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اولین  و  ایران  تیراندازی  آشنای  نام  چهره  فریمان  لیدا 
بعد  المپیک،  بازیهای  در  ایران  ورزش  کاروان  زن  پرچمدار 
آتالنتا   ۱۹۹۶ المپیک  در  حضورش  از  سال   ۲۵ گذشت  از 
می گوید که نگاه ها به ورزش زنان بهتر و محدودیت ها کمتر 

شده است.
پرچمداری  که  است  ایران  ورزش  تاریخ  زن  نخستین  فریمان  لیدا 
سختی  شرایط  در  او  داشت.  عهده  بر  المپیک  در  را  ایران  کاروان 
شد.  محروم  سال  دو  برای  آن  از  بعد  و  گرفت  المپیک  سهمیه 
راهی  تمرین  ماه  یک  تنها  با  ساله  دو  محرومیت  از  بعد  فریمان 

المپیک ۱۹۹۶ آتالنتا شد و نتوانست به نتیجه دلخواهش برسد.
اکنون  البته  گرفت.  قرار  و ششم  رده چهل  در  المپیک  در  فریمان 
دغدغه کسب  دیگر  المپیک می گذرد  در  از حضورش  ۲۵ سال  که 
پرچمدار  عنوان  به  حضورش  که   است  خوشحال  و  ندارد  را  مقام 
کاروان ایران در المپیک راه را برای سایر زنان ورزشکار گشوده است. 
لیدا فریمان معتقد است که اکنون نسبت به  آن  زمان نگاه به ورزش 
زنان بهتر و محدودیت ها کمتر شده است اما تا زمانی که دلسوزان 
هر رشته عقب بمانند و افرادی از بیرون، مدیریت ورزش را بر عهده 

بگیرند رشد و ارتقاء الزم و تحوالت بزرگ رخ نمی دهد. 
نخستین زن پرچمدار کشور بعد از تولد فرزندش در سال ۸۶ دیگر 
به  مشغول  گرافیک  حوزه  در  و  کرد  خداحافظی  قهرمانی  ورزش  با 
کار شد. البته او سالها بعد مجددا توسط هیات تیراندازی تبریز به 

کار دعوت شد و برای رشد ورزش استانش این دعوت را پذیرفت. 
در هیروشیما مدال نه اما سهمیه المپیک آتالنتا را گرفتم

سال ۷۳ در بازی های آسیایی هیروشیما ژاپن توانسته بودم سهمیه 
المپیک آتالنتا را بگیرم. در آن سالها شرایط و سطح رکوردهای ما 
بازی های  در  داشتیم.  چینی  مربی  چون  بود،  شده  قبل  از  بهتر 
بود  داشتم. رکورد من در سطحی  آسیایی شرایط کسب مدال هم 
با بروز مشکالتی که به هر حال می توان گفت  اما  که مدال بگیرم 
از سطح رکورد خودم  بود در مسابقه  التزام همان دوره ها و زمان ها 
هم پایین تر ظاهر شدم و متاسفانه از مدال دور ماندم. با این حال  
رکوردهای  مسابقات  آن  در  کردم.  را کسب  آتالنتا  المپیک  سهمیه 
ورودی  رکورد  توانستیم  و  بود  بقیه  از  باالتر  تقی پور  خانم  و  من 

بزنیم. را  المپیک 
دو سال قبل از المپیک محروم بودم اما به قول مسئوالن سمج تر

آسیایی  بازی های  از  بعد  مشکالت  و  اختالفات  سبب  به  متاسفانه 
وقت  مسئوالن  شاید  شدیم.  محروم  سال  دو  برای  تقی پور  و  من 
برای  فرصتی  المپیک  در  ما  حضور  که  نبودند  موضوع  این  متوجه 
در  بود.  المپیک خواهد  در عرصه  انقالب،  از  بعد  ایران  زنان  حضور 
با  و  کرد  زیادی  تالش  وقت  ورزش  معاونت  فائقی  آقای  موقع  آن 
شرایط  زنان،  معاونت  طاهریان  با  صحبت هایش  و  او  حمایت های 
این  پیرامون  فائقی  صحبت  شد.  فراهم  المپیک  در  حضورم  برای 
بود که این موقعیتی نیست که صرفا برای فریمان یا تقی زاده رخ 
ایران از دست خواهد رفت .  داده باشد و چیزی است که برای زنان 
برای  ما  از  دوباره  المپیک  تا  کوتاهی  فاصله  در  تا  شد  سبب  اینها 
البته  گذاشتند.  کنار  را  اختالفات  و  کردند  دعوت  اردوها  در  حضور 
شاید  اما  نداشت  دادن  ادامه  برای  رمقی  دیگر  که  پور  تقی  خانم 
من سمج تر و به قول مسئوالن آن زمان گستاخ تر بودم)با خنده(. 
تنها یک ماه برای المپیک تمرین کردم/ بدون مربی عازم آتالنتا 

شدم
سال ۷۵ بعد از یک وقفه دو ساله ناشی از محرومیت به اردو دعوت 
وقت  تیراندازی  انجمن  با  که  بود  اختالفاتی  وقفه  آن  علت  شدم. 
به  مانده  ماه  یک  تنها  بودم.  شده  مواجه  محرومیت  با  و  داشتم 
مسابقات المپیک به اردو دعوت شده بودم و در حالی اردو را سپری 
یک  این  تنها  می کردم .  تمرین  تنهایی  به  و  مربی  بدون  که  کردم 
ماه بود که فرصت آمادگی برای المپیک را داشتم. با همان شرایط 
المپیک  تا  مانده  ماه  یک  آن  در  شدم.  حاضر  اردوها  در  ضعیف  
مربی  بدون  المپیک.  برای  آمادگی  نه  بود  یادآوری  تمرینات  صرفا 

هم عازم المپیک شدم.
برایم  المپیک  اما شرایط در  باشد  نتیجه دلخواهم  می خواستم 

نبود آسان 
در المپیک هم شرایط برایم آسان نبود، با آتالنتا ۱۲ ساعت اختالف 
بتوانم  تا  بود  زمان  روز   ۱۲ مستلزم  موضوع  این  که  داشتیم  زمانی 
نشد.  فراهم  برایم  فرصت  این  کنم.  هماهنگ  را  بیولوژیک  ساعت 
قبل  روز  یک  رسیدم.  دهکده  به  مسابقه  از  قبل  روز  دو  واقع  در 
روز  مسابقه  روز  کردم.  شرکت  افتتاحیه  مراسم  در  هم  مسابقه  از 
من  برای  جسمی  نظر  از  هم  و  روانی  بار  لحاظ  به  هم  سختی 
المپیک  مسابقه  در  بیشتری  آمادگی  با  تا  داشتم  نیاز  من  بود. 
آن  ساعته  چند  ماندن های  پا  سر  و  افتتاحیه  اما  کنم  پیدا  حضور 

مراسم سبب شد که رمقی برای پاهایم نماند. بی خوابی هم اضافه 
خواب  و  استراحت  ساعت  سه  فقط  تا  شد  سبب  اینها  همه  و  شد 
داشت  وجود  که  کاستی هایی  همه  با  باشم.  داشته  مسابقه  برای 
آید.  در  آب  از  خوبی  چندان  مسابقه  که  نداشتم  انتظار  هم  خودم 
دوست  خیلی  خیلی  کنم.  اداره  را  مسابقه  آن  توانستم  فقط  من 
داشتم نتیجه مسابقه دلخواه می بود و در اوج آمادگی در مسابقات 

می شدم. المپیک حاضر 
حسرت هایم توام شد با امیدی در دل های زنان ورزشکار

و  بودم  آمادگی  اوج  در  واقعا  هیروشیما  آسیایی  بازی های  در   
و  وقت  مسئوالن  با  جزئی  اختالفات  خاطر  به  که  بود  انصافی  بی 
تنش های رخ داده از مدال محروم بمانم. برای المپیک نیز شرایط با 
من سازگار نشد و بدون تمرین و مربی و با شرایط سخت به مسابقه 
رفتم. همه اینها و حسرت ها خاطرات بدی را برایم رقم می زد ضمن 
اینکه  داشت.  پی  در  هم  را  خوبی  خاطرات  من  برای  توامان  اینکه 
به دست  را  ایران  کاروان  پرچم  را گرفت که  این تصمیم  چه کسی 
بود که  تائید کردند قدمی  را  این موضوع  بسپرد و کسانی که  من 
بود که در دلهای ورزشکاران  امیدی  برداشته شد،  زنان  برای ورزش 

زن کاشته شد. می توان گفت زیباترین خاطره را برای من رقم زد.
پرچمداری کاروان ایران توسط من قدمی بود برای ورزش زنان

اصال  باشم.  داشته  را  انتظارش  که  نبود  چیزی  شدنم  پرچمدار 
کاروان  پرچمدار  هم  من  می شود  که  نبود  موضوع  این  به  حواسم 
را  عنوان  این  باید  ورزشکار  افتخارترین  با  حال  هر  به  باشم.  ایران 
کسانی  ایران  ورزش  کاروان  در  طبیعتا  و  می داد  اختصاص  به خود 
بودند.  افتخارتر  پر  که  بودند   .. و  جدیدی  خادم،  آقایان  همچون 
کاروان ایران ۱۱ یا ۱۲ ورزشکار داشت اما تنها ورزشکار زن من بودم. 
مسئوالن  اندیشه  در  را  فکر  این  که  فردی  از  کرد  تشکر  باید  واقعا 
دوری  سالها  از  بعد  زن  ورزشکار  یک  که  این  داد.  قرار  ایران  ورزش 
تاثیر گذار  بسیار  توانست  بود  پیدا کرده  المپیک فرصت حضور  از 

باشد و این قدمی بود که برای ورزش زنان برداشته شد. 
و  فکر  که  بود  کسانی  از جمله  هاشمی  فائزه  که  می کنم  فکر  من 
باید  ایران  زنان  ورزش  کرد.  تقویت  را  ایرانی  زن  پرچمداری  اندیشه 
قدردان کسانی مثل هاشمی باشد، چرا که به نوبه خود در آن زمان 

تاثیر های مثبتی را برای ورزش زنان رقم زدند.
بود/ محرومیت دو ساله  بازی های آسیایی هیروشیما پرتنش 

با مسئول کاروان بخاطر هم صحبتی 
آن  گفتن  از  االن  که  بود  ارزش  بی  و  جزئی  آنقدر  اختالفات  آن 
به  که  هم  وقت  انجمن  مسئول  که  مطمئنم  کشم.  می  خجالت 
اختالفات دامن زد دیدگاهش عوض شده و دیگر صاحب آن نظریات 
مجبور  را  آنها  دوره  آن  شرایط  مطمئنم  من  حال  هر  به  نیست. 
باشند. خیلی هم درصدد  رفتاری داشته  و  می کرد چنین طرز فکر 
زنان  ورزش  بر  حاکم  جو  از  واقع  در  کنم.  نقد  را  اشخاص  نیستم 
انتقاد می کنم. یک ورزشکار حتی نمی توانست در دهکده  آن دوره 
بازی های آسیایی که ساکن آنجا است از محوطه دیدن کند و یا در 
رستوران ۲۴ ساعته که برای ورزشکاران رایگان بود، نوشیدنی بخورد. 
ما را در این حد آزاد نگذاشتند. ما یک پیشنهاد دادیم که از پارک 
که  سرپرستی  کنیم،  دیدن  بود  بازی ها  دهکده  راه  سر  که  بزرگی 
برای دیدنش  بود  اگر نظر کل کاروان  بود در پاسخ گفت  همراه ما 
می رویم. قرار بر این شد که چون کاروان ایران در مراسم اختتامیه 
باز در حین سوار  بازگشت  برویم. موقع  به یک جزیره  ندارد  حضور 

ماشین شدن به آقای پهلوان مسئول کل کاروان گفتم کاش به آن 
پارک بزرگ و زیبا برویم که در کمال متانت و ادب پاسخ دادند چون 
قانع  ما هم  و  نیست  پذیر  امکان  ماشین های دیگر حرکت کرده اند 
شدیم. سرپرست ما متوجه هم صحبتی ما با آقای پهلوان شده بود 
و از این موضوع عصبانی شد. به ما گفت نباید خودسر رفتار کنید 
برگشت  راه  همان  در  و  می کنید  صحبت  پهلوان  آقای  با  باید  چرا 
به دهکده اعالم کرد به ایران که برگردیم رفتار خودسرانه را نشانمان 
خواهد داد و محروم خواهیم شد. کال بازی های آسیایی هیروشیما 

برای من و دوستم خیلی پرتنش بود. 
هدف از بازی های آسیایی نتیجه نبود؛ نمایش زنان ورزشکار با 

تلویزیون ها بود از  حجاب 
تمرین  باید  که  هم  آسیایی  بازی های  در  ما  مسابقه  از  قبل  روز 
کسب  واقعا  ما  اعزام  از  هدف  شدیم .  روبرو  تنش  با  باز  می کردیم 
که  دهند  نشان  تلویزیون ها  که  بود  این  مهم  نبود  خوب  نتیجه 
زنان ایران با حجاب به مسابقه آمده اند. تمرین روز قبل از مسابقه 
به  است.  نهایی  کردن  چک  تیرانداز  یک  برای  واقع  در  و  مختصر 
بیاید.  فیلمبرداری  برای  ژاپن  تلویزیون  تا  بمانیم  ما گفتند در خط 
من به جای اینکه ۳۰ دقیقه تمرین کنم یک ساعت و نیم در خط 
ایستاده بودم و منتظر دوربین بودم. من واقعا خسته شدم و گفتم 
از خط خارج شدم. هنوز  از مسابقه ما نیست و  تلویزیون واجب تر 
را  تیراندازی  کت  دکمه های  تنها  و  بودم  نیاورده  در  را  کفش هایم 
و  شدند  وارد  تلویزیونی  گروه  همراه  ما  سرپرست  که  بودم  بازکرده 

متوجه شد که من بیرون از خط نشسته ام.
داد و بیداد سرپرست در سالن بازی های آسیایی باعث آزارم شد؛ 

