی داشت که بیمارستان های استان 
به ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مملو از بیماران کرونایی 
شمار  افزایش  کرد:  اضافه  نوروزیان  است.  ظرفیت  تکمیل  حال  در  و 
بیماران بستری موجب افزایش بخش های کرونایی در بیمارستان شهید 
محمدی شده و اکنون این بیمارستان ۹ بخش بستری بیماران کرونایی 

دارد.
موارد  کرد:  عنوان  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
 ۳۷.۵ گذشته  هفته  به  نسبت  هفته  این  نیز  یو  آی سی  در  بستری 

درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه این هفته شناسایی موارد مثبت کرونا در استان، 
۶۷ درصد افزایش داشت و این در حالی بود که آزمایش های تشخیص 
کرونا در استان نیز ۵۰ درصد افزایش یافته بود، تصریح کرد: بیشترین 
 ۲۶ شنبه  پنج  به  مربوط  روز  یک  در  کرونا  مثبت  موارد  شناسایی 

فروردین ماه بود که ۵۸۱ بیمار مثبت کرونایی شناسایی شد.
با بیان اینکه در همه شهرستان ها موارد مثبت روبه افزایش  نوروزیان 

است و بیشترین افزایش به نسبت جمعیت مربوط به مناطق پارسیان، 
اظهار  است،  بوده  بشاگرد  و  بندرعباس  آباد،  بندرلنگه، حاجی  کیش، 
شمار  جدید  بیمار   ۱۲۶ شدن  بستری  با  گذشته  روز  شبانه  در  کرد: 
بستری ها به ۴۳۲ بیمار رسید که از این شمار ۷۱ تن در آی سی یو 

بستری هستند که حال ۱۰ تن وخیم گزارش شده است.
 ۵۵۱۵ اکنون  کرد:  عنوان  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 

بیمار نیز در منزل قرنطینه و در حال درمان هستند.
سخنگوی ستاد کرونا:

افرادی که نمی توانند منتظر واکسن باشند، با پرداخت 
پول از شرکت های خصوصی واکسن دریافت کنند

»علیرضا رییسی«، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به 
زمزمه هایی پیرامون پولی شدن واکسیناسیون کرونا، مطرح می شود، با 
بیان اینکه در این خصوص دو مسئله مطرح است که باید از یکدیگر 
هدف  گروه های  واکسیناسیون  ملی  برنامه  در  گفت:  شود،  تفکیک 
در کشور تعیین شدند و در این برنامه واکسیناسیون چه با واکسن 
خارجی چه ایرانی رایگان خواهد بود. معاون وزارت بهداشت، درمان و 
تا  اینکه برخی عجله دارند و صبر نمی کنند  بیان  با  آموزش پزشکی 
طبق سند ملی واکسیناسیون واکسن را دریافت کنند، افزود: این افراد 
برای دریافت واکسن کرونا به خارج از کشور مراجعه می کنند که ممکن 
تزریق  آنها  به  تقلبی  یا اصال واکسن  و  آنها کالهبرداری شود  از  است 
شود، بر همین اساس، ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده تا افراد و یا 
شرکت ها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا افرادی که نمی توانند طبق 
سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن های 
وارد شده توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: بعید می دانم که مردم 
از این موضوع استقبال کنند و این موضوع حتما باید از سیاست های 
وزارت بهداشت جدا شود چرا که طبق سیاست های اعالم شده، همه 
فردی  نوبت  اگر  اما  واکسینه خواهند شد  رایگان  پایان سال  تا  مردم 
برای دریافت واکسن در سند ملی واکسیناسیون به عنوان نمونه آذرماه 

است، می تواند با پرداخت هزینه زودتر این واکسن را دریافت کند.
برای  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  اینکه  بیا  با  خاتمه  در  رییسی 
واکسن های  کرد:  عنوان  است،  دو شرط گذاشته  واکسن  واردکنندگان 
وارداتی، حتما باید از واکسن  های معتبر مورد تایید سازمان غذا و دارو 
باشد و همچنین واردکنندگان باید در مورد قیمت ها با سازمان غذا و 
دارو به توافق برسند، تا نتوانند واکسن را با هر قیمتی در اختیار مردم 

قرار دهند.
تناقض گویی در وزارت بهداشت؛

جهانپور: واکسن کرونا رایگان است؛ واکسن خارج از 
نوبت نداریم

سخنگوی سازمان غذا و دارو، واکسیناسیون کرونادر کشور و در قالب 
پرداخت هزینه و خارج از نوبت را تکذیب کرد و گفت: هر واکسن مجاز 
از هرجا وارد کشور شود توسط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب 
برنامه واکسیناسیون ملی علیه کووید۱۹ بصورت رایگان توزیع و تلقیح 
خواهد شد. دکتر کیانوش جهانپور - رییس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، با تاکید بر اینکه واکسیناسیون پولی کرونا در 
ملی  سند  چارچوب  در  واکسیناسیون  گفت:  ندارد،  صحت  کشور 
واکسیناسیون علیه کووید۱۹ بصورت رایگان تا رسیدن به نقطه هدف 

یعنی ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزارت بهداشت هرگونه سیاست موازی یا دور زدن این 
برنامه ملی تحت هر عنوان اعم از پرداخت هزینه واکسن را که ناقض 

برنامه ملی واکسیناسیون باشد را تکذیب می کند.
هرجا  از  مجاز  واکسن  هر  کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
وارد کشور شود توسط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب برنامه 
واکسیناسیون ملی علیه کووید۱۹ بصورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد 
شد. این درحالی است که معاون بهداشت وزارت بهداشت ظهر امروز 
گفته بود کسانی که برای تزریق واکسن کرونا عجله دارند می توانند با 

پرداخت پول به بخش خصوصی زودتر واکسن دریافت کنند.

اخبار حوزه سالمت



زنان ۷۱درصد جان باختگان کرونایی هرمزگان در سال 
جاری را تشکیل می دهند

با اعالم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال جاری میزان مرگ و میر 
زنان بر اثر ابتال به ویروس کرونا افزایش داشته و زنان بیش از مردان در 

معرض خطر هستند.
بهار ۱۴۰۰ در هرمزگان با روزهای سیاه کرونایی آغاز شده و وضعیت آبی 

و کم خطر بسیاری از شهرها را به قرمز و پر خطر تبدیل کرده است.
در این بین افراد بسیاری به ویروس کرونا از نوع جهش یافته انگلیسی 
بیمارستان های استان  بستری و تحت مراقبت قرار  یا در  مبتال شده و 

دارند و یا در منازل خود در قرنطینه خانگی به سر می برند.
آن طور که از آمارهای رسمی بر می آید در حال حاضر ۴۲۰ بیمار کرونایی 
در بیمارستان های استان  بستری هستند که وضعیت ۶۷ نفر نامناسب 
نفر  دارند و وضعیت ۱۰  قرار  مراقبت  و در بخش آی سی یو تحت  بوده 
شده  توجه  آن  به  کمتر  آمارها  در  آنچه  اما  است.  شده  گزارش  وخیم 
است میزان ابتالی به بیماری و درگیری زنان نسبت به مردان بوده است، 
آمارهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نشان می دهد میزان جان باختن 
زنان بر اثر ابتال به ویروس کرونا نسبت به مردان رشد چشمگیری داشته 
است. مطابق این آمار در اسفند ماه سال ۹۹ در استان هرمزگان مجموعا 
۲۸ نفر جان خود را بر اثر ابتال به ویروس کرونا از دست داده اند که از 

این میزان، ۱۵ نفر مرد)۵۴ درصد( و ۱۳ نفر)۴۶ درصد( نیز زنان بوده اند.
اما در فروردین ماه سال جاری آمارها نشان می دهد از اول فروردین تا ۲۹ 
این ماه مجموعا در استان هرمزگان ۴۹ نفر جان خود را از دست داده اند 

که نشانگر افزایش چشمگیر مرگ و میر در این استان است.
از این ۴۹ مورد فوتی، ۱۴ نفر مردان)۲۹ درصد( و ۳۵ مورد)۷۱ درصد( نیز 
استان  زنان  بین  و میر در  افزایش میزان مرگ  نشانگر  بوده اند که  زنان 
است. متوسط سن زنان جان باخته در استان ۶۵ سال بوده اما در بین آنها 
زنانی با سن کم نظیر ۳۴ ساله نیز دیده می شود و متوسط سن مردان 
فوت شده نیز ۶۴ سال بوده است که این آمارها حکایت از خطرپذیری 
بیشتر بانوان نسبت به مردان دارد. نمی توان برای این آمار علت دقیقی 
و  عزا  مراسمات  و  دورهمی ها  میزان  است  مشخص  آنچه  اما  کرد  بیان 
ایفا کرده  بانوان نقش مهمی  ابتالی  و  آمار  این  عروسی در پدید آمدن 
است، از این رو شهروندان بایستی برای حفظ سالمتی خود و عزیزانشان 

از برگزاری هرگونه تجمع و دورهمی در شرایط کنونی بپرهیزند.
زنان نیز باید با توجه به تأثیرپذیری بیشتر و احتمال مرگ و میر افزون تر 
را  بهداشتی  پروتکل های  و  اصول  رعایت  میزان  باید  مردان،  به  نسبت 

افزایش دهند تا به سالمت خود و افراد مسن تر کمک کنند.
خانواده ها فرزندان خود را بیرون نبرند / کرونای جهش 

یافته کودکان را نیز درگیر می کند
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری مجتمع آموزشی درمانی پیامبر 
نبرند؛  بیرون  را  خود  فرزندان  ها  خانواده  گفت:  بندرعباس  اعظم)ص( 
کرونای جهش یافته نسبت به پیک های قبلی کرونا که بچه ها کمتر 

عالمت دار و درگیر می شدند کودکان و جوانان را نیز درگیر می کند.
دکتر الهام براهیمی قلعه قاضی افزود: کرونا یک ویروس هزار چهره است 
ما نمی توانیم رفتارش را پیش بینی کنیم و هر روز با تغییرات ژنتیکی 
که در خود ایجاد می کند رفتارهای بخصوصی را از خودش بروز می دهد.

وی افزود: همه گروهای سنی می توانند در معرض خطر باشند پس باید 
از خود و اطرافیانمان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مراقبت کنیم.

براهیمی عنوان کرد: ما چون در پاندمی کرونا هستیم حتما کوچکترین 
عالمت به ویژه در افراد سالمند و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند 

را جدی بگیریم.
و  درمان  کادر  ویژه  به  عمومی  واکسیناسیون  اهمیت  به  اشاره  با  وی  
افرادی که بیماری های زمینه ای دارند اظهار داشت: هم اکنون شرکت 
های زیادی در دنیا هستند که بعنوان تولید کننده واکسن فعالیت می 
کنند که این واکسن ها هر کدام ساختارهای مختلفی دارند لذا ما باید 
در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی حتما هر واکسنی که در دسترس 
بود نسبت به واکسیناسیون خود اقدام کنیم در حال حاضر کادر درمان 
و افراد سالمند و بیمارانی که بیماری زمینه ای دارند در اولویت تزریق 
نامه های  تا زمان واکسیناسیون همگانی شیوه  واکسن هستند؛ حتما 
بهداشتی را در پیش بگیریم. متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری 

مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم)ص( بندرعباس تصریح کرد: برخی 
افراد پس از دریافت مرحله نخست واکسن یا حتی پس از دریافت مرحله 
یا  و  کنند  می  رعایت  کمتر  را  بهداشتی  های  نامه  شیوه  واکسن  دوم 
از تزریق  ماسک نمی زنند؛ پاسخ کامل از واکسن تا ۲ یا ۳ هفته بعد 
باید پروتکل های بهداشتی را رعایت  باز هم  افراد  ایجاد می شود. ولی 
کنند. براهیمی بیان کرد: بیماران حتما سرفه های پیش رونده را جدی 
اسکن  تی  سی  انجام  و  مراجعه  از  پس  بیماران  این  از  برخی  بگیرند 
درگیری ریه بیشتری در آنها دیده می شود. وی یادآور شد: پیک چهارم 
و دور  ها  مراسم  برگزاری  و  دلیل مسافرتها  به  استان  و  کرونا در کشور 
همی های ایام تعطیالت عید است از مردم می خواهیم در ایام مبارک 
ماه رمضان مراسم افطاری و دور همی ها برگزار نکنن که این امر موجب 

گسترش بیماری خواهد شد.
بیماران مبتال به فشار خون و دیابت در روز های  وی خاطر نشان کرد: 
کرونایی نباید از روند درمان خود غافل شوند و برای چک کردن وضعیت 
بیماری مراجعه آن ها به مراکز درمانی ضروری است. چرا که در صورت 
دچار  آنها  ایمنی  سیستم  خودسرانه  داروهای  مصرف  و  مراجعه  عدم 

مشکل می شود.
۵ هزار و ۸۵۰ تولد طی یك سال کرونایي سخت در 

بیمارستان میناب

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب از ۵ هزار ۸۵۰ تولد طی 
سال ۱۳۹۹ در این مرکز درمانی خبر داد.

دکتر محمد مورخ گفت: با توجه به شرایط خاص و بحرانی کرونا در کشور 
و جهان تولد نوزادان در بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب همچنان 
به قوه خود باقي است. وي افزود: در سال جاري خصوصا در نیمه هاي 
زمان  از  برهه  این  در  نوزادن  تولد  که  شد  انجام  بیني  پیش  این  سال 
به دلیل وجود بیماري کرونا به کمترین میزان تولد نسبت به سالهاي 
گذشته باشد ولي به لطف الهي شاهد کاهش حداقلي در این ایام بودیم.

حضرت  بیمارستان  زایشگاه  مامایي  کارشناس  و  مسئول  بهادري  ندا 
ابوالفضل )ع( میناب اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ تعداد آمار نوزادان سزارین و 
طبیعي ۶ هزارو ۴۲۸ زایمان موفق بوده که در مشابه سال ۹۹ تا کنون ۵ 
هزارو ۸۵۰ نفر نوزاد متولد شده که از این تعداد ۱ هزارو ۷۱۷ سزارین و ۴ 
هزار و ۱۳۳ نفر زایمان طبیعي موفق داشته اند. بهادري با ابراز خرسندي 
از تولد ۲۳ نوزاد در ۲۷ ساعت در آخرین روزهاي سال ۱۳۹۹گفت: تعداد 
۲۳ زایمان موفق در زایشگاه انجام شده که از این تعداد ۱۸ تولد زایمان 

طبیعي و ۵ زایمان سزارین با تعداد ۱۵ نوزاد پسر و ۸ نوزاد دختر بود.
بودیم  کرونایي  در شرایط خاص  : طي یک سال گذشته که  افزود  وي 
تعدادي از ماماها به کرونا مبتال شدند و در برهه اي از زمان نیز با کمبود 
شدید نیرو و با فشرده کار باال زایمانها انجام مي شد در این بین بسیاري 
از مادران هم با این بیماري درگیر بودند که خوشبختانه تلفات جاني در 
این یکسال نداشتیم. بهادري با توصیه مجدد به مادران و تقاضاي عاجرانه 
از آنان خواست به هیچ عنوان از خانه بیرون نروند و در خانه بمانند مگر 
در صورت نیاز و برای کارهاي ضروري از جمله اقدامات درماني، چرا که 
بخاطر حفظ جان مادر و نوزاد تا حد ممکن هیچ داروي برایشان تجویز 
نمي شود و بهترین راه پیشگیری در خانه ماندن، به مهماني ها نرفتن 

ماسک زدن و مراقبت از خود و فرزندشان می باشد.
و  پزشکان  از  ماما   همکاران  و  بهادري  ندا  از  تشکر  ضمن  مورخ  دکتر 

پرستاران بخش زایشگاه قدرداني کرد.
هر سه دقیقه یك نفر مبتال به کرونا در استان

اثر کرونا در  از اردیبهشت ماه با فوت یک نفر دیگر بر  در سومین روز 
هرمزگان، شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۹۹ نفر 
رسید.  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ارتباط زنده اینترنتی 
با خبر ساعت ۲۰ شبکه خلیج فارس گفت: فوتی ها یک مرد ۷۵ ساله از 
بندرعباس بود. دکتر فاطمه نوروزیان با بیان اینکه اکنون در مجموع ۴۶۱ 
نفر در بیمارستان های استان تحت مراقبتند افزود: از مجموع بستری ها، 
۷۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بستری هستند و حال 
۲۰ نفر از آن ها وخیم است. وی گفت: آمار بستری ها در این هفته نسبت 

به هفته قبل افزایش ۷ درصدی دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه آمار مراجعین 
سرپایی نیز افزایش داشته افزود : مبتالیان به کرونا در بسیاری از شهرستان 

های استان همچنان روند افزایشی دارد ، این آمار در بندرعباس، قشم، 
میناب، بستک، بشاگرد جاسک و بوموسی روند بیشتری به نسبت دیگر 
شهرستان های استان دارد. دکتر نوروزیان به سرعت باالی انتشار ویروس 
نفر  کرونا هم اشاره کرد و گفت: در دو هفته اخیر هر سه دقیقه یک 
 ۶۴۱ شناسایی  با  نیز  فروردین   ۳۰ روز  در  و  است  شده  مبتال  کرونا  به 
بیمار تست مثبت، رکورد بیشترین مورد مثبت شناسایی شده از ابتدای 
اپیدمی تا کنون در استان، در یک روز نیز شکسته شد و به ثبت رسید.