بدهم مسابقه  نمی خواستم 
همه  حال  هر  به  و  داشتند  حضور  کشورها  همه  از  که  سالنی  در 
و  داد  به  کرد  شروع  تیم  سرپرست  بودند  ما  بودن  ایرانی  متوجه 
بیداد کردن که مگر نگفته بودم در خط بمانید چرا بدون اجازه از 
خط بیرون آمده ای؟ با این رفتار توجه ها را به صورت خیلی ناجور 
به سمت ما کشاند و من آنقدر از این موضوع اذیت شدم که حتی 
نمی خواستم مسابقه بدهم. این شد که با وجود آمادگی باالیی که 
مسابقه  از  امتیازی   ۱۳ افت  یک  با  متاسفانه  داشتم  هیروشیما  در 
راه یابی  امکان  امتیاز  آن  با  اینها  همه  رغم  علی  البته  آمدم.  بیرون 
تاسف  جای  ما  با  برخوردی  چنین  اما  شد  فراهم  برایم  المپیک  به 
و  امیدوارم که همه ما در راستای آگاهی حرکت کنیم  داشت. من 

نخواهیم بیشتر از این همدیگر را رنج و آزار دهیم.
برای رقابت آفریده نشده ام؛ ما بیشتر مسیر را هموار کردیم

باید  را  بودم  تاثیرگذار  و  موفق  چقدر  ورزشی ام  دوران  در  اینکه 
رقم  خود  برای  که  موفقیت هایی  از  بیشتر  ما  کند.  قضاوت  تاریخ 
ما  برای  اما همین هم می تواند  کردیم،  را هموار  باشیم مسیر  زده 
خشنود کننده باشد. به هر حال موفقیت، رشد و ارتقاء چیزی است 
نتیجه  این  به  سالها  از  بعد  من  و  کرد  نگاه  آن  به  فردی  نباید  که 
رسیدم که خیلی هم برای رقابت آفریده نشده ام. من بیشتر حرکت 
های جمعی و رشد جمعی را ترجیح دادم. می توانم بگویم اتفاقاتی 
تحول  یک  بود  داده  رخ  آن  از  بعد  و  قبل  المپیک،  آستانه  در  که 
فکری را در من ایجاد کرد که چرا رقابت ها باید به این صورت باشد. 
چرا یک نفر باید اول شود و بقیه دوم و سوم و عده زیادی هم باید 

حسرت این را داشته باشند که چرا در آن نقطه قرار نگرفته اند. 
ادامه در صفحه بعد

به زندگی من خوش آمدید
گفتگو با لیدا فریمان اولین پرچمدار زن ایران؛ "حسرتهایم تبدیل به 

امیدی برای دختران امروزی شد"
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اخبار حوزه بانوان
دختر 1۷ ساله جاسکی قربانی مار گزیدگی 

شد

نیش مار باعث مرگ دختری از اهالی روستای جگین باال 
در بندر جاسک شد

استان  شرق  در  گزیدگی  مار  و  عقرب   از  ناشی  مرگ 
حکایت غم انگیزی است که در فصول گرم سال تکرار 
اتفاق دردناک به دختری  این  بار قرعه  این  می شود و 
جوان از اهالی روستای جگین باال افتاد تا در نبود خانه 
بهداشت و بهورز و خرابی جاده روستایی جان خود را از 

دست بدهد.
 ۱۸ پیمودن  وقتی  گوید:  می  قربانی  نزدیکان  از  یکی 

کیلومتر راه فرعی روستا به جاده اصلی ۳ساعت زمان می 
برد وقتی روستا از داشتن خانه بهداشت و بهورز محروم 
مارگزیدگی  یک  که  داشت  توقع  میتوان  چطور  است 

باعث مرگ نشود. 
در  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بنابراعالم 
همه ی مراکز درمانی شرق استان سرم های مارگزیدگی 
موجود است اما موضوع مهم دیر رسیدن مصدومان این 
قبیل حوداث است که البته باز هم باید پرسید چه زمانی 
می رسد  سرانجامی  به  مناطق  این  روستایی  جاده های 
شود.   کاسته  دردناک  چنین  این  حوداث  شدت  از  تا 
هرمزگان  استان  شرقی  مناطق  در  روستاها  پراکندگی 
موجب شده تا ساخت راه مناسب برای هر کدام از این 
روستاها که در دل کوهستان واقع شده نیز به سخنی و 

کندی صورت گیرد.
زایمان بدون درد نقطه امیدي در افزایش 

زایمان طبیعي است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نخستین 
نشست کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در سال 
۱۴۰۰ گفت: زایمان بدون درد نقطه امیدي در ترویج و 

افزایش زایمان طبیعي است.
زایمان  ترویج  اینکه  به  اشاره  با  شاهرخی  پژمان  دکتر 

زایمان  افزایش  در  امیدي  نقطه  تواند  مي  درد  بدون 
مادران  توسط  سزارین  درخواست  از  کاستن  و  طبیعي 
باردار باشد، افزود: در نخستین نشست کمیته دانشگاهی 
ترویج زایمان طبیعی که با حضور مدیر امور بیماریها و 
مراکز تشخیصی و درمانی و سایر اعضای کمیته، برگزار 
و  طبیعی  زایمان  افزایش  راهبردهای  خصوص  در  شد 
کاهش سزارین بدون اندیکاسیون، تأکید بر ترویج زایمان 
طبیعی بدون درد در بیمارستان های استان و فرهنگ 
نظر  تبادل  و  بحث  جامعه  مردم  عموم  بین  در  سازی 

صورت گرفت.
دکتر شاهرخی اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از دالیل 
درد  از  نگرانی  سزارین،  انجام  به  باردار  مادران  تمایل 

غیر  و  دارویی  راهکارهای  از  استفاده  باشد،  می  زایمان 
دارویی کاهش درد زایمان می تواند باعث خوشایندسازی 

فرآیند زایمان طبیعی گردد.
برگزاری ازدواج آسان و اهدای ۳00 جهیزیه 

به زوج های جوان در هرمزگان
استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل  امیرتیموری  حسین 
همدلی  و  مواسات  رزمایش  در  اظهارداشت:  هرمزگان 
استان هرمزگان با همکاری بنیاد بین المللی خیریه آبشار 

عاطفه ها ۳۰۰ جهیزیه بین زوج های جوان توزیع شد.
وی افزود: در کنار این برنامه ۳ هزار بسته معیشتی نیز 
بین زوج های جوان و خانواده های نیازمند استان توزیع 

شد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: 
و  اقتصادی  وضعیت  که  برهه  این  در  داریم  وظیفه  ما 
معیشتی مردم نامناسب است در کنار مردم باشیم و به 

تسهیل امور آن ها کمک کنیم.
امیرتیموری بیان کرد: هم افزایی ظرفیت ها برای ترویج 
اینکه  با وجود  ازدواج آسان بسیار حائز اهمیت است و 
کرونا مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است شاهد افزایش 
گذاشتن  کنار  با  که  هستیم  ازدواج  آمار  درصدی   ۶
تشریفات و روی آوردن به ازدواج آسان اتفاق افتاده است.

در گذشته حسرت مدال داشتم اما اکنون می بینم اینها شبیه یک 
بازی است

شاید زمان آن رسیده باشد که دیدگاه ما نسبت به رقابت های ورزشی 
عوض شود. در حالی که این سال و سال گذشته را با کرونا رودر رو 
بودیم باز هم این فکر و روحیه تقویت شد که همه انسان ها در یک 
محدوده ای قرار دارند که بهم پیوسته هستند و این پیوستگی است 
که آنها را می تواند نجات دهد یا نابود کند. ما باید قادر باشیم تمام 
رویدادهایی که انجام می شود و ما برای آن برنامه ریزی می کنیم طوری 
باشد که سبب ارتقاء روح، جسم و جان بشر شود. من شاید آن موقع 
حسرت این را داشتم که ای کاش شرایط طوری بود که مدال می گرفتم 
و جایگاه المپیکی برای خودم کسب می کردم اما اکنون دیدگاهم آن 
نیست و دیگر دغدغه اول و دومی را ندارم. اینها دیگر شبیه یک بازی 
است. شاید زمانی رضایتمندی از کارم، ورزشم و حرفه ام سبب شود تا 
به عنوان فردی که تجاربی در ورزش و رقابت ها داشتم و دیدگاهی که 
اکنون دارم بتوانم تاثیری دگرگون کننده در این موضوع داشته باشم. 
چرا که واقعا این رقابتها به این شکل حسرت هایی را ایجاد می کنند 
که زیبا نیست. اگر ما در المپیک از صلح، کنار هم آمدن ملت ها، رنگ 
ها و نژادها صحبت می کنیم باید نگاه متفاوت و دگرگونه ای هم نسبت 
به برگزاری و برنامه ریزی این رویدادها داشته باشیم. امیدوارم که شاهد 

المپیک های متفاوتی در سال های آینده باشیم.
حرفه ام گرافیک است و در آن نسبتا موفق هستم

حرفه من با هنر و گرافیک گره خورده است چرا که استعداد و زمینه ای 
این  به  عالی  در سطح  نتوانستم  داشت هرچند  در من وجود  هنر  از 
موضوع بپردازم اما به حالت تجربی و برای گذران زندگی این حرفه را 
برگزیدم. از همان سال ۷۹ به بعد طراحی با نرم افزارهای کامپیوتری را 
شروع کردم. به نسبت هم موفق بودم  هر چند که بعد از یک دوره باز 

هم در من خستگی ایجاد کرد و کمی با اینکار فاصله گرفتم. 
با تولد فرزندم مهر خاتمه بر ورزش قهرمانی زدم

من در سال ۸۶ صاحب فرزندی شدم که دوست داشتم بیشتر با کودکم 
وقت بگذارم. همین موضوع باعث شد که از ورزش هم دوری کنم. با 
تولد فرزندم مهر خاتمه بر ورزش قهرمانی را زدم. از آن دوره فعالیتم 
معطوف به مربیگری شد اما با توجه به محدودیت ها و مشکالتی که 
تیراندازی وجود داشت احساس کردم در مربیگری  و هیات  تبریز  در 
آنجا هم قطع  با  لذا  و  ندارم  با هیات هم چندان رضایتی  و همکاری 

همکاری کردم. 
از سوی هیات تیراندازی تبریز مجددا دعوت به همکاری شدم و آن 

را پذیرفتم
در سال های اخیر باز هم از سوی هیات تبریز دعوت به همکاری شدم. 
با توجه به اینکه در این سالها ورزش تیراندازی در تبریز بر خالف قبل 
که از جایگاه خوبی برخوردار بود دچار رکورد و رخوت شد، این همکاری 
را پذیرفتم ولی فکر می کنم این مشکالت همچنان پابرجا است. چون 
نگاه مدیریتی ورزش کشور در قسمت های خرد و کالن نگاه درستی 

نیست. 
همه سیستم ها از مهره های خود بهره می گیرند؛ چیزی که در ورزش 

کمتر رخ می دهد

هزینه  و  سرمایه گذاری  با  را  خودش  مهره های  سیستمی  هر  معموال 
کار  به  را  آنها  شدند  بزرگ  و  برجسته  مهره ها  وقتی  و  می کند  بزرگ  
می گیرد تا سیستم خودش را بیشتر تقویت کند. ضمن اینکه هزینه ، 
زمان و انرژی که به لحاظ آموزش شده بازدهی داشته باشد. متاسفانه 
به این موضوع در سیستم ورزش ما توجه نمی شود شاید این ضعف از 
خود سیستم ورزش است. متاسفانه در ورزش افراد سیستم های دیگر 
را استفاده می کنند که این سبب می شود مهره های پرورش یافته در 
این سیستم سرخورده شوند. این باعث می شود که از منابع صرف شده 
هم دوری شود و فکر کنند تمام هزینه ها بی جا و بی مورد بوده است.

رسم  و  اسم  شده اند  ورزش  وارد  سیستم ها  سایر  از  که  افرادی  نهایتا 
نام  به  را  موفقیت ها  تمام  می کنند  سعی  و  می زنند  رقم  جایگاه  و 
خود تمام کنند و کسانی که استخوان شکستند و عمر، زمان، مال و 
جانشان را صرف کردند اثری از آنها نمی بینیم و دور مانده اند. این در 
درازمدت آسیب های جدی در بر خواهد داشت و من امیدوارم این نگاه 
تغییر کند. دیگر زمان آن رسیده که بپذیریم راه اشتباهی رفته شده 
است. هر جایگاه و سیستمی باید قادر باشد از بطن سیستم افراد خود 

را انتخاب و برای مدیریت و ادامه راهش از آنها استفاده کند.
از خودم راضی هستم اما نمی توانم نمره خوبی به خودم بدهم

هر چند در دوره خودم فکر می کنم خیلی جلوتر از هم دوره ای های 
اینکه  اما  راضی هستم،  از خودم  لحاظ  این  به  و  خودم حرکت کردم 
توانم  از ۹۰ درصد  یا  و  تماما گذاشتم  را  بود  توانم  آنچه که در  واقعا 
استفاده کرده باشم، خیر اینطور نیست. من فکر می کنم که نسبت 
به توانایی هایم کم کاری هم داشتم. هر چند در دوره خودم نسبت به 
خیلی ها خیلی خوب عمل کردم اما نمی توانم نمره خوبی به خودم 
بدهم. خیلی دوست داشتم آگاهی و مدیریت منابعی که در اختیارم 
بود بهتر اتفاق می افتاد و شاید این نیاز به آموزش بهتر و بیشتر داشت. 
از طرف جامعه و  از طرف خانواده و چه  این آموزش چه  ما  در زمان 

مدرسه وجود نداشت. 
آن زمان نگاه جامعه، خانواده و سیستم آموزش نسبت به زنان 

ورزشکار سرکوب گونه بود تا عامل رشد و ارتقاء
من فکر می کنم آن موقع چه از طرف جامعه و نگاه حاکم بر جامعه 
نسبت به ورزش و فعالیت زنان و چه از نگاه خانواده نسبت به دختران 
و همچنین پیگیری های آموزش و حمایت ها در داخل مدارس، بیشتر 
حالت سرکوب بود تا رشد و ارتقاء دادن به جوانان و دانش آموزان. من 
بین مدارس هم شرکت  در سطح مدارس در رقابت های  های ورزشی 
بودم  توانمند  جسمانی  و  بدنی  نظر  از  می گرفتم.  مدال  و  می کردم 
که  دیدم  معلمان  سوی  از  آموزش  دوره  این  در  هم  هایی  آسیب  اما 
بخشودنی نیست. سیستم آموزشی صحیحی بر مدارس ما حاکم نبوده 
از طرفی حمایت خانواده  و  نیست  نبود االن هم  نیست، آن موقع  و 
ها هم نه آن موقع و نه اکنون مورد تایید نیست. ما اساس سیستم 
آموزش را در نظام خانواده و مدارس نمی دانیم و تا زمانی که این ضعف 
وجود دارد قادر نیستیم به آن رشد و ارتقاء صحیح و درست برسیم. 
و آموزش  برای آموزش کشور رخ دهد  اتفاق میمون  این  امیدوارم که 