وی ابراز امیدواری کرد که با اعمال دقیق تر محدودیت ها و همچنین 
روزهای  در  بهداشتی،  های  نامه  شیوه  رعایت  در  مردم  بیشتر  همکاری 

آینده شاهد مهار روند رو به رشد این بیماری در استان باشیم.
هیچ سایتی برای ثبت نام و دریافت واکسن کرونا وجود 

ندارد
اخیرا پیام کاربران حاکی از آن است عده ای با تولید یک پیام جعلی 
از مردم می خواهند وارد لینک سایتی به نام  سیب شوند تا بتوانند با 

ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا بگیرند.
فقط  بلکه  نیست  مردم  دسترس  در  عنوان  هیچ  به  سیب  سامانه 
به  عنوان  هیچ  به  وارد شوند.  توانند  می  پزشکان  و  مراقبین سالمت 
عنوانی  هر  تحت  سایتی  وارد  پرونده  ایجاد  و  واکسن  نام  ثبت  بهانه 
نام  ثبت  به  نیاز  فعلی  شرایط  در  ای  پرونده  تشکیل  هیچ  نشوید. 
اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و پرداخت هزینه صحت 
ندارد. گول پیام های مجازی را نخورید.  به هیچ عنوان در این شرایط 
کرونا برای گرفتن واکسن به مراکز بهداشت مراجعه نکنید. چون هنوز 
واکسیناسیون گروههای جمعیتی شروع نشده است. اگر خبری شود، 
استعالم  و  تشکیل  برای  تنها  شود.   می  عمومی  اعالم  ها  رسانه  در 
خانه  یا  پایگاه  یا  مرکز  نزدیکترین  تماس  شماره  با  بهداشتی  پرونده 
بهداشت محل سکونتتان تماس بگیرید و از مراقبین سالمت و بهورزان 
خود وضعیت دارا بودن یا نبودن پرونده بهداشتی خود را سوال کنید. 
 اگر پرونده نداشته باشید یا ناقص باشد مراقبین سالمت در شهرها و 
بهورزان در روستاها از شما می خواهند جهت تکمیل پرونده مراجعه 
مراکز  به  غیرمرتبط  امور  یا  واکسن  برای  عنوان  هیچ  به  پس  کنید. 

بهداشت مراجعه نشود.
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اعالم کرد؛

گیاه نعناع و فواید مصرف آن در ماه مبارک رمضان

خواص گیاه نعناع Menta از روزگـاران قـدیم شـناخته شده و امـروزه 
هـم از عصـاره، بـرگ و اسـانس آن در طـب سنتی و در صنایع غذایی 
)به عنوان یک عامل طعم دهنـده ( و نیز در ساخت مواد آرایشی استفاده 

می شود. بیشـترین ماده موثر در اسانس نعنـاع منتـول نـام دارد.
مهندس سارا قزلباش، کارشناس این پژوهشکده با اشاره به اینکه درماه 
با کمبود آب  ایام دیگر  با  به دلیل شرایط متفاوت  مبارک رمضان بدن 
مواجه است و جبران این کمبود ، با برخی سبزیجات مانند نعناع گزینه 
ی مناسبی است، اظهار کرد: نعناع یکی از بهترین گیاهان دارویی برای 
روزه داران است. وی عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان به علّت تغذیه ی 
نعناع فیبر  افراد دچار یبوست می گردند.  اکثر  نادرست و کم تحرکی، 
همچنین  بخشد.  می  بهبود  را  یبوست  دلیل  همین  به  دارد  فراوانی 
پوست صورت، در ماه رمضان به علّت کم آبی بدن، خواب ناکافی و تغذیه 
التهاب  کاهش  در  نعناع،  شود.  می  آکنه  و  خشکی  دچار  نادرست،  ی 

پوست موثر است. 
قزلباش خاطرنشان کرد: در طـب سـنتی از نعنـاع بـه عنـوان مقـوی 
استفاده  اعصـاب  کننـده  آرام  تشـنج،  ضد  درد،  ضد  بادشکن،  معده، 
می شود. همچنین تحقیقات نشان داده است که اسانس نعناع از طریق 
درد  کـاهش  بـه  منجـر  گـوارش  صـاف  عضـالت  اسپاسـم  کـاهش 
افزود: عصاره  این کارشناس پژوهشکده   . ناحیـه شـکم مـی شـود  در 
آبی گیاه نعناع دارای خواص ضد دردی و ضد التهابی است و می تواند 
جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی ضد دردی و ضد التهابی باشد. 
همچنین روغن نعناع اثر ضد باکتریای قوی داشته که می توان اثر آن را 

با اثر آنتی بیوتیک جنتامایسین برابر دانست .
وی تاکید کرد: این گیاه سرشار از بتاکاروتین و ویتامین C است و در 
بهبود آکنه و نرمی پوست موثر واقع می شود. همچنین خاصیت ادرارآور 

دارد و با به کارانداختن کلیه ها، سموم را از بدن دفع می کند.