کشور متحول شود. 
امیدوارم فرزندانی تربیت کنیم تا ساختارهای قوی و با تغییرات 

بنیادی ایجاد کنند
امیدوارم ما خودمان که به نحوی از این اتفاقات آسیب دیده هستیم آن 
را برای فرزندان خود جبران کنیم و در واقع فرزندانی را تربیت کنیم که 
بتوانند ساختارها را تغییر دهند و ساختارهای قوی و با تغییرات بنیادی 
ایجاد کنند. من فکر می کنم استارت تحوالت زده شده است. البته این 
تحوالت نه در برنامه ریزی و مدیریت کشوری بلکه در اندیشه مردم ایران 
زده شده است. این موضوع می تواند تحوالت بزرگی را رقم بزند. برای 
همه فرزندان ایران زمین آرزوی شادکامی، توسعه یافتگی و ارتقاء دیدگاه 
دارم. امیدوارم روزی فرا برسد سطح آگاهی مردمان در باالترین جایگاه 

بشری قرار گرفته باشد.
نسل ما سختی های زیادی را تحمل کرد تا ورزش به اینجا برسد/ 

بسیاری از مدیران در این حوزه ورزشی نیستند
طبیعتا نگاه ها به ورزش زنان متفاوت تر و آن نگاه بسته و فشاری که 
روی زنان بود کمتر شده است. حداقل اکنون خیلی روی لباس، روسری، 
رنگ ها، و ... حساس نیستند. واقعا عکس های آن موقع را نگاه می کنم 
تعجب می کنم که چه مسیری را طی کردیم که به اینجا رسیدیم. چه 
سختی هایی نسل ما متحمل شد تا به اینجا برسیم. درست است که 
با آزمون و خطا مسائلی بهبود پیدا کرده اما واقعا ساختار و سیستمی 
که باید ورزش را بسازد تا قامت ورزش ساخته شود هنوز نداریم. بسیاری 
از مدیرانی که در این حوزه در جایگاه های مختلف مدیریتی هستند 
از بطن ورزش نیستند. تا زمانی که این روند ادامه دارد طبیعی است 
که ورزشکاران و افرادی که در این زمینه زمان گذاشتند و هزینه کرده 
اند در حاشیه خواهند ماند و طبیعتا آن رشد الزم هم اتفاق نمی افتد. 
چون هر حوزه دلسوزان خود را می خواهد. هنگامی که دلسوزان پس 
را  ورزش  و  نمی سوزانند  وارد شده اند دل  بیرون  از  که  آنهایی  بکشند 

نخواهند فهمید.
آنقدر ما را دور نگه داشته اند که جسارت حضور در انتخابات 

فدراسیون را نداریم
واقعیت این است آنقدر افرادی مثل من و امثال من را از سیستم ها 
دور نگه می دارند که زمانی هم که بتوانیم به عنوان کاندیدای ریاست 
را  جسارتش  باشد  فراهم  شرایط  و  شویم  فضاها  این  وارد  فدراسیون 
و  غریب  عجیب  چیز  همه  می کنیم  فکر  حاضر  حال  در  ما  نداریم. 
متفاوت شده، مگر ساختار صحیحی وجود داشته باشد؛ یعنی زمانی 
که یک ورزشکار دوره قهرمانی اش تمام می شود بالفاصله در قسمت 
دیگری او را بکار بگیرند و در بخش های دیگر پرورش یابد. درست است 
که من می توانم در انتخابات ریاست فدراسیون شرکت کنم و ممانعتی 
نیست اما واقعا چه امیدی دارم که این اتفاق رخ دهد و من این سمت را 
تصاحب کنم. به نظر من فضای باز انتخاباتی نداریم. در بیشتر حوزه ها 
این مسئله وجود دارد و خیلی چیزها صحیح نیست. دوست ندارم در 
برسد که در همه  فرا  زمانی  امیدوارم  این فضا شوم.  وارد  این شرایط 
بگیرند وآن  اختیار  را در  و مناسب، منصب ها  افراد شایسته  حوزه ها 
افراد زمانی هم که می بینند شایسته تر از خودشان وجود دارد آنجا را 
ترک کرده و به صاحبانش بازگردانند. ریاست فدراسیون که بماند، برای 

انتخابات ریاست هیات های استانی هم مشکالت زیادی داریم.

به زندگی من خوش آمدید
گفتگو با لیدا فریمان اولین پرچمدار زن ایران؛ "حسرتهایم تبدیل به 

امیدی برای دختران امروزی شد"



آثار  تشریح  در  ایران  مامایی  و  زنان  انجمن  عضو  و  متخصص 
سوء فشار خون باال بر روی مادران باردار و جنین آن ها گفت: با 
فشار خون باال، خون کمتری از طریق جفت به جنین می رسد 
بنابراین میزان دریافت اکسیژن و مواد غذایی توسط جنین کم 

می شود و در این شرایط نوزاد با وزن کم به دنیا می آید.
سوزان پیروان با تاکید بر اینکه فشار خون باال برای همه افراد تهدید 
محسوب می شود و حادثه ساز خواهد بود، اظهار داشت: اهمیت توجه 
به این موضوع در مادران باردار دوچندان می شود چرا که فشار خون 
باال عالوه بر مشکالت و اختالالتی که برای مادر به وجود می آورد بر 

روی جنین هم آثار سوء باقی می گذارد.
وی ادامه داد: فشار خون باال در بارداری به دو شکل وجود دارد؛ مادران 
بارداری که مبتال به فشار خون مزمن هستند یعنی پیش از بارداری 
هم فشار خون باال داشته اند یا در نیمه اول بارداری یعنی قبل از هفته 

بیستم بارداری دچار فشار خون باال شده اند.
این متخصص زنان ادامه داد: نوع دیگر فشار خون باالیی است که بعد 
این  از هفته بیستم به بعد پدیدار شود که به  بارداری یعنی  از نیمه 
فشار خون بارداری می گویند. این نوع فشار خون اگر رسیدگی نشود 
می تواند به طور ناگهانی باال رود و فرد را دچار مسمومیت بارداری 
کند که بسیار خطرناک است و باعث ایجاد عوارض قلبی و ریوی می 

شود و گاهی حتی سکته مغزی هم ایجاد می کند.
عدد فشار خون باال چیست؟

پیروان با تاکید بر اینکه فشار خون باال در حاملگی یک موضوع بسیار 
جدی است که باید به آن توجه ویژه داشت، در پاسخ به این پرسش 
که چه عددی از فشار خون را باال در نظر می گیریم؟ توضیح داد: فشار 
خون نرمال ۱۲۰ روی ۸۰ است اما اگر این عدد در مادر باردار به ۱۴۰ 
روی ۹۰ و بیشتر برسد، فشار خون باال محسوب می شود و مادر باید 

تحت مراقبت ویژه قرار گیرد.
ابتال  از  پیشگیری  برای  باردار  مادر  چکاب  و  کنترل  نوع  درباره  وی 
باردار برای کنترل  به فشار خون یادآور شد: در هر ویزیتی که مادر 

بارداری مراجعه می کند، فشار خون او کنترل می شود.
فشار خون باال چه عوارضی بر روی مادر و جنین دارد؟

پیروان در مورد عوارض فشار خون بر روی مادر باردار گفت: فشار خون 
در مادر باردار، فشار و بار مضاعفی را به قلب وارد می کند و احتمال 
پدیدار شدن مشکالت قلبی، اثرگذاری بر روی کلیه و حتی در موارد 

شدید سکته مغزی را باال می برد.
وی افزود: اثر فشار خون باال بر روی بارداری هم این است که منجر 
به  یا  از محل خود می شود  یا کنده شدن جفت  زایمان زودرس  به 
زودرس  سزارین  احتمال  کند  می  اورژانس  حالت  ایجاد  اینکه  دلیل 

باال می رود.

به گفته عضو انجمن زنان و مامایی ایران، وقتی فشار خون باال باشد 
خون کمتری از طریق جفت به جنین می رسد بنابراین میزان دریافت 
اکسیژن و مواد غذایی توسط جنین کم می شود. به طوری که در فشار 
خون باالیی که درمان نمی شود و طول می کشد با جنین های کم 

وزن مواجه هستیم.
در چه افراد بارداری احتمال ابتال به فشار خون باال بیشتر است؟

پیروان در پاسخ به این پرسش که در چه افراد بارداری احتمال ابتال 
بیشتر است توضیح داد: در مادرانی که در دوران  باال  به فشار خون 
بارداری قبلی هم دچار فشار خون بودند و مادرانی که فشار خون مزمن 

دارند احتمال فشار خون باال در بارداری زیاد است.
مادران  قلو،  یا چند  دوقلو  های  در حاملگی  داد: همچنین  ادامه  وی 
دیابتی، مادرانی که دچار بیماری کلیوی هستند، مادرانی که بیماری 
آنان  مادرانی که سن  و  مادران چاق  دارند،  لوپوس  مانند  خودایمنی 
بیشتر از ۳۵ سال است و باردار شده اند احتمال ابتال به فشار خون باال 

بیش از افراد دیگر است.
چطور می شود از ابتال به فشار خون پیشگیری کرد؟

این متخصص زنان، درباره راهکارهای پیشگیری از ابتال به فشار خون 

باال خاطرنشان کرد: در برخی موارد به طور ناگهانی فشار خون بارداری 
فاکتورهایی  به طور کلی  اما  نیست  قابل پیشگیری  و  افتد  اتفاق می 
مانند وزن، دیابت و فشار خون مزمن باید کنترل شود و سپس اقدام 

به بارداری صورت گیرد.
وی درباره نوع تغذیه و رابطه آن با کنترل فشار خون هم یادآور شد: 
مصرف کلیسم به اندازه کافی در مادران باردار توصیه می شود چرا که 
دیده شده در مادرانی که میزان کلسیم دریافتی آنان از طریق تغذیه 
کم بوده احتمال فشار خون بیشتر بوده است. همچنین در مادرانی که 
مقدار منیزیم آنان پایین بوده احتمال ابتال به فشار خون بیشتر است.

پیروان افزود: به همین دلیل به مادران باردار توصیه می شود که در 
دوران بارداری، مصرف اندازه میوه و سبزیجات به عنوان منبع منیزیم 
بگنجانند.  غذایی خود  برنامه  در  را  کلسیم  منبع  عنوان  به  لبنیات  و 
ضمن اینکه فراموش نکنیم حتما تالش کنند قبل از اقدام به بارداری 
وزن مناسب را پیدا کرده باشند تا احتمال ابتال به فشار خون بارداری 

کمتر شود.
منبع ایرنا
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۷۸۲موردنامجدیددرسالگذشتهتاییدشد
در  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
گذشته  در سال  سازمان  این  نام  انتخاب  کمیته 
گرفت  قرار  تایید  مورد  جدید  نام  عنوان   ۷۸۲
برای  ایرانیان  انتخابی  های  نام  فهرست  به  و 

فرزندانشان اضافه شد.
و  هزار  گذشته  سال  در  گفت  در  ابوترابی  اهلل  سیف 
۴۶ درخواست عنوان نام جدید به کمیته انتخاب نام 
سازمان ثبت احوال کشور داده شده که از این تعداد 
۲۶۴ عنوان از این درخواست ها پذیرفته نشد و ۷۸۲ 
و  گرفت  قرار  تایید  مورد  ها  درخواست  این  از  عنوان 
خود  فرزندان  برای  را  ها  نام  آن  توانستند  متقاضیان 

انتخاب کنند.
وی ادامه داد: گاهی افرادی برای انتخاب نام فرزند خود 
نام هایی را درخواست می کنند که در لیست نامگذاری 
ثبت  در  ها  نام  گونه  این  انتخاب  نیست،  احوال  ثبت 
 : گفت  ابوترابی  می شود.  نظر  اعالم  و  بررسی  احوال 
انتخاب نام نیک از وظایف پدران و مادران است، نام ها و 
نشان ها، هویت ما را تشکیل می دهند، هر نامی که برای 
هر کسی انتخاب می شود به طور معمول از زمان به دنیا 
آمدن تا زمان از دنیا رفتن، همراه اوست و با همان نام و 
نشان، شناخته می شود، شاید به همین دلیل است که 
اولین وظیفه پدر و مادر در برابر فرزندان، انتخاب نام 
مناسب برای آنها باشد و نکته ای که از سوی بزرگان 

دین مورد تاکید قرار گرفته است.
پسرانه  و  دخترانه  نام های  نوع  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دینی  توصیفی،  های  الگوی  از  برگرفته  تواند  می 

ترکیبی،  منطقه ای،  قومی،  باستانی،  ملی  مذهبی، 
و  کوه ها  پرندگان،  زیبا،  حیوانات  طبیعت،  گل ها،  نام 
رودها و نام موجودات خیالی و تاریخی باشد. سخنگوی 
ثبت  قانون   ۲۰ ماده  برابر  گفت:  احوال  ثبت  سازمان 
احوال کشور، انتخاب نام با اعالم کننده آن است. برای 
نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب )مثل حسین، محمد 
شود(،  می  محسوب  نام  یک  که  آن  مانند  و  مهدی 

انتخاب خواهد شد.
هتک  موجب  که  هایی  نام  انتخاب  داد:  ادامه  وی 
حیثیت مقدسات اسالمی می شود و همچنین عناوین 

با  نامتناسب  یا  نام های زننده و مستهجن  القاب و  و 
با  ممنوع  های  نام  تشخیص  است.  ممنوع  جنس، 
شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه های 
آن را تعیین و به این سازمان اعالم می کند. ابوترابی 
و  احوال  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  موجب  به  کرد:  تاکید 
نام  انتخاب نام هایی که در فهرست  تبصره های آن، 
آنها  دارندگان  و  است  قدغن  دارد،  قرار  ممنوعه  های 
تغییر  به  نسبت  مربوطه  مقررات  رعایت  با  توانند  می 
آن اقدام کنند. سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره 
به اعضای »کمیته انتخاب نام« ثبت احوال خاطرنشان 

کرد: این کمیته بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی 
حوزه  در  دانشگاه  استاد  دو  آن  در  و  شده  تشکیل 
از  نماینده   ۲ عرب،  ادبیات  و  فارسی  ادبیات  دکترای 
از  متخصص  سه  و  فارسی  زبان  و  ادب  فرهنگستان 
سازمان ثبت احوال حضور دارند و نام درخواست شده 
توسط افراد در این کمیته بررسی می شود و در صورت 
تایید می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وی اعالم کرد: 
در  که  هایی  نام  شهروندی  حقوق  رعایت  منظور  به 
فهرست نامگذاری ثبت احوال نیست، مورد بررسی قرار 
می گیرد و چنانچه مغایر با قوانین جاری ثبت احوال 

نباشد، متقاضی می تواند انتخاب کند.
 امیر علی و فاطمه فراوان ترین نام های انتخابی برای 

نوزادان در سال گذشته 
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: امیرعلی و 
هستند  نام هایی  فراوان ترین  و  پرتکرارترین  از  فاطمه 
که ایرانیان در سال ۱۳۹۹ برای فرزندان خود انتخاب 
برای  شده  انتخاب  نام های  افزود:  ابوترابی  کردند. 
ترتیب  به   ۹۹ سال  در  فراوانی  بیشترین  با  پسران 
حسین،  امیرحسین،  علی،  محمد،  امیرعلی،  شامل 
آراد، ابوالفضل، آریا، سامیار، امیرعباس، محمدحسین، 
محمد طاها، آی هان، کیان، ماهان و امیرمحمد بود. 
ادامه داد: همچنین نام های انتخاب شده برای دختران 
ترتیب شامل  به  فراوانی در سال گذشته  بیشترین  با 
یسنا،  مرسانا،  آوا،  زینب،  حلما،  رستا،  زهرا،  فاطمه، 
نازنین زهرا، ریحانه، آیلین، همتا، باران، رها و هانا بود.

منبع ایرنا
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مشاور امور زنان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران:
بانوان ایثارگر آینه تمام نمای فداکاری زنان در 

دفاع مقدس هستند

ایثارگران گفت: سوم  امور  و  بنیاد شهید  و خانواده  زنان  امور  مشاور 
بی منت  که  روایت می کند  را  ملتی  مقاومت  و  پرافتخار  تاریخ  خرداد 
و  با صالبت  پای جان  تا  و شهادت طلبی  روحیه جهادی  با  بی ادعا  و 
استوار در میدان نبرد جنگیدند تا امنیت و آرامش و پیروزی را برای 
ایران اسالمی به ارمغان آورد.   از ایثار، فریده اوالد قباد در سالروز آزاد 
سازی خرمشهر اظهار کرد: امام خمینی )ره( درباره نقش زنان در دفاع 
مقدس فرمودند: »پیروز و سرافراز باد نهضت اسالمی زنان معظم ایران، 
افتخار بر این قشر عظیمی که با حضور ارزشمند و شجاعانه خود در 
صحنه دفاع، میهن اسالمی و قرآن کریم و انقالب را به پیروزی رسانده 
فداکاری  آماده  و  فعالیت  حال  در  جبهه  پشت  و  جبهه  در  اکنون  و 
هستند.« وی افزود: سالروز فتح خرمشهر فرصت مغتنمی است که در 
برابر حماسه و دالوری های تمامی زنان و دختران رزمنده ای، که در 
خط مقدم جنگ خونین شهر مبارزه کردند و عاطفه زنانگی و شهادت 
را در هم آمیختند و مقابل دشمن متخاصم دوشادوش مردان و پسران 
و برادرانشان برای حفظ خاک جنگیدند و نام و یادشان در برگ های 

زرین تاریخ دفاع مقدس حک شده است،  سر تعظیم فرود آوریم.
داد:   ادامه  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  خانواده  و  زنان  امور  مشاور 
بانوانی همچون شهیده شهناز حاجی شاه نخستین بانوی شهید دفاع 
مدال  که  زاده  وهاب  آمنه  و  ناهیدی  فاطمه  سرافراز  آزاده  مقدس،  
ایثار و فداکاری زنان  جانبازی به گردن آویخته اند،  آینه تمام نمای 

میهن اسالمی در دفاع مقدس هستند.  
اوالد قباد خاطر نشان کرد :  ضمن تبریک این روز به تمامی ملت ایران 
به ویژه خانواده های معزز شهدا، جانبازان بزرگوار، آزادگان سرافراز و 
رزمندگان گرامی،  یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر، این مناسبت 

غرور انگیز را گرامی می داریم.
کارنامه موفق معاونت امور زنان در توانمندسازی بانوان 

سرپرست خانوار

معاونت امور زنان و خانواده با تحت پوشش قرار دادن حدود ۱۴ هزار 
زن سرپرست خانوار در سطح کشور و مهیا کردن زمینه ورود آنان به 
عرصه اشتغال به ویژه مشاغل خانگی توانست عالوه بر برداشتن گام 
های بلند در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، کارنامه موفقی 

از خود ارایه دهد.
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گزارشی به تشریح  معاونت 
خانوار  سرپرست  زنان  خصوص  در  معاونت  این  عملکرد  و  اقدامات 
پرداخت. براساس این گزارش،  اقدامات این معاونت در خصوص زنان 
دسته  دو  به  ششم،  توسعه  برنامه  قانون  براساس  و  خانوار  سرپرست 
سند  آن  مهمترین  که  باالدستی  اسناد  اجرای  بر  مبتنی  اقدامات 
و  است  برنامه  ماده ۸۰  بند ت  به طور خاص  و  توسعه  برنامه ششم 
با رویکرد  برنامه و  این  اقدامات اجرایی و عملیاتی که در چهارچوب 
از طریق  و  اجتماعی  و  اقتصادی  توانمندسازی در حوزه های مختلف 
همکاری با دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و سمن های فعال 

در عرصه توانمندسازی به انجام رسیده است، طبقه بندی می شود.

به  منضم  توانمندسازی  جامع  طرح  تدوین  ضمن  زنان  امور  معاونت 
های  پروژه  قالب  در  دیگری  اقدامات  انجام  به  عمل،  و  اقدام  برنامه 
خانوار  سرپرست  زنان  برای  توانمندسازی  رویکرد  با  استانی  و  ملی 
پرداخته است که از جمله می توان به اجرای طرح های توانمندسازی 
اقتصادی-اجتماعی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد که بخش عمده 
ای از فعالیت معاونت در این خصوص را می توان در دو طرح خالصه 
کرد که مجموعا حدود ۱۴هزار زن سرپرست خانوار را در سطح کشور 
اساس  بر  است.  نموده  خانگی  مشاغل  ویژه  به  اشتغال  عرصه  وارد 
گزارش معاونت، نیمی از زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه های غیر 
رسمی سکونت دارند که این معاونت در قالب یک تفاهم نامه سه جانبه 
با وزارت کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و معاونت امور زنان 
و خانواده تعداد ۷هزار و ۷۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار ساکن در 
سکونتگاه های غیر رسمی در ۱۵ استان شناسایی شده و ضمن ارائه 
تسهیل  توسط  اجتماعی  های  مهارت  ارتقاء  برای  الزم  های  آموزش 
گران و تشکیل گروه های مشارکت محلی در هر محله، ظرفیت کاِر 
این،  بر  عالوه  افراد  این  است.  شده  فراهم  برایشان  تیمی  و  گروهی 
برای کسب مهارت های مالی الزم برای ایجاد اشتغال نظیر آشنایی با 
قوانین بیمه و مالیات، به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده 
و اغلب در رشته هایی که عالقمند بوده یا بازار فروش تولیدات مناسبی 
داشتند، کسب مهارت کردند و توانسته اند بعد از حدود ۲ سال که از 
شروع فاز اول آن می گذرد توانایی تولید محصوالتی را در رشته های 
با دریافت گواهی مهارت از سازمان  گوناگون و متنوع کسب کرده و 
آموزش فنی و حرفه ای، زمینه های الزم برای ایجاد شغل برای ایشان 
فراهم شده است. همچنین در طرح دیگر که باز در قالب تفاهم نامه 
سه جانبه با معاونت و همراهی وزارت تعاون و سازمان جهاد دانشگاهی 
ایجاد  انجام شد تعداد ۶هزار و۲۰۰ زن سرپرست خانوار عالقمند به 
نوین  الگوی  اساس  بر  و  شناسایی  استان،   ۲۴ در  خانگی  شغل  یک 
توسعه مشاغل خانگی، به پیشرانهایی که در زمینه آموزش مهارت در 
بازار به این زنان  حرفه های خاص و همچنین شناسایی و اتصال به 
کمک می کردند، معرفی شدند. این زنان با کمک پیشرانها توانسته اند 
به بازار فروش محصوالت تولیدی خود متصل شده و از طریق بازارچه 
های فیزیکی یا بازارهای مجازی محصوالت خود را به فروش برسانند. 
با همکاری سازمان های مردم  توانمندسازی  معاونت در عرصۀ  البته 
نهاد در کشور موافقتنامه های متعددی دارد و این موضوع پیوسته در 

دستور کار هر سال معاونت بوده و جزو برنامه های ثابت است.
همچنین تهیه و تصویب برنامه ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در تمام 
۳۱ استان- متناسب با شرایط هر استان- یکی از اقدامات مهم معاونت 
سرپرست  زنان  مذکور  های  برنامه  مهم  محورهای  از  یکی  که  است 

خانوار و توان افزایی آنها است.
خفاش شب فردیس دستگیر شد

دادستان عمومی و انقالب فردیس از بازداشت فردی خبر داد که در 
شهرستان  این  در  بانوان  جنسی  آزار  به  اقدام  مسافرکش  پوشش 

می کرد.
دادستانی  به  گزارش ها  برخی  وصول  با  گفت:  ناصرخاکی  حسین 
فردیس، مبنی بر آدم ربایی و مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف 
توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضایی  با چاقو  تهدید  و 
برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب 
مناسب، متهم با نام »س. م« دستگیر شد. وی با بیان اینکه تاکنون 
سه نفر از شهروندان طرح شکایت کرده اند در خصوص روش این فرد 
که به »خفاش شب فردیس« معروف شده توضیح داد: این متهم، زنان 
جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی»پراید مشکی« سوار می کرده 
و در حالی که تمام شیشه های خودرو پایین بوده پس از طی مسافتی، 
شیشه های دودی خودرو را باال  داده و با تغییر مسیر و آدم ربایی، در 
نقطه خلوتی توقف می کرده است. وی افزود: با توجه به دستکاری درب 
خوردو، امکان فرار برای بزه دیدگان میسر نبوده و متهم با تهدید از 
طریق چاقو، عالوه بر سرقت اموال بزه دیدگان، اقدام به تعدی جنسی 

نسبت به آنها می کرد.

انجام نیت شیطانی خود،  از  این فرد پس  اینکه  به  با اشاره  ناصرخاکی 
باره تاکنون سه شاکی  بزه  دیدگان را رها می کرده متذکر شد: در این 
شناسایی شده اند اما با توجه به نوع ارتکاب بزه و ادله موجود امکان وجود 
انتشار  برای  قضایی  از صدور دستور  دارد. وی  دیدگان وجود  بزه  سایر 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۹۶ ماده  اساس  بر  متهم  تصویر  عمومی 
با حفظ  برای طرح شکایت  می توانند  دیده  بزه  افراد  گفت:  و  داد  خبر 
مراجعه  فردیس  انقالب  و  عمومی  دادسرای  به  آنها،  هویت  محرمانگی 

کنند.
بازار قدیم ماهی فروشان بندرعباس به صنعتگران آسیب 

دیده واگذار می شود

 
استاندار هرمزگان گفت: بازار قدیم ماهی فروشان بندرعباس در یک ماه 
آینده راه اندازی می شود و در اختیار صنعتگران آسیب دیده از سانحه 
آتش سوزی در معبد هندوها قرار می گیرد. فریدون همتی در نشست با 
صنایع دستی  بازارچه  آتش سوزی  از  آسیب دیده  صنعتگران  از  جمعی 
معبد هندوها افزود: در این نشست مقرر شد به موازات راه اندازی این 
عمرانی  معاونت  توسط  صنعتگران  به  غرفه ها  واگذاری  نحوه  بازارچه، 
استانداری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین 
اختیار  در  بازارچه  این  از  غرفه   ۲۰ داشت:  بیان  وی  شود.  تکلیف 
قرار  هندوها  معبد  آتش سوزی  از  آسیب دیده  صنایع دستی  صنعتگران 
می گیرد و بقیه غرفه های آن نیر به صنعتگران معرفی شده از سوی اداره 
واگذار می شود.   استان  و صنایع دستی  گردشگری  میراث  فرهنگی،  کل 
بازارچه صنایع دستی در ضلع شرقی معبد هندوها، ۲۷ اردیبهشت سال 
۹۹ دچار حریق شد و این حادثه زمانی اتفاق افتاد که بازارچه تعطیل 
بوده و فعالیتی در آن جریان نبوده است. در این نشست با حضور استاندار 
استانداری   بانوان  امور  مدیرکل  استانداری،  عمرانی  معاون  هرمزگان، 
رییس مجمع نمایندگان هرمزگان و جمعی از صنعتگران آسیب دیده از 
صنعتگران  مشکالت  هندوها،  معبد  صنایع دستی  بازارچه  آتش سوزی 
آسیب دیده از سانحه آتش سوزی معبد هندوها مورد بررسی قرار گرفت.  
اردیبهشت ماه ۹۹ نمایشگاه صنایع دستی در محوطه معبد هندوهای 
بندرعباس طعمه حریق شد و ۲۰ غرفه از جنس چوب و ِسِوند )شاخه و 
برگ درخت نخل(  به همراه وسایل صنعتگران سوخت و خاکستر شد. 