اخبار حوزه سالمت
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بهره مندی 4۵ هزار و ۳۲۷ نفر دانش آموز و 

دانشجو از خدمات تحصیلی و حمایتی کمیته 
امداد / مشارکت خیران به تامین 1۳94 

دستگاه تبلت جهت تحصیل دانش آموزان 
نیازمند

گفت:  هرمزگان  امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون 
و 327  هزار  دو  و  دانش آموز  هزار   43 تعداد  هم اکنون 
دانشجوی تحت حمایت در مقاطع کاردانی، کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های مختلف استان 
مشغول به تحصیل بوده و از خدمات تحصیلی و حمایتی 

این نهاد بهره مند هستند.
امور فرهنگی کمیته امداد استان  عیسی زارعی، معاون 
هرمزگان در این خصوص گفت: در حال حاضر 4۵ هزار 
و 327 دانش آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد 
هزار   43 تعداد  این  از  که  هستند  هرمزگان  استان  در 
دانش آموز و دو هزار و 327 نفر دانشجو هستند که در 
مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در 
دانشگاه های مختلف استان تحصیل می کنند و از خدمات 

تحصیلی و حمایتی این نهاد بهره مند هستند.
زارعی اظهار داشت: کمیته امداد تالش می کند با تأمین 
آموزان  دانش  برای  آموزشی  ملزومات  و  تحصیلی  اقالم 
تحصیل  برای  مناسب تری  بستر  نیازمند،  دانشجویان  و 

دانش آموزان فراهم نماید.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان هرمزگان گفت: 
ویروس  شیوع  دلیل  به  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
منحوس کووید-۱۹ در برنامه های آموزشی دانش آموزان 
و دانشجویان ایجادشده است، کمیته امداد برای تسهیل 
در آموزش دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این 
میلیارد  سه  مبلغ   )۹۹ )سال  تحصیلی  سال  برای  نهاد 
تحصیلی  اقالم  تأمین  به  اعتبار  تومان  میلیون   ۱3۱ و 
کفش،  پوشاک،  لوازم التحریر،  کتاب،  ازجمله  ضروری 
اختصاص  تحصیلی  هزینه ها  سایر  و  دانشجویان  شهریه 

داده شده است.
امداد  کمیته  اولویت  کرد:  بیان  مسئول  مقام  این 
بهره مندی کلیه دانش آموزان نیازمند از امکانات تحصیلی 
بر  و  برقراری عدالت آموزشی است  به  مناسب و کمک 
همین اساس با سال گذشته مشارکت خیران یک هزار و 
3۹4 دستگاه تبلت برای کمک به تحصیل مجازی دانش 
آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان اهدا 

شد.
ابتکار: زنان به طور موثر وارد چرخه مدیریت 

و تصمیم سازی کشور شدند
 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی 
از ورود زنان به طور موثر و نه نمادین به چرخه مدیریت 

و تصمیم سازی کشور نوشت.
راستای سخنان روز گذشته )شنبه(  ابتکار در  معصومه 
رئیس جمهوری در نشست با فعاالن امور زنان و خانواده 
مدیران  در  زنان  حضور  دولت  آغاز  در  اینکه  بر  مبنی 
میانی و باال در کشور پنج درصد بود و اکنون به  حدود 
2۶ درصد رسیده که البته هدف ما 3۰ درصد است، در 
صفحه توئیتر خود نوشت: این وعده رییس جمهور هم 
تقریبا محقق شده و آمار نشان می دهد زنان بطور موثر 
و نه نمادین در این دوره وارد چرخه مدیریت و تصمیم 

سازی کشور شدند. 
از  بعد  روحانی  دکتر حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
ظهر شنبه 2۸ فروردین در دیدار جمعی از فعاالن حوزه 
زنان و خانواده که به صورت محدود حضوری و ارتباط 
ویدئو کنفرانسی انجام شد، اظهار داشت: استفاده از زنان 
این دولت  تاکید  در عرصه های مدیریتی همواره مورد 
کابینه  در  هم  زن  وزیر  که  بودم  عالقمند  و  است  بوده 
داشته باشیم اما توانم محدود بود و نشد، البته امروز دو 

معاون رئیس جمهور از میان زنان توانمند هستند.
رئیس جمهور در ادامه به حضور فعال و افتخار آفرینی 
بانوان در عرصه های مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: 
در  خانم ها  درصد   ۵ فقط  امید  و  تدبیر  دولت  آغاز  در 
مدیریت میانی و باال حضور داشتند و هدف گذاری این 
دولت رسیدن به رقم 3۰ درصد بود که امروز به این رقم 

نزدیک تر شده ایم و به حدود 2۶ درصد دست یافته ایم.
جمعیت کشور به سرعت پیر می شود

پیری  حال  در  را  کشور  جمعیت  تهران،  مردم  نماینده 
ارزیابی کرد و گفت: برای رفع موانع پیش رو در بحث 
رایگان  ناباروری،  درمان  مسکن،  معیشت،  فرزندآوری، 

شدن زایمان و تسهیالت ازدواج مصوباتی داشته ایم.
گفت:  شفاهی،  تذکر  در  علنی  نشست  در  الهیان  زهره 
در  مجلس  علیه  هدفمند  شکل  به  هجمه هایی  اخیرا 
فضای مجازی و رسانه ها آغاز شده و می گویند مجلس 

حق قانونگذاری در حوزه جمعیت را ندارد.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  بشر  حقوق  کمیته  رییس 

را  مجلس   علیه  ها  هجمه  مجلس،  خارجی  سیاست 
بی دلیل دانست و گفت: کشور به سرعت به سمت پیری 
 ۱۰۰ طی  اروپا  اگر  حقیقت  در  می رود  پیش  جمعیت 
سال این مسیر را طی کرد جمعیت ما در طول 3۰ سال 

سالمند می شود.
را  جمعیت  جوان سازی  طرح  متولی  داد:  ادامه  الهیان 
وزارت بهداشت قرار داده ایم و همچنین برای شورای عالی 
انقالب فرهنگی جایگاه نظارت در نظر گرفته ایم که این 
راهبردهای  و  کشور  مهندسی  نقشه  طبق  هم  موضوع 

کالن انجام شده است.
این  علیه  غلط  روایت های  از  یکسری  کرد:  تصریح  وی 
طرح در فضای مجازی ارائه می شود، مصوبات در طرح 
جمعیت برای رفع موانع پیش رو در بحث فرزندآوری، 
زایمان  رایگان شدن  ناباروری،  درمان  معیشت، مسکن، 
و همچنین تحصیالت آموزشی و تسهیالت ازدواج انجام 