معبد هندوهای بندرعباس در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی توسط محمد 
هندی  کارگران  و  تجار  زیارتی  بنای  عنوان  به  سعدالملک  خان  حسن 
مقیم بندرعباس ساخته  شده و سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ثبت 

شد.
مرکز آموزش، اشتغال و تولید صنایع دستی در جزیره 

ابوموسی راه اندازی می شود
استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  سرپرست 
در  صنایع دستی  تولید  و  اشتغال  آموزش،  »مرکز  گفت:  هرمزگان 
مطلب  این  بابیان  بناوند  سهراب  می شود.«  راه اندازی  ابوموسی  جزیره 
اشتغال  آموزش،  مرکز  فاقد  ابوموسی  جزیره  اینکه  به  توجه  »با  گفت: 
جزیره  صنعتگران  حال  رفاه  به منظور  و  است  صنایع دستی  تولید  و 
درزمینه تولید و عرضه صنایع دستی، در دیدار با فرماندار، امام جمعه و 
شهردار جزیره ابوموسی بر راه اندازی یک مرکز و خانه صنایع دستی در 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  تأکید شد.« سرپرست  این جزیره 
و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه یکی از  برنامه های این اداره 
کل برای توسعه صنایع دستی در استان، ایجاد بازار فروش و حمایت از 
افزود: »با راه اندازی مرکز اشتغال، تولید  هنرمندان صنایع دستی است، 
و فروش محصوالت صنایع دستی در جزیره ابوموسی یکی از دغدغه های 
اصلی صنعتگران که همان فروش محصوالت است، مرتفع می شود.« او 
جزیره  صنایع دستی  صنعتگران  از  جمعی  با  نشستی  ادامه  »در  افزود: 
ابوموسی برگزار شد و مشکالت و چالش های پیش روی آنان اعم از بیمه، 
صدور مجوزهای صنایع دستی، فروش و عرضه محصوالت صنایع دستی 
از  حمایت  برای  راستا  همین  »در  کرد:  تأکید  بناوند  شد.«  بررسی 
صنعتگران، مقدمات صدور مجوزهای صنایع دستی شامل پروانه تولید و 
کارت شناسایی برای ۱۰۰ نفر از صنعتگران صنایع دستی جزیره پس از 

برگزاری آزمون فراهم شد.«

اخبار کوتاه حوزه بانوان



معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه الیحه 
پلیس اطفال و نوجوانان در ۶ فصل تنظیم و به زودی به مجلس ارسال 
می شود، گفت: این الیحه به کاهش آسیب ها و بزه ها کمک می کند و 

به نوعی جنبه بازدارندگی دارد.
تحلیلی  آموزشی-  وبینارهای  نشست  یازدهمین  در  ابتکار  معصومه 
حقوق کودک با عنوان »بررسی الیحه پلیس اطفال« با تاکید بر اینکه 
دولت دوازدهم توجه همه جانبه ای نسبت به حقوق کودک داشته و 
دارد، اظهار داشت: این توجه ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. وزارت 
دادگستری به طور جدی مرجع ملی را فعال کرده و این مرجع هم 
نشست های آموزشی و تخصصی با قوه قضاییه و سایر مسووالن مرتبط 
داشته است. همچنین مدیران کل امور بانوان و خانواده استان ها را به 

عنوان بازوان استانی مرجع ملی کنوانسیون قرار داده است.  
وی ادامه داد: این دوره ها و برنامه هایی که متعاقب آن اعالم شده 
است اتفاقات مهمی در حوزه کودک است و موضوعات بسیار مهمی را 
در بردارد. عالوه بر اینکه در دولت دوازدهم به طور خاص به موضوع 
کودک پرداخته شد الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوان نیز که 
به جریان  این دولت  بود در  مانده  باقی  به مدت ده سال در مجلس 

بررسی افتاد.
دولت  الیحه  این  مورد  در  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس  معاون 
درخواست اولویت کرد و مجلس قبل بر اساس آن، این الیحه را در 
صحن آورد و بحث های زیادی شد، یادآور شد: سرانجام با رایزنی های 
فراوان این الیحه تصویب و ابالغ شد. ضمن اینکه آیین نامه اجرایی 
این قانون، در حال گذران آخرین مراحل  خود در کمیسیون فرهنگی 
دولت است و امیدواریم به زودی آیین نامه جامع و به روزی در ارتباط 

با دستور کار دستگاه های مرتبط داشته باشیم.
ابتکار با بیان اینکه یکی از نقاط قوت دولت، توجه به اورژانس اجتماعی 
به عنوان یک ساز و کار مهم برای مداخله در موارد خشونت، سواستفاده 
و آزار کودکان است، تصریح کرد: اورژانس اجتماعی به طور خاص مورد 
توجه دولت است و معاونت هم در راستای آن، از راهبردهای اورژانس 
اجتماعی حمایت کرده به طوری که عالوه بر ۴۲ بازدید از مرکز های 
بهزیستی  با سازمان های  در سراسر کشور، همکاری خوبی  اورژانس 

برای توان افزایی و انتخاب کارشناسان نمونه داشتیم.
حمایت الیحه پلیس اطفال و نوجوانان از حفظ حقوق کودک در 

خانواده
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از تکالیف دولت از دیرباز 
لوایح  کمیسیون  در  سرانجام  که  بود  نوجوانان  و  اطفال  پلیس  بحث 
دولت و با اجماع و همکاری قوه قضاییه تصویب شد، گفت: این الیحه 
گام بسیار مهمی است در جهت احقاق حقوق کودکان، توجه به آسیب 
هایی که ممکن است به کودکان وارد شود و توجه به این موضوع که 
کودکان در بحث های مرتبط با نقش پلیس به یک سازوکار مهم نیاز 
این الیحه دیده شده و  موارد در  این  افزود: خوشبختانه  دارند.  وی 
انتظار داریم هر چه سریعتر مجلس این الیحه را از مراحل و تشریفات 

قانونی بگذراند و به تصویب برساند. این الیحه همچون الیحه حمایت 
از اطفال، زیر ۱۸ سال را به عنوان سن کودکی قرار داده و به حمایت 
برای ما  اینکه  یادآوری  با  ابتکار  تاکید دارد.  افتراقی دوستدار کودک 
این موضوع از منظر خانواده بسیار مهم است، درباره چرایی آن گفت: 
چرا که آسیب هایی که ممکن است به کودک توسط اعضای خانواده 
وارد شود در تمام عمر همراه او بماند و این آزار و اذیت های روحی و 

روانی را به جامعه بکشاند.
الیحه پلیس اطفال و نوجوانان در ۶ فصل تدوین شده است

این  این الیحه خاطرنشان کرد:   معاون رئیس جمهوری درباره مفاد 
و  کلیات  شامل  اول  فصل  که  است  شده  تنظیم  فصل   ۶ در  الیحه 
این  ساکن  غیرایرانی  و  ایرانی  کودکان  همه  اینکه  قبیل  از  تعاریفی 
سرزمین را دربردارد. همچنین از کودکان ناقض قوانین جزایی یا شاهد 
و مطلع از وقوع جرم را تقسیم بندی و تعریف کرده است.   وی با بیان 
اینکه در فصل دوم هم تشکیالت پلیس ویژه کودکان و نوجوانان که 
وظیفه نیروی انتظامی است، اشاره شده است، اظهار داشت: فصل سوم 
هم تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی را دربردارد.  همینطور در 
فصل چهارم به نحوه کشف جرم و تحقیق اشاره شده است و حساسیت 
زیادی دارد چرا که اگر در همین مرحله تحقیق رعایت حقوق کودکان 
و نوجوانان نشود، به آنان ضربه وارد می شود. ابتکار با تاکید بر اینکه 
در همه قوانین خانواده رکن اصلی است، تصریح کرد: در شرایطی که 
خانواده سازوکار امن خود را از دست می دهد باید پناهگاه امنی برای 
این کودکان مدنظر قرار گیرد که این موضوع در فصل پنجم گنجانده 
شده است. در فصل ششم هم حمایت های خاص که منافع کودک را 

در بربگیرد دیده شده است. مهم است که منافع و مصلحت کودک را 
با موضوع خانواده تشخیص دهیم. معاون رئیس جمهوری خاطرنشان 
کاهش  به  تشکیل  صورت  در  نوجوانان  و  اطفال  پلیس  الیحه  کرد: 

آسیب ها و بزه ها کمک می کند و به نوعی جنبه بازدارندگی دارد.
ادامه سخنان خود به الیحه اصالح قانون ماده ۶۱۲ مجازات  وی در 
اسالمی اشاره کرد و گفت: این الیحه معروف به الیحه رومینا است و 
نهایتا این الیحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که اجماع 
امیدواریم  که  تصویب رسید  به  دولت  در  است  و مجریه  قضاییه  قوه 

مجلس محترم عالوه بر اعالم وصول برای آغاز تصویب، اقدام کند.
الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مشتمل بر ۴۹ ماده، به مسائلی 
همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی های آنان، حدود 
صالحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش بینی سازوکارهای حمایتی الزم 
مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگساالن، تشریفات خاص 
از  استفاده  زننده،  برچسب  اقدامات  منع  و  قضائی  مرجع  نزد  اعزام 
روش های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه 

بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.
ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان بار ورود 
به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی 
کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره گیری از علوم 
مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای 
اهداف  دیگر  از  ویژه،  نهاد  این  تشکیل  برای  قانونی  مجوز  و  جهان 

»الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان« است.
 منبع ایرنا

ابتکار: الیحه پلیس اطفال و نوجوانان،نقش برجسته ای در 
کاهش آسیب ها دارد
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اخبار
به مناسبت سالروز فتح خرمشهر محقق شد؛

اهدای 40 سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت 
کمیته امداد بستک

به مناسبت سالروز فتح خرمشهر تعداد ۴۰ سری جهیزیه 
شهرستان  در  امداد  کمیته  حمایت  تحت  نوعروسان  به 

بستک اهدا شد.
جواد رستمی زاده، رئیس کمیته امداد شهرستان بستک 
ضمن گرامیداشت سوم خرداد، حماسه بزرگ آزاد سازی 
 ۴۰ تعداد  مناسبت  همین  به  داشت:  اظهار   ، خرمشهر 
امداد   کمیته  حمایت  تحت  نوعروسان  به  جهیزیه  سری 
افزود:  زاده  رستمی  گردید.  اهدا  بستک  شهرستان  در 
جمله  از  زندگی  ضروری  اقالم  شامل  جهیزیه  سری  هر 
و  جاروبرقی  گاز،  اجاق  لباسشویی،  ماشین  یخچال، 
تلویزیون بوده است. این مقام مسئول با بیان اینکه تهیه 
این تعداد جهیزیه به صورت مشارکتی بوده است، یاد آور 
شد: کمیته امداد با همکاری خیرین نیکوکار  در جهت 
تامین این تعداد اقالم جهیزیه مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان 
هزینه نموده است. رئیس کمیته امداد شهرستان بستک 
نهاد،  این  از طرح های  از حمایت خیرین  قدردانی  ضمن 
خاطرنشان کرد: بدون شک حمایت های مادی و معنوی 
اقشار  از  حمایت  در  نهاد  این  موفقیت  باعث  حامیان 

آسیب پذیر جامعه بوده است.

۵00 جلد کتاب به باشگاه کتابخوانی ُکلودنگ 
روستای دمشهر اهدا شد

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
استان هرمزگان با حضور در روستای دمشهر از باشگاه 
پروین  کرد.  بازدید  کتاب  ُکلوَدنگ  روستایی  کتابخوانی 
حاشیه  در  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  پشتکوهی 
از  و  رفت  دمشهر  روستای  به  میناب،  کانون  از  بازدید 

باشگاه کتابخوانی روستایی ُکلوَدنگ کتاب بازدید کرد.
باشگاه کتابخوانی کلودنگ کتاب از سال ۱۳۹۶ و توسط 
یاسمن عباسی شاعر و فرهنگی فعال در عرصه کتابخوانی 
و داستان نویسی در این روستا تاسیس شده است؛ بیش 
زنان  حتی  و  نوجوانان  و  کودکان  دارد.  عضو   ۲۰۰ از 
کتاب  کتابخوانی،  باشگاه  به  مراجعه  با  روستا  خانه دار 
امانت می گیرند و ساعاتی از روز را به مطالعه اختصاص 
می دهند.  به گفته ی عباسی موسس این کتابخانه منابع 
تامین  وی  شخصی  کتابخانه  از  بیشتر  کتابخانه   این 
می شود؛ کتابخانه ای که او از کودکی تا به حال با زحمات 
پشتکوهی  است.  نموده  فراهم  را  کتاب هایش  فراوان 
ضمن تقدیر از عباسی مربی اسبق کانون میناب و دیدار 
با کودکان کتابخوان باشگاه ُکلودنگ کتاب، تعداد ۵۰۰ 
اهدا  ُکلودنگ کتاب  باشگاه کتابخوانی  به  را  جلد کتاب 

نمود.