شده است.
الهیان افزود: اگر روایت صحیحی از این طرح برای مردم 
ارائه شود، افکار عمومی از این طرح استقبال خواهد کرد. 
ما در این طرح به شکل ویژه در بحث غربالگری، غربالگری 
استانداردهایی که  با  ایم که  نظر گرفته  در  را  اختیاری 
تشخیص  با  و  می کند  تعریف  آن  برای  بهداشت  وزارت 
پزشک متخصص این اقدام انجام می شود. سالیانه بیش 
از ۶۰۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می شود که به 

نوعی این موضوع نسل کشی است.
بحث  گفت:  نماینده  این  به  پاسخ  در  زاد  نیک  علی 
جمعیت کشور بسیار مهم است، اصل 7۱ قانون اساسی، 
مجلس شورای اسالمی را در عموم مسائل و حدود قانون 
اساسی را مجاز به قانونگذاری دانسته است. بنابراین ما 
به تخریب مجلس می  افرادی که در فضای مجازی  به 

پردازند اخطار می کنیم که قانون مدار باشند. 
تاکید دبیر کل سازمان ملل بر دسترسی برابر 

دختران به فرصت های علمی
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز 
ارتباطات برای دختران،  المللی فناوری اطالعات و  بین 
خواستار دسترسی برابر زنان جوان و دختران به فرصت ها 

در علم، فناوری ، مهندسی و ریاضی شد.
آنتونیو  پیام  پایگاه اطالع رسانی سازمان ملل متحد، در 
های  فناوری   ۱۹ کووید  دوران  در  است:  آمده  گوترش 
اطالعات و ارتباطات ارزشمند هستند. این فناوری ها به 

ما کمک کرده اند تا با هم ارتباط داشته باشیم و ارائه 
خدمات مهم و کسب و کارمان را ادامه دهیم. در عین 
حال نیمی از جهان برخط نیست و ارتباط ندارد و  بیشتر 
آنانی که کمبود دسترسی به فناوری دیجیتال دارند زنان 

و دختران در کشورهای در حال توسعه هستند.
اتحادیه  ارقام  آخرین  است:  شده  تصریح  پیام  این  در 
شکاف  درصد   ۱7 دهنده  نشان  مخابرات  المللی  بین 
این  است،  جهانی  اینترنت  برداری  بهره  در  جنسیتی 
است،  بیشتر  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  در  اختالف 
شود  می  بیشتر  جنسیتی  شکاف  مناطق،  از  بعضی  در 
که موجب تقویت نابرابری های جنسیتی به وسیله عدم 
ارائه فرصت های دسترسی به آموزش، یافتن شغل هایی 
با حقوق بهتر و آغاز کسب و کارهای جدید برای زنان و 

دختران می شود.
بهبودی  از  مهمی  بخش  به همگان  فناوری ها  این  ارائه 
جوامع و اقتصادهای قوی تر و همچنین حل بسیاری از 

چالش های مطرح جهان را شامل می شود.
هدف روز بین المللی فناوری  اطالعات و ارتباطات برای 
دختران، الهام بخشیدن به پویشی جهانی برای افزایش 
حضور زنان و دختران در فناوری استف امروز اجازه دهید 
تعهد به آرمان دسترسی برابر زنان جوان و دختران به 
فرصت ها د رعلم، فناوری، مهندسی و ریاضی را تجدید 

کنیم.
درخشش جودو کاران دختران جناحی 
شهرستان بستک در مسابقات انتخابی 

استان
مسابقه   : گفت  بستک  جونان  و  ورزش  اداره  رئیس 
انتخابی جودو استان به میزبانی شهر بندرعباس برگزار 
شد که چهار ورزشکار از شهرستان بستک در وزن منهای 
۵7سارا افروز مقام اول و الدن یوسف پور مقام دوم ،وزن 
منهای 7۸شیما حبشی نژاد مقام اول و وزن منهای 4۸ 
مریم عبدی مقام دوم که با درخشش در این رقابتها جواز 

حضور در مسابقات کشوری را به دست آوردند.
یوسف برلس ضمن تشکر از عدنان آرمان رئیس هیات 
جودو شهرستان گفت : جودو کاران جناحی با مربیگری 
سرکار خانم آمنه زارعی در این مسابقات حضور داشتند.

اوایل  و  یزد  میزبانی  به  مسابقات کشوری  است  گفتنی 
تیرماه برگزار خواهد شد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: سهم زنان 
در پست های مدیریتی هم اینک ۲6 درصد است که تالش می 

شود این میزان تا پایان دولت به ۳0 درصد برسد.
معصومه ابتکار در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی که به 
صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، اظهار داشت: سهم مدیریتی زنان 
در سال ۹2، پنج درصد بود که در اوایل دولت دوازدهم به ۱2 درصد و 

هم اینک به حدود 2۶ درصد رسیده است.
ابتکار با بیان اینکه هم اینک بیش از هشت هزار زن مدیر در کشور 
و در رتبه های عالی و میانی مشغول به فعالیت هستند گفت: این 
بسیار  عملکرد  که  است  مدارس  در  زن  مدیران  احتساب  بدون  آمار 

خوبی دارند.
برابر  در  زنان  تاب آوری  طرح  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
با  قشر  این  رفع مشکالت  دنبال  به  باید  افزود:  و  کرد  اشاره  مشکالت 

توجه به شرایط هر منطقه باشیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: مشکالت 
جوامع محلی باید احصا و در طرح تاب آوری راهکارهایی ارایه شود تا 

زنان بتوانند شرایط زندگی را تغییر دهند. 
وی گفت: برای رفع مشکالت زنان در حوزه اشتغال باید در حوزه شهری 
با ایجاد تعاونی زنان و  در حوزه روستایی با ایجاد صندوق خرد زنان این 