مدیرکل کانون در گفت و گوی صمیمانه با عباسی و اعضای 
باشگاه کتابخوانی کلودنگ کتاب، تالش هایشان را ستود 
و اعضا را به مطالعه و ثبت دل نوشته هایشان تشویق کرد. 
کتابخوانی، نقالی، داستان نویسی، شعرخوانی، قصه گویی 
و نمایش عروسکی از جمله فعالیت های باشگاه کتابخوانی 
ُکلودنگ کتاب روستای دومشهر است.  تربیت کودکان 
اهل مطالعه، کسب چندین  زنان خانه دار  و  نوجوانان  و 
و  داستان نویسی  و  قصه گویی  زمینه  در  کشوری  رتبه 
از  روستا  کتابخوانی  و  مطالعه  آمار  رشد  و  شعرخوانی 
روستای  در  عباسی  فعالیت های   دستاوردهای  جمله 

دومشهر است.
راه اندازی 6 صندوق خرد زنان روستایی در 

رودان
بخشدار جغین گفت: شش صندوق خرد زنان روستایی با 

۲۴۰ عضو راه اندازی شده است.
این  افزود:  الدینی  یعقوب شمس  آوای دریا،  به گزارش 
صندوق ها با هدف نهادینه کردن مشارکت زنان روستایی 
وضع  بهبود  و  بانوان  فردی  مهارت های  ارتقای  وعشایر، 
صندوق های  است.  شده  اندازی  راه  خانوار ها  اقتصادی 
خرد زنان روستایی در زمینه های گلدوزی، خیاطی، تولید 
نهال، ترشیجات، تولید شیرینی محلی و نان های سنتی 
فعالیت می کنند. وی گفت: بانوان عالقمند می توانند از 

تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی صندوق کار آفرینی امید، 
باسود مشارکت شش درصد استفاده کنند. بخش جغین 
با ۱۷ هزار نفر جمعیت در ۵۵ کیلومتری مرکز شهرستان 

رودان واقع است.
دلیل رفت و آمد »الهام چرخنده« به مجلس 

انقالبی یازدهم چیست؟
مجلس یازدهم در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ طرحی با نام 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را با ۷۴ ماده تصویب 

کرد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد.
»الهام  که  است  این  از  حاکی  رسیده  خبرهای  برخی 
چرخنده« مجری بازیگر پرحاشیه تلویزیون طی هفته های 
با  رابطه  در  یازدهم  مجلس  نمایندگان  از  برخی  با  اخیر 
»طرح جمعیت و تعالی خانواده« در ساختمان هرمی شکل 

بهارستان جلسات مداوم برگزار کرده است.
گفتنی است مجلس یازدهم در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ 
طرحی با نام جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را با ۷۴ 
ماده تصویب کرد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید 
دارد. حذف غربالگری، ممنوعیت سقط جنین و توزیع و 
است که  مواردی  از  بارداری،  از  پیشگیری  فروش وسایل 
این طرح بر آن تاکید کرده. مخالفان این طرح اما می گویند 
اجرای آن اثرهای زیان باری بر سالمت جسمی و روحی 

زنان بویژه در مناطق محروم و عشایری خواهد داشت.
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پنج شهرستان هرمزگان قرمز شدند/ دلیل غالب شیوع 
بیماری رفت و آمدهای خانوادگی است

استاندار هرمزگان در نشست ستاد استانی از تغییر رنگ بندی کرونایی 
در استان خبر داد و بر لزوم رعایت پروتکل ها و نظارت جدی فرمانداران 

تاکید کرد
 پنج شهرستان بندرعباس، میناب، رودان، جاسک و پارسیان هرمزگان 
دانشگاه  پیشنهاد  اساس  بر  ها  محدودیت  دستورالعمل  و  قرمز شدند 

علوم پزشکی احتماال در صورت تصویب در ستاد تغییر می کند.
بر  تاکید  ضمن  نشست،  این  ابتدای  در  همچنین  هرمزگان  استاندار 
مشارکت فعاالنه مردم در انتخابات، از همه دستگاه های مسئول خواست 
فرمانداران  به  همتی  کنند.  فراهم  را  سالم  انتخاباتی  برگزاری  زمینه 
سراسر استان به ویژه شهرستان های جاسک، پارسیان، میناب، رودان 
و حاجی اباد نیز دستور داد مبادی ورودی را با نظارت بیشتری کنترل 
کنند. به گفته فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بیش از 
۶۰درصد  افراد بستری به صورت خانوادگی به کرونا مبتال و غالبا افراد 

جوان هستند.
فرماندار شهرستان بندرعباس :

دامنه انتشار ویروس کرونا خانوادگی شده است
فرماندار شهرستان بندرعباس در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای 
بندرعباس بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری 
و حضور در اجتماعات تاکید کرد وگفت: با توجه به اینکه دامنه انتشار 
ویروس مزبور خانوادگی شده است لذا ضرورت دارد جهت قطع زنجیره 
گروهی  و  جایگاه  هر  در  همه  کرونا،  ویروس  شیوع  کاهش  و  انتقال 

پروتکل های بهداشتی را با دقت و شدت رعایت نماییم.
عزیزاله کناری در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از شهروندان، دستگاه ها، 
اصناف و سایر واحدهایی که به قوانین و دستورالعمل های ستاد کرونا 
احترام گذاشته و به سالمتی خود و افراد جامعه اهمیت قائل شده اند و 
مستمرا رعایت می کنند، به صنوفی که تاکنون به صورت جدی رعایت 
به  بهداشت  رعایت  در  همکاری  عدم  صورت  در  داد؛  هشدار  نکرده اند 
شدت با آنها برخورد و ضمن پلمپ واحد مزبور، مالک واحد صنفی نیز 
به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. وی گفت: محدودیت های تردد 
شبانه و برخی فعالیت های غیر ضروری و تجمع خیز و دورهمی ها و 
مراسمات همچنان به قوت خود باقی است و مسئولین مربوطه بایستی 
نسبت به اعالم هشدار های صوتی در اماکن پرجمعیت از قبیل بازارها، 
سواحل و مجتمع های تجاری به صورت مستمر اقدام نمایند. فرماندار 
بندرعباس بار دیگر از نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
خواست تا از برگزاری هرگونه جلسه حضوری خودداری نمایند و حتی 
المقدور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجاز در زمان مربوطه 
انجام دهند.وی در پایان ضمن تشکر از مجریان طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی تاکید کرد: ضرورت دارد این طرح با جدیت و دامنه گسترده 

تر در سطح محالت شهری و روستاها اجرا شود.
کنترل حلقه انتشار کرونا با اجرای طرح واکسیناسیون 

در هرمزگان
راه های  از  یکی  اینکه  بیان  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت:  است،  جمعیت  از  باالیی  درصد  واکسیناسیون  کرونا،  با  مبارزه 
اگر درصد واکسیناسیون همگانی از ۷۰ درصد تجاوز کند، بخش بسیار 
زیادی از این حلقه انتشار بیماری را می توانیم در سطح استان کنترل 

کنیم.
حسین فرشیدی، اظهار کرد: طرح واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان 
از افراد با سنین باال آغاز شد؛ افراد باالی ۸۰ سال تقریباً همه واکسینه 
شدند و کسانی که واکسن دریافت نکرده اند به دالیل مختلف خودشان 

جهت تزریق واکسن حاضر نشدند و در این طرح شرکت نکردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: تزریق واکسن به افراد 
دریافت  در حال  نیز  ساله ها  رسیده ۷۰  اتمام  به  نیز  باال  به  ۷۵ سال 
واکسن در  تزریق  به شلوغی محل  اشاره  با  واکسن هستند. فرشیدی 
روز یکشنبه دوم خرداد، گفت: به دلیل اختالل در سامانه ارسال پیامک 
پذیرش شوند، هم زمان ۴۹۹  نفر  بود ۲۲۰  قرار  واکسن، که  نوبت دهی 
نفر مراجعه کردند و همکاران ما در صبح یکشنبه با جمعیت باالیی از 
مراجعه کنندگان مواجه شدند که جا دارد از این بابت از سالمندانی که 
ساعاتی جهت تزریق واکسن در انتظار بودند و معطل شدند، عذرخواهی 
شد  این  بر  تصمیم  مراجعین  حال  رفاه  کرد: جهت  تصریح  وی  کنم. 
واکسیناسیون در مراکز خدمات جامع سالمت صورت نگیرد و این مراکز 
به کارهای روزانه که شامل رسیدگی به نوزادان، کودکان، مادران و زنان 
باردار است، بپردازند و انجام واکسیناسیون نیز بر عهده تیم های دیگر 

بهداشتی باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲ مرکز 
در بندرعباس جهت تزریق واکسن فعال است که تا پایان هفته ۴ مرکز 

از طریق  افراد واجد شرایط  به  اضافه خواهند شد.  این مراکز  به  دیگر 
اطالع رسانی  واکسن  دریافت  جهت  پیامک  یک  توسط  سیب  سامانه 
می شود. فرشیدی عنوان کرد: شهروندان حتماً پس از دریافت پیامک به 
مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند و تاریخ و ساعتی که در متن پیامک 
ذکر شده است را مدنظر قرار دهند؛ با همکاری همکاران بهداشتی تمام 
تالش خود را به کار بسته ایم که تا پایان هفته تعداد مراکز را افزایش 

دهیم تا کمتر باعث معطلی مراجعین شود.
به  افراد ۷۰ سال  پایان هفته واکسن  تا  بتوانیم  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
باال را به اتمام برسانیم در مرحله بعد تزریق واکسن به سنین ۶۵ سال 
را آغاز خواهیم کرد، افزود: لذا افراد جامانده از واکسیناسیون چه افراد 
سنین مختلف و چه بیماران خاص در اولین فرصت به مراکز مراجعه و 

نوبت واکسن را دریافت کنند.
بیماران  شد:  یادآور  پایان  در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مرکز  به  کرونا  واکسیناسیون  ثبت نام  جهت  درمان  تحت  سرطانی 
درمانی امید واقع در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم 
بیماری  آینده، علیه  تا در طی روزهای  بندرعباس مراجعه کنند  )ص( 

کرونا واکسینه شوند.
افزایش دوبرابری بستری ها در هرمزگان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شمار بیماران کرونایی 
بستری شده در استان نسبت به روز گذشته افزایش دوبرابری داشت و با 
بستری شدن ۱۴۷بیمار مبتال به کرونا در بیمارستانهای استان مجموع 

بستری ها به ۴۷۲ نفر رسید.
بخش  در  نفر   ۶۶ ها،  بستری  مجموع  از  افزود:  نوروزیان  فاطمه  دکتر 
مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بستری هستند و حال ۱۵ نفر از آن ها 
وخیم است. در دومین روز از خردادماه، ۲نفر دیگر بر اثر ابتالی به کرونا 
در هرمزگان جان باختند و شمار کل جان باختگان این بیماری در استان 
به هزار و ۲۳۷نفر رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار 
کرد: جان باختگان دو آقای ۷۴و۸۱ ساله ساله از بندرعباس و بندرخمیر 
ازدحام  علت  درباره  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  بودند. 
از  در مراکز واکسیناسیون سالمندان در بندرعباس ضمن عذرخواهی 
سالمندان گفت: به علت اشکالت سیستم نوبتدهی، در نخستین روز 
از خرداد ماه دو برابر ظرفیت نوبت دهی شده بود که با تالش همکاران 
این مشکل رفع شد و تالش می شود از خدمات در شان مردم ارائه شود.
واکسیناسیون سالمندان باالی هفتاد سال در استان نیز آغاز شده است.
سه کودک مبتال به سرخک در هرمزگان شناسایی شدند

تا  سه  کودک  سه  گفت  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
در  بودند،  شده  مبتال  به سرخک  واکسن،  تزریق  وجود  با  که  ۱۲ساله 

بندرعباس، رودان و قشم شناسایی شدند.
عمومی  واکسیناسیون  برنامه  به  توجه  افزود:با  نوروزیان  فاطمه  دکتر 
این  به  ابتال  مورد  برنامه کشوری حذف سرخک، حتی یک  و  کودکان 

بیماری از نظر پزشکی طغیان محسوب می شود.
به سرخک، در  دنبال شناسایی سه کودک مبتال  به  وی تصریح کرد: 
مجموع ۹۸کودک دیگر که با آنها در تماس بودند شناسایی شدند که 
هیچ یک از آنان مبتال نبودند و مورد واکسیناسیون مجدد قرار گرفتند.

رییس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه 
داد: از این تعداد از  ۲۰ کودک مشکوک نمونه گرفته شد که هیچ یک 
آموزش  و  خانه  به  خانه  بیماریابی  کرد:  اضافه  نوروزیان  نبودند.  مثبت 
چهره به چهره در مناطق محل سکونت کودکان مبتال، از دیگر اقدامات 

دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه است.
این مقام پزشکی از خانواده ها خواست: واکسیناسیون به موقع کودکان 
را جدی بگیرند و در صورت مشاهده تب به همراه دانه های جلدی در 
پوست کودک، ضمن جلوگیری از تماس کودک با دیگران، بالفاصله به 
وزارت  واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رییس  کنند.  مراجعه  پزشک 
بهداشت روز چهارشنبه ضمن اعالم هشدار نسبت به طغیان سرخک 
اظهار داشت: ۲۵بیمار در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان ، 

خراسان رضوی ، تهران و آذربایجان شرقی مشاهده شده است.
عدم مراجعه 4۵ درصد از افراد باالی ۸0 سال هرمزگانی 

برای واکسیناسیون کرونا
از  روز  پنجمین  در  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
خردادماه، با جان باختن ۶ بیمار مبتال به کرونا در هرمزگان، شمار کل 

جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۲۵۶ نفر رسید.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود: ۱۳۴ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های 
بیمارستان های  نفر در  اکنون در مجموع ۴۹۴  استان بستری شدند و 
استان تحت مراقبتند. وی ابراز کرد: از مجموع بستری ها، ۷۴ نفر در 
بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( بستری هستند و حال ۱۴ نفر 
از آن ها وخیم است. دکتر نوروزیان عنوان کرد: به رغم تماس های مکرر 
متاسفانه تاکنون ۴۵ درصد از افراد باالی ۸۰ سال و ۲۷ درصد در گروه 

سنی باالی ۷۵ سال برای واکسیناسیون کرونا مراجعه نکرده اند.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی استان، به همه افراد توصیه 
علوم  دانشگاه  طرف  از  پیامک  دریافت  یا  تماس  صورت  در  می شود 

پزشکی، برای تزریق واکسن کرونا به مکان اعالم شده مراجعه کنند.
بامداد امروز کلیه ها و کبد دختر 10 ساله بندرعباسی 

اهدا شد
کیمیا، نجات بخش جان ۳ بیمار

اهدای اعضای بدن دختر ۱۰ ساله ای از بندرعباس که دچار مرگ مغزی 
این  کبد  و  کلیه ها  بازگردند.  زندگی  به  بیمار   ۳ شد  باعث  بود،  شده 

دختربچه  اهل خواجه عطا ،بامداد امروز اهدا شد.
عصر چهارشنبه  ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری ، کیمیا جمشیدی به 
روی  بر  گرفتند  تصمیم  حیاط،  در  بازی  از  پس  دوستش  نگار  همراه 
صندلی کنار درب خانه در خواجه عطا  بنشیند و بازی های دوستانشان  
که  بود  پرکرده  را  کوچه  کودکان  شادی  و  خنده  صدای  کنند.  نگاه  را 
ناگهان این صدا به جیغ و فریاد تبدیل شد.مجتبی جمشیدی عمو این 
دختربچه گفت: کیمیا کنار درب منزل اش به همراه دختر پسرعمویم 
نشسته بود که ناگهان پسربچه ای سوار بر موتورسیکلت  به سرعت به 
آن ها نزدیک شد و نتوانست کنترل این وسیله نقلیه را به دست بگیرد  
و به این کودکان  برخورد کرد. این مرد ۳۰ ساله  با اشاره به اینکه راکب 
و ترک نشین موتورسیکلت هر دو کمتر از ۱۲ سال سن داشتند پس 
از حادثه با رها کردن  موتورسیکلت درصحنه متواری شدند ادامه داد: 
نگار دچار جراحات سطحی شد اما کیمیا که نقش بر زمین شده بود 
به سختی نفس می کشید، بالفاصله  وی به بیمارستان شهید محمدی 
انتقال یافت.  جمشیدی گفت: کیمیا که دچار خونریزی ریه شده بود 
به بخش آی سی یو منتقل شد ،دو روز بعد وضعیت جسمانی اش رو 
به وخامت رفت و مورد عمل جراحی قرار گرفت که پزشک معالجش، 
ما را امیدوار کرد که حال کیمیا رو به بهبودی است. وی عنوان کرد: 
ضریب هوشی  برادرزاده ام  باال رفت و توانست دقایقی چشمانش را باز 
کند و دست مادرش را فشار دهد و حتی جشن کوچکی در خانه برای 
معالجش  پزشک  گذشت  مدتی  افزود:  جمشیدی  گرفتیم.  او  بهبودی 
و  از کیمیا جدا کرد و گفت حالش خوب شده است  تنفس  دستگاه 
نیازی به دستگاه ندارد  اما صبح روز بعد ،ضریب هوشی دختر پایین 
آمد و باز دستگاه اکسیژن به او وصل شد که  ساعاتی بعد دچار ایست 
قلبی شد و با احیا به زندگی برگشت. این مرد جوان گفت: تا اینکه در 
به ما اطالع دادند کیمیا دچار مرگ مغزی شده است،  سوم خردادماه 
باورمان نمی شد او حالش خوب شده بود اگر دستگاه تنفس را زود قطع 
نمی کردند شاید کیمیا االن زنده بود... عموی دختربچه پس از لحظاتی 
سکوت ادامه داد: نمی دانستم چطوری این خبر خیلی دردناک به پدر 
و مادرش بدهم ، تا اینکه خود مادر کیمیا از این موضوع مطلع شد ، 
لحظات دردناکی بود تیم اهدا عضو با پدر و مادر کیمیا در خصوص 
اهدا صحبت کردند و آن ها که مطمئن شدند دیگر دخترشان به این 
دنیا برنمی گردد رضایت قلبی خود را اعالم کردند که اعضای بدن این 
فرشته مهربان در کالبد  بیماران  جان بگیرد زندگی دوباره ای به آن ها 

ببخشد.... 
دو کلیه و کبد کیمیا  توسط تیم اعزامی از شیراز برداشته  و جهت 

عمل پیوند به سه بیمار نیازمند  بیمارستان ابن سینا منتقل شد ...
گفتنی است : پیکر کیمیا جمشیدی در قطعه نام آوران آرامستان باغو 

آرام  می گیرد.
مراکز تجمیعی واکسیناسیون بندرعباس به ۳ مرکز 

افزایش یافت
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به گسترش تزریق 
واکسیناسیون عمومی کرونا گفت: جهت تسهیل روند اجرایی واکسینه 
شدن گروه سنی هدف؛ و افزایش سرعت تزریق واکسن در کمترین زمان 

ممکن ۳ مرکز تجمیعی؛ تزریق واکسن در بندرعباس راه اندازی شد
رسالت  پل  جنب  در  واقع  مراکز  این  افزود:  ذاکری  عبدالجبار  .دکتر  
جنوبی )دانشکده پیراپزشکی(، بلوار آیت اهلل غفاری، بعد از بیمارستان 
واقع  تجمیعی  مرکز  سومین  و  قدس(  )مسجد  شریعتی  علی  دکتر 
بندرعباس  در حال  فارس  بیمارستان خلیج  آزاد، روبروی  در دانشگاه 
فعالیت می باشد. وی افزود: همچنان در حال افزایش مراکز تجمیعی با 
ظرفیت باال در بندرعباس هستیم تا بتوانیم به بهترین نحو دسترسی 

آسان ویژه شهروندان عزیز بر علیه کرونا، بدون معطلی فراهم شود.
تا کنون ۷۱ درصد سالمندان ۸۰ سال  نشان کرد:  دکتر ذاکری خاطر 
بندرعباس  باال و ۸۲ درصد سالمندان ۷۹- ۷۵ سال در شهرستان  به 
واکسینه شدند؛ واکسیناسیون سالمندان  ۷۴-۷۰ سال با ۴۰ درصد نیز  
با شتاب در حال انجام است و به محض اعالم وزارت بهداشت گروه سنی 

بعدی واکسینه می شوند.
وی یادآور شد واکسیناسیون کرونا به صورت رایگان و نیاز به پرداخت 

وجه هنگام تزریق واکسن نیست.

اخبار حوزه سالمت



آمار  به  اشاره  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از ۱۳ میلیون مرد و زن مجرد  ایرانی، گفت:  مردان و زنان مجرد 

ایرانی ۲.۵ میلیون نفر آنان از سن ازدواج عبور کردند.
مراسم جشن مجازی ازدواج  دانشجویی شاخه نبات با حضور علیرضا زالی 
رئیس دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، امام هادی معاون دانشجویی 
و فرهنگی، حجت االسالم والمسلمین فرهاد زاده مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر پیری مدیر حوزه ریاست و جمعی از 
مسئوالن عصر دوشنبه سوم خردادماه در تاالر امام خمینی )ره( دانشکده 

پزشکی برگزار شد.
به گفته زالی کشور در آستانه سیاه چاله پیری قرار دارد و سرعت رشد 
سالمندی در کشور بسیار نگران کننده است که باید با یک نگاه عمیق 

 واستراتژیک در این راستا عمل کنیم.
را  دانشجویی  های  ازدواج  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
یکی از با ثبات و موفق ترین ازدواج ها برشمرد و گفت: امروز تشویق  و 
امر اجتماعی به یک  ضرورت اجتماعی  از یک  ازدواج  به  ترتیب جوانان 
بدل شده است. زالی در این مراسم ضمن تبریک پیوند ۸۵ زوج دانشجوی 
دانشگاه ، تقارن این مراسم خجسته را با سوم خردادماه و سالروز آزادسازی 
خرمشهر به فال نیک گرفت و رشادت ها و حماسه آفرینی جوانان این 

مرز و بوم در دوران دفاع مقدس را بی بدیل و بی نظیر برشمرد.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  تالش  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرهنگ  در  سیاق  و  سبک  یک  به  دانشجویی  های  ازدواج  دانشگاهها، 
ایرانی مبدل شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ازدواج های 
دانشجویی را یکی از محکم ترین وپیوسته ترین و با ثبات ترین ازدواج 
ها برشمرد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این خصوص گفت: 
ازدواج  هستیم.  شاهد  ازدواج  مدل  این  در  را  میزان جدایی  ترین  پایین 
ازدواج ها  ترین  از موفق  و  برخوردارند  ثبات بسیاری  از  های دانشجویی 
محسوب می شوند . وی با تاکید بر ضرورت تسهیل فرهنگ ازدواج در 
جامعه گفت: امروز تشویق  و ترتیب جوانان به ازدواج از یک امر اجتماعی 

به یک  ضرورت اجتماعی بدل شده است.
از زندگی بشر ذکر کرد و تالش  ارزشمند  و  را قطعه ای وزین  ازدواج  او 
موثر و کارآمد نهادهای مختلف در راستای ترغیب جوانان به ازدواج در 
سطح ملی را الزم برشمرد. زالی پایداری و ثبات ازدواج های دانشجویی 
را نتیجه انتخاب درست و گزینش صحیح همسر در این دوران دانست 
زیرا  است  قناعت  و  خشوع  دانشجویی  سلوک  زندگی  و  ذات  گفت:  و 
دانشجو محدودیت ها و حداقل ها را پذیرفته است. وی افزود: شخصیت 
افزایش  باعث   دانشجویی  ازدواج  و  است  زیستی  ساده  با  دانشجوهمراه 
عملکرد تحصیلی وحرفه ای دانشجویان می شود. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد:  ازدواج دانشجویی در مطلوبترین 

سن صورت می گیرد و باعث بالندگی می شود.
زالی ضمن تقدیر از تمامی دست اندرکاران این برنامه، زوجهای  دانشجو 
را به فرزنداوری تشویق کرد و به آنان نوید داد هر کدام از زوجها که گوی 

از سوی هیئت رییسه دانشگاه هدیه ای  برباید  این راستا  را در  سبقت 
نفیس اهدا می شود. در ابتدای این مراسم امام هادی معاون دانشجویی 
و فرهنگی دانشگاه ضمن قرائت غزلیاتی از حافظ به فضیلت ازدواج های 
دانشجویی اشاره کرد. وی ضمن تبریک به دانشجویان نخبه و فرهیخته 
دانشگاه که امروز برای یک زندگی مشترک پیمان می بندند برای آنان 

آرزوی سعادت و خوشبختی و شادکامی کرد .
برگزاری اولین جشن ازدواج دانشجویی پس از پاندمی کرونا در دانشگاه 

علوم پزشکی شهیدبهشتی
حجت االسالم والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها در این مراسم ضمن تبریک به دانشجویان 
گفت:ً این مراسم اولین جشن ازدواج دانشجویی پس از شیوع کروناست 
و این خط شکنی اتفاقی مبارک است که امیدواریم در کشور ترویج شود.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته گفت : از بررسی ۳۰۰ هزار نفری 
از  بوده است که  ازدواج دانشجویی داشتند میزان طالق ۸/۵ درصد  که 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس  است.  تر  پایین  بسیار  آمار کشوری 
رهبری در دانشگاه ها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات 
امام راحل سازگاری را نکته کلیدی در زندگی زوجین برشمرد و زوجها را 

به این امر دعوت کرد.
حجت االسالم و المسلمین رستمی در ادامه از تشکیل ستاد ملی ازدواج 
دانشگاهیان خبر داد. وی در خاتمه برای همه زوج های دانشجو توفیق 
و زندگی پر از معنویت و عشق و صفا و فرزندان صالح و عاقبت بخیری 

آرزو کرد.
خانواده بستر بندگی و پرستش خداوند است

در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین سرلک نیز ضمن تبریک به 
زوج ها به بیان توصیه هایی به آنها پرداخت. به گفته وی تشکیل خانواده 
راه و مسیری برای تکامل انسان است و انسان برای عشق و عاشقی به 
وی  گیرد.  می  شکل  خانواده  بستر  در  عاشقی  این  و  است  آمده  دنیا 
خانواده را بستر بندگی و پرستش خدا برشمرد و به زوجهای دانشجو یاد 
آور شد که از این پس نگاههای محبت آمیز آنان به یکدیگر عین بندگی 
و عبادت است. حجت االسالم والمسلمین سرلک ضمن تبریک مجدد به 
زوجهای دانشجو تاکید کرد: جلوه عشق الهی در عشق به همسر است و 
اگر همسر خوبی باشید می توانید در سایر نقشها اعم از والدی، فردی، 
اجتماعی، حرفه ای نیز موفق باشید. حجت االسالم والمسلمین فرهاد 
زاده نیز در خاتمه این جشن معنوی ضمن بزرگداشت سالروز آزادسازی 
خرمشهر یاد و خاطره جوانان و شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی 
داشت. وی ضمن تبریک به زوجهای دانشجو توصیه هایی به آنان کرد و 
به معرفی بخش مشاوره امور زنان و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه پرداخت. حجت االسالم والمسلمین فرهاد زاده  در 
خاتمه این مراسم به صورت نمادین عقد ازدواج یکی از زوج های حاضر 
در مراسم را جاری کرد. این مراسم به همت انجمن اسالمی و با مشارکت 
و  دانشجویی  معاونت  دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
فرهنگی و حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه برگزار شد. در این مراسم 
از سوی ریاست دانشگاه به هر یک از زوجین ۲۰ میلیون ریال و از سوی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مبلغ ۱۰ میلیون ریال و 

یک قلم کاال از سوی بنیاد احسان اهدا شد.
منبع ایرنا

زالی: ۲.۵ میلیون ایرانی مجرد از سن ازدواج
 عبور کردند
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با هدف استعدادیابی نوجوانان؛
سرپرست اداره کتابخانه های عمومی استان 

هرمزگان با مدیرکانون فرهنگی، تربیتی غدیر 
بندرعباس دیدار و گفتگو کرد

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان 
با مدیرکانون فرهنگی، تربیتی غدیر بندرعباس و نوجوانان 

مولف این کانون دیدار و گفتگو کرد.
عمومی  های  کتابخانه  اداره  سرپرست  دریانورد،  امینه 
فرهنگی،  کانون  مدیر  باللی،  کرامت  با  هرمزگان  استان 
و  نوجوان  مولف  جعفری،  یلدا  بندرعباس؛  غدیر  تربیتی 
سیدعلی  غدیر؛  فرهنگی  کانون  نویسندگان  انجمن  عضو 
شجاعی، مولف نوجوان و عضو انجمن نویسندگان کانون 
استعدادهای  کشف  در  همکاری  هدف  با  غدیر  فرهنگی 
نوجوانان و تالش در شکوفایی این استعدادها در اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد. 
امینه دریانورد، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی استان 
هرمزگان بیان کرد: کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور 
هستند و توجه و شناخت استعدادهای آنان در موفقیت 
افزود:  تاثیر بسزایی خواهد داشت. وی  و پیشرفت کشور 
دستگاههای فرهنگی از جمله نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور و کانونهای فرهنگی و تربیتی در جهت شناخت و 
استعدادیابی کودکان و نوجوانان در کنار سازمان آموزش و 

پرورش می توانند بسیار تاثیرگذار باشند.
هرمزگان  استان  عمومی  های  کتابخانه  اداره  رپرست   

ترویج  و  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  رسالت  بر  تاکید  با 
فرهنگی کتابخوانی بیان کرد: حضور کودکان و نوجوانان 
استعدادها  این  شناخت  برای  را  زمینه  ها  کتابخانه  در 
فراهم می کند. امینه دریانورد با ابراز خرسندی از دیدار 
نوجوانان  که  است  افتخار  باعث  کرد:  بیان  نوجوانان  این 
این مرز و بوم به کتاب و کتابخوانی توجه بسیاری دارند 
و حمایت  اند  کتاب شده  تالیف  به  موفق  این سن  در  و 
در  مضاعف  انگیزه  ایجاد  باعث  استعدادها  این  تشویق  و 
نوجوانان می شود. سرپرست اداره کتابخانه های عمومی 
استان بیان کرد: امیدواریم که با همکاری یکدیگر کتابخانه 
مشارکتی کانون فرهنگی، تربیتی غدیر را مجدد راه اندازی 
نموده و با استفاده از ظرفیت دانش آموزان و اعضای این 
کانون فرهنگی فعالیتهای خوبی در جهت ترویج کتابخوانی 
داشته باشیم. کرامت باللی، مدیر کانون فرهنگی، تربیتی 
غدیر بندرعباس بیان کرد: رسالت مشترک نهاد کتابخانه 
فرهنگ  گسترش  در  فرهنگی  کانون  و  عمومی  های 
کتابخوانی زمینه همکاری این دو دستگاه را بیشتر نموده 
استعدادهای  و شناخت  تعامل  و  با همکاری  امیدواریم  و 
کودک و نوجوان راه را برای گسترش کتابخوانی در استان 

هموار نماییم.
مدیر کانون فرهنگی، تربیتی بیان کرد: این کانون سعی 
در استعدادیابی کودکان و نوجوانان دارد و از بین این اعضا 
نوجوانانی هستند که عالقه به نویسندگی دارند و موفق به 

تالیف کتاب شده اند.