قشر را وارد چرخه فعالیت کنیم.
عدالت  تحقق  به  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون   
افزود: سامانه رصد و پایش شاخص های سند  جنسیتی تاکید کرد و 
ارتقای وضعیت بانوان و خانواده در راستای سند مربوطه در حال تدوین 

است و بیشتر استان ها تدوین این سند را به پایان رسانده اند.
ابتکار اظهار داشت: در تالش هستیم تا در این سند بخش های توسعه 
شهرستانی استان ها را نیز تعریف کنیم که هم اینک خراسان شمالی 
در این مهم توانسته اقدامات خوبی انجام دهد و به همین دلیل این 

استان در این خصوص الگوی کشور شده است.
7۰ درصد اعتبارات به استان ها اختصاص یافت 

وی با بیان اینکه 7۰ درصد اعتبارات در سال ۹۹ این معاونت به استان 
اعتبارات رشد  نظر جذب  از  پارسال  داشت:  اظهار  یافت  اختصاص  ها 
بیش از سه برابری داشتیم اما باید با توجه به گستردگی این معاونت 

اعتبارات حوزه زنان برای ۱4۰۰ افزایش یابد.
ابتکار افزود: طرح هایی از جمله تحکیم بنیان خانواده، ایجاد اشتغال 
که  است  اجرا  دست  در  قشر  این  آموزی  مهارت  افزایش  زنان،  برای 

نیازمند جذب اعتبارات بیشتری در این حوزه ها است.
 معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مسایل 
و مشکالت اجتماعی در تمامی جوامع حتی کشورهای پیشرفته نیز 
وجود دارد افزود: به طور مثال در فرانسه در هر هفته یک زن کشته می 

شد که هم اینک با شرایط کرونا حتی افزایش نیز یافته است.
وی با بیان اینکه مسایل اجتماعی به صورت مستمر وجود دارد اظهار 

داشت: باید مهارت آموزی زنان را افزایش دهیم.
منبع ایرنا

ابتکار: ۲۶ درصد از پست های مدیریتی در 
اختیار بانوان است



پکاره پکوره یا پاکوره یک پیش غذای هندی و خوشمزه است 
نظرم  به  دارد  خوبی  جایگاه  هم  فارس  خلیج  حوزه  میان  که 

امتحان کنید عاشقش می شوید.
مواد الزم:

 آرد نخود خام نصف پیمانه 
نصف پیمانه   آرد سفید 

 آب نصف پیمانه 
 تخم گشنیز پودر شده ۱ قاشق چایخوری 

نمک و ادویه به مقدار الزم
فلفل سبز تند به مقدار الزم

۱ قاشق غذاخوری خمیر مایع 
سبزی تازه )گشنیز،تره،شوید،ترپیاز( یک مشت

۱ عدد پیازکوچک 
 طرز تهیه:

اندازه ی یک مشت  سبزی ها و پیازها را ریز ریز خرد کنید. 
سبزی برای این مقدار کافی است. نصف استکان آب را با خمیر 
مایع و آرد نخود و آرد سفید را به وسیله قاشق هم بزنید و بعد 
تند دوست  اگر غذاهای  اضافه کنید  را  تازه خرد شده  سبزی 
دارید به آن فلفل سبز تند بزنید. اگر دوست ندارید فلفل سیاه 

بزنید . نمک و ادویه فراموش نشود.
مایعی که بدست می آید باید غلظت آن کمی از ماست بیشتر 
باشد که وقتی با قاشق می ریزید راحت از قاشق سرازیر شود. 
آرد و آب را کنار دستتان بگذارید اگر غلیظ تر بود آب اضافه 

کنید اگر شل بود آرد نخود اضافه کنید.
به مدت یک ساعت و نیم در جای گرم بگذارید تا خوب پف 

کند. سپس در روغن فراوان سرخ کنید. 
اگر روغن زیاد باشد خوب پف می کند و اگر روغن کم باشد 

شبیه کتلت و کوکو می شود. 

آن یک  به  پاشید  از هم می  اگر در هنگام سرخ کردن  نکته: 
قاشق آرد سفید اضافه کنید.

با سرآشپز=  پکاره  
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سالمت روزه داران در گرو رعایت اصول صحیح تغذیه ای

متخصص تغذیه و رژیم درمانی با تاکید بر اینکه 
است  خاصی  غذایی  آداب  دارای  گرفتن،  روزه 
که در قرآن به آن اشاره شده، گفت: متاسفانه 
با اشتباهات تغذیه ای نامناسب در ماه رمضان، 
بعد از این ماه بر تعداد مراجعه کنندگان شاکی 
افزوده  پزشکی  مراکز  به  گوارشی  اختالالت  از 

می شود.
درست  نگرش  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با  زارع  وحید 
رمضان  ماه  افطارهای  و  سحرها  مورد  در  ای  تغذیه 
بعد  متاسفانه  دلیل  همین  به  داشت:  اظهار  نداریم، 
از پایان ماه رمضان، مراکز پزشکی به شدت شلوغ و 
تعداد مراجعه کنندگان با اختالالتی از قبیل گوارشی 
روزه  با  است  قرار  حالیکه  در  رود.  می  فرونی  به  رو 

گرفتن، بدن سالم تر از قبل شود.
وی درباره این اشتباهات تغذیه ای یادآور شد: مردم 
میهمانی  ماه  برسند که رمضان  واقعیت  این  به  باید 
خدا  میهمان  اگر  پس  خود.  میهمانی  نه  است  خدا 
هستیم در قرآن در مورد هر آنچه باید یک روزه دار 
برای یافتن سالمت بیشتر رعایت کند ذکر شده است 
همانند خوردن خرما و عسل و غیره. اما چون میهمان 

خود هستیم هر آنچه نباید مصرف کرد، استفاده می کنیم.
سفره افطار باید سبز باشد

این متخصص تغذیه توضیح داد: به عنوان مثال در ماه رمضان باید کاری 
دو  گوشت  که خوردن  شاهد هستیم  اما  بیاید  پایین  اوریک  اسید  تا  کرد 
چندان می شود در حالیکه بهترین غذا برای روزه دار در افطار این است 
که سفره او سبز باشد یعنی از پنیر، گردو و سبزیجات، عسل و خرما و فیبر 

سبزیجات و غالت بهره ببرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه حتی نیت های روزه داری هم دچار تحول شده و 
بر اساس رژیم الغری تشویق به روزه گرفتن می کنند، خاطرنشان کرد: تا 
آنجا که گاه پا را فراتر نهاده و سحری هم نمی خورند غافل از اینکه با این 
کار دچار ورم روده، زخم معده و تولید سنگ صفرا می شوند؛ بیماری هایی 

که بعد از پایان رمضان خود را نشان می دهد.
حداقل دو ساعت بین غذاخوردن و خوابیدن فاصله بگذارید  

زارع بر اینکه روزه کاری عبادی است و نباید آن را با کار دنیایی و اجتماعی 
مخلوط کرد، اشاره و تصریح کرد: باید متابولیسم بدن به سمت تعادل پیش 
برود و عناصر سمی که در بدن رسوب کرده با روزه گرفتن دفن شود، کاری 
که با تندتند غذا و آب خوردن و بالفاصله خوابیدن دست یافتنی نیست و 

فاصله بین غذا خوردن و خواب باید حداقل دو ساعت باشد.
مصرف مواد غذایی نّفاخ ممنوع

از نگاه این متخص تغذیه و رژیم درمانی، یکی دیگر از موارد و اشتباهات 
تغذیه ای ماه رمضان این است که بسیاری از افراد مواد غذایی نّفاخ زیاد 
نفاخ در طول  به طور طبیعی مواد غذایی  مصرف می کنند، در حالی که 
روز آزار دهنده هستند و وقتی شکم خالی باشد نفخ این مواد دوچندان می 
شود. به عنوان مثال مصرف آش رشته یا هندوانه، فرد روزه دار را دچار نفخ 

شدید می کند.
جهت پیشگیری از تشنگی در روزه داری، ادویه جات را حذف کنید

مایعات  خوردن  به  تشنگی  از  پیشگیری  برای  افراد  اینکه  یادآوری  با  وی 
فراوان در وعده سحر رجوع می کنند، توضیح داد: هر میزان آب در وعده 
سحر خورده شود دو ساعت بعد تخلیه می شود و کمکی به روزه دار نمی 
کند. هنر این است که فیبرها مانند سبزیجات را وارد رژیم غذایی کرد تا 
هم فرد یبوست نگیرد و هم اینکه ذخیره آب بیشتر شود و در طول روز 

نیازهای بدن را برطرف کند.
زارع افزود: یکی دیگر از مواد غذایی که هشت برابر وزن خود آب ذخیره 
می کند جو پرک است که به صورت سوپ جو با سبزیجات هم گوارش را 

متعادل و پشتیبانی می کند و هم جلوی یبوست 
و تشنگی را می گیرد.

این متخصص تغذیه همچنین توصیه کرد: برای 
رفع عطش و تشنگی باید ادویه جات را از وعده 
دمای  زیرا  کرد  حذف  رمضان  ماه  غذایی  های 
بدن را باال می برند و سبب تشنگی می شوند. 
ضمن اینکه سرخ کردنی و مواد غذایی چرب هم 
مصرف نشود که باعث تشنگی شدید در فرد می 

شود.
در ایام روزه داری از مصرف میوه های ترش 

بپرهیزید
زارع در مورد آداب میوه خوردن در ماه رمضان 
میوه های شیرین  باید  ماه  این  در  کرد:  توصیه 
از مصرف میوه های ترش پرهیز  مصرف کرد و 

کرد تا اسید معده فرد را اذیت نکند.
غذا  از  بعد  ساعت  دو  باید  میوه  داد:  ادامه  وی 
افطار  از  پس  بالفاصله  یعنی  شود  میل  خوردن 

میوه نخوریم.
یا  چای  مصرف  مورد  در  تغذیه  متخصص  این 
بجای  باید  دار  روزه  کرد:  توصیه  هم  دمنوش 
دمنوش  مانند  خوب  های  دمنوش  دارد،  سرد  طبعی  که  چای  مصرف 

استخطوس، گل گاوزبان، بابونه، آویشن و غیره مصرف کند.
وی درباره مصرف لبنیات هم گفت: لبنیات باید متعادل مصرف شود و اغراق 
آمیز نباشد زیرا می خواهیم با روزه کلسیم مازادی که در بدن تجمیع شده 

را دفع کنیم پس باید لبنیاتی متعادل و کم چرب استفاده شود.
زارع تاکید کرد: ماست یکی از سنت های اشتباهی است که باید از سفره 
با  که  موقعی  و  دارند  اسیدسیتریک  نان،  و  برنج  زیرا  شود  ایرانیان حذف 
ماست میل می شود در جذب کلسیم در بدن اختالل به وجود می آورد. 
مصرف ماست با گوشت هم باعث اختالل در جذب آهن می شود و از نظر 

فرهنگی سیستم غذایی را به هم ریخته و روز به روز بدتر می شود.
روزه گرفتن برای افراد دارای غلظت خون و گرفتگی عروق ممنوع

زارع در پاسخ به این پرسش که روزه گرفتن برای کدام دسته از بیماران 
خطرناک است، اظهار داشت: اگر کسی بیمار است اما می خواهد روزه بگیرد 
بهتر است این کار را تحت نظر پزشک انجام دهد و پزشک با توجه به پرونده 
بیمار، روزه گرفتن را برای او مشخص می کند اما به طور کلی افرادی که 

غلظت خون و گرفتگی عروقی دارند نباید روزه بگیرد.
منبع ایرنا