که  روزی   « کتاب  مولف  جعفری  یلدا  کرد:  اظهار  وی 
شکسپیر به رودان آمد« و کتاب» جهله بلو« و سیدعلی 
کند«  می  زندگی  من  با  »درختی  کتاب  مولف  شجاعی 
کانون  این  نویسندگان  انجمن  عضو  و  فعال  نوجوانان  از 

فرهنگی هستند.
بازار قدیم ماهی فروشان بندرعباس به فعاالن 

صنایع دستی واگذار می شود
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  معاون 
گردشگری استان هرمزگان گفت: بازار قدیم ماهی فروشان 
بندرعباس تا یک ماه آینده، به صنعتگران آسیب دیده از 
آتش سوزی معبد هندوها واگذار می شود. حاج علیزاده در 
افزود: ۲۰  بندرعباس،  ماهی فروشان  قدیم  بازار  از  بازدید 
غرفه از این بازارچه به صنعتگران صنایع دستی آسیب دیده 
از آتش سوزی معبد هندوها و بقیه به فعاالن صنایع دستی 
معرفی شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان واگذار می شود. وی با بیان اینکه این 
غرفه ها سه سال رایگان در اختیار صنعتگران آسیب دیده 
قرار می گیرد، تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، خسارت 
بازارچه صنایع دستی  پرداخت می کند.  را  آسیب دیدگان 
در ضلع شرقی معبد هندوهای بندرعباس، ۲۷ اردیبهشت 

پارسال دچار حریق شد.
ابالغ »افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه« به شعب 

تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری 

به شعب این سازمان در سراسر کشور اجرای مصوبه هیأت 
وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه 
دکتر  از سوی  اداری صادر شده  در دستور  کرد.  ابالغ  را 
هیئت  مصوبه  اجرای  در  است:  آمده  ساالری  مصطفی 
وزیران مبنی بر پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش مدت 
مرخصی زایمان در لوایح بودجه سنواتی و یا لحاظ کردن 
سازمان  اجرائی  واحدهای  توجه  دولت،  دیون  عنوان  به 

تأمین اجتماعی را به رعایت نکات زیر جلب می کند:
خدمات  سامانه  در  درخواست  ارائه  با  زن  بیمه شدگان  ـ 
غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل 
تصویر شناسنامه مادر، گواهی والدت یا شناسنامه فرزند و 
گواهی پزشک ذیربط، می توانند در صورت تمایل از افزایش 

مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بهره مند شوند.
با  موظفند  اجتماعی  تأمین  سازمان  اجرایی  واحدهای  ـ 
رعایت کلیه شرایط قانونی نسبت به صدور سند پرداخت 
کمک بارداری )مرخصی زایمان( موضوع این دستور اداری 

و ارسال آن به اداره کل امور مالی اقدام کنند.
تأمین  سازمان  پشتیبانی  و  مالی  برنامه ریزی،  معاونت  ـ 
از اجرای مصوبه  ناشی  اجتماعی موظف است هزینه های 
بودجه  لوایح  در  پیش بینی  منظور  به  ساله  هر  را  مذکور 
سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم و در صورت 
هزینه های  اعتبار،  تخصیص  عدم  یا  و  پیش بینی  عدم 
مالی  درصورت های  دولت  دیون  عنوان  به  را  مربوطه 

سازمان لحاظ کند.
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بازگشایی مشروط تاالرها با شرایط جدید

تاالرها در همه شهرها  امروز  از  اتاق اصناف،  اعالم  طبق 
با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد با شرایط جدید مجاز به 

فعالیت هستند.
مبنی  ایران  اصناف  اتاق  پیگیری های  و  مکاتبات  پی  در 
و  امنیتی  کمیته  تاالرها،  مجدد  وفعالیت  بازگشایی  بر 
اجتماعی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا امروز )۶ خرداد( 
ماه موافقت خود را در خصوص صدور مجوز فعالیت مجدد 
تاالرها مشروط بر رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی 
اعالم  و دستورالعمل ها  اجرای ضوابط  بر  نظارت دقیق  و 

کرد.

براین اساس مقرر شد در فضای باز تاالرها با در نظر گرفتن 
فاصله سه متر برای هر صندلی و تامین فضای هشت متر 
مربع برای هرنفر، حداکثر با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت و 
در  همچنین  شود.  انجام  خدمات  برای  مشتری  پذیرش 
بر  عالوه  )سالن(  تاالرها  مسقف  و  بسته  فضای  خصوص 
الزام رعایت دستورالعمل ها اعالم شده در فضای باز، رعایت 
محدودیت پذیرش مشتری در شهرهای قرمز حداکثر تا 
۱۵ نفر، نارنجی ۲۰نفر، زرد ۳۰ نفر و در شهر ها با شرایط 

آبی تا ۵۰ نفر الزم  و ضروری است.
سال  یک  به  نزدیک  از  بعد  گذشته  سال  ماه  دی  اواخر 
فعالیت خود  تاالرها  اثر شیوع ویروس کرونا،  بر  تعطیلی 

را در مناطق زرد از سر گرفتند که با شروع موج جدید 
کرونا بعد از عید نوروز مجددا در شهرهای قرمز و نارنجی 
تعطیل شدند. طبق اعالم رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی 
به  منجر  قبل  سال  تعطیالت  تهران،  مجالس  تجهیز  و 
ورشکستگی کامل این صنف شده بود و بر اساس برآوردها 
حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 

پی تعطیلی تاالرها بیکار شدند.
بسکتبال سه نفره انتخابی المپیک| دومین شکست 

متوالی زنان ایران
امتیاز،  حداقل  با  ایران  بانوان  سه  به  سه  بسکتبال  تیم 
دومین بازی خود در مسابقات انتخابی المپیک را واگذار 

سه  به  سه  بسکتبال  انتخابی  رقابت های  ادامه  در  کرد. 
زنان  تیم  اتریش،  کشور  گراتس  شهر  در  توکیو  المپیک 
به  را  نتیجه   ۲۱ بر   ۲۰ و  رفت  تایلند  مصاف  به  ایران 

تایلندی ها واگذار کرد.
تیم ایران در حالی که ۱۶ بر ۱۸ عقب بود با پرتاب های 
رسید،   ۲۰ امتیاز  به  رسولی پور  نگین  و  وکیلی  دالرام 
ولی تایلند در کمتر از یک دقیقه به بازی برگشت و در 

ثانیه های پایانی هم امتیاز نهایی ۲۱ را گرفت.
تیم ایران پیش از این ۲۲ بر ۴ مغلوب ژاپن شده و تایلند 

۲۱ بر ۷ از اوکراین شکست خورده بود.

»افراد می توانند هاگ های قارچ را استنشاق کرده یا از طریق 
های  توده  یا  فاسد  نان  یا  محصول  خاک،  مانند  چیزهایی 

کمپوست در معرض آنها قرار بگیرند.
وب ام دی گزارش داد، اخیرا اخباری مبتنی با درگیری بیماران کرونایی 
در هند با این عفونت قارچی منتشر شده که نگرانی های بسیاری را در 

این رابطه ایجاد کرده است.
قارچ سیاه در بین بیماران مبتال به کرونا رو به افزایش است. به نظر می 
رسد مهم ترین دلیل این عفونت در بدن بیماران کرونایی، استفاده بی 

رویه از داروهای استروئیدی و سطح قند خون باال باشد.
چه کسی در معرض خطر است؟

عفونت موکورمایکوزیس می تواند برای هر فردی در هر سنی رخ دهد. 
با قارچ ها در تماس خواهند  از زندگی خود  افراد در برهه ای  بیشتر 
بود. اما اگر به دلیل دارویی که مصرف می کنید یا به دلیل شرایط 
سالمت مانند مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده است از سیستم 
ایمنی ضعیفی برخوردار باشید، احتمال این که بیمار شوید نیز بیشتر 

می شود:
- دیابت به ویژه زمانی که این بیماری زیر کنترل نباشد

- اچ آی وی یا ایدز
- سرطان

- پیوند عضو
- پیوند سلول های بنیادی

- نوتروپنیا )تعداد کم گلبول های سفید خون(
- استفاده بلندمدت از استروئید
- استفاده از مواد مخدر تزریقی

- سطوح باالی آهن در بدن )هموکروماتوز(
- وضعیت بد سالمت ناشی از تغذیه نامناسب

- سطوح نامتعادل اسید در بدن )اسیدوز متابولیک(
- تولد زودرس یا وزن کم هنگام تولد

همچنین، اگر پوست دارای آسیب دیدگی مانند سوختگی، بریدگی یا 
زخم باشد، احتمال ابتال به موکورمایکوزیس بیشتر می شود. همانگونه 
که قبال نیز اشاره شد مواردی از ابتال به این عفونت قارچی بین بیماران 

مبتال به کرونا نیز گزارش شده است.
موکورمایکوزیس شرایطی واگیردار نیست.

عالئم
عالئم موکورمایکوزیس به قسمتی از بدن که قارچ در آن رشد می کند، 
بستگی دارد. از جمله عالئم این عفونت قارچی می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- تب

- سرفه
- سینه درد

- تنگی نفس
- تورم در یک سمت صورت

- سردرد
- گرفتگی سینوس

- ضایعات سیاه رنگ روی پل بینی یا درون دهان
- شکم درد

- حالت تهوع و استفراغ
- خونریزی گوارشی

- خون در مدفوع
- اسهال

اگر پوست آلوده شده باشد، بخش تحت تاثیر قرار گرفته می تواند تاول 
زده، قرمز، یا متورم دیده شود. همچنین، ممکن است این بخش سیاه 

رنگ شده یا گرما یا درد احساس شود.

عفونت می تواند از طریق خون به بخش های دیگر بدن گسترش یابد. 
این شرایط به نام موکورمایکوزیس منتشر شناخته می شود. زمانی که 
این اتفاق رخ می دهد، قارچ می تواند اندام هایی مانند طحال و قلب 
را تحت تاثیر قرار دهد. در موارد شدید، فرد ممکن است تغییراتی در 
وضعیت روانی خود را تجربه کرده یا وارد کما شود. این شرایط حتی 

می تواند مرگبار باشد.
تشخیص و درمان

یک  پزشک  هستید،  مشکوک  موکورمایکوزیس  به  ابتال  مورد  در  اگر 
معاینه بدنی از شما خواهد داشت و پرسش هایی درباره سابقه پزشکی 
تان مطرح می کند. اگر در تماس با غذاهای فاسد یا مکان هایی بوده 
آنها یافت می شود، به پزشک خود  اید که گرده های قارچ اغلب در 

اطالع دهید.
اگر این گونه به نظر می رسد که به یک عفونت ریه یا سینوس مبتال 
شما  گلوی  یا  بینی  مایع  از  ای  نمونه  است  ممکن  پزشک  هستید، 
گرفته و برای بررسی های بیشتر به آزمایشگاه ارسال کند. همچنین، 
ممکن است نمونه برداری از بافت انجام شود و یک بخش کوچک از 

بافت عفونی برای آزمایش برداشته شود.
همچنین، پزشک ممکن است آزمایش های تصویربرداری مانند سی تی 
اسکن یا ام آرآی را برای بررسی گسترش عفونت به مغز یا دیگر اندام 

های بدن تجویز کند.
در صورت تشخیص موکورمایکوزیس، درمان باید بالفاصله با داروهای 
ضد قارچ تجویزی آغاز شود. دارو رشد قارچ را متوقف کرده، آن را نابود 

می کند و عفونت را کنترل می کند.
داروهای زیر ممکن است تجویز شوند:

B آمفوتریسین -
- ایزاوکونازول
- پوزاکونازول

این داروها از طریق تزریق درون سیاهرگی وارد بدن شده یا به صورت 
قرص مصرف می شوند. پزشک ممکن است روند درمان را با دوزهای 
باال از طریق تزریق درون سیاهرگی آغاز کند تا زمانی که عفونت کنترل 
شود که این می تواند چند هفته طول بکشد. سپس، روند درمان به 

استفاده از قرص تغییر یابد.
مانند معده درد، سوزش  دارای عوارض جانبی مشکل ساز  دارویی  اگر 
سردل، یا دشواری در تنفسی است، به پزشک خود اطالع دهید. وی 

باشد. در موارد شدید،  برنامه درمان شما  تغییر  به  قادر  ممکن است 
پزشک شما ممکن است عمل جراحی برای برداشتن بافت عفونی یا 
مرده را به منظور پیشگیری از گسترش قارچ توصیه کند. این ممکن 
است شامل برداشتن بخشی از بینی یا چشم بیمار شود که می تواند 
بر زیبایی فرد تاثیر بگذارد، اما برای درمان عفونتی تهدیدکننده زندگی 

بسیار مهم است.
عوارض و چشم انداز

از جمله عوارض موکورمایکوزیس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نابینایی

- لخته های خون یا رگ های خونی مسدود شده
- آسیب عصبی

عدم درمان موکورمایکوزیس می تواند به مرگ بیمار منجر شود.
احتمال مرگ به این که کدام قسمت بدن تحت تاثیر قرار گرفته است، 

بستگی دارد.
چشم انداز برای افرادی که دارای عفونت های سینوسی هستند، نسبت 
به آنهایی که به عفونت های ریوی یا مغزی مبتال می شوند، بهتر است.

پیشگیری
راهی برای پیشگیری از تنفس هاگ های قارچ وجود ندارد. اما شما می 
توانید برخی اقدامات را برای کاهش احتمال ابتال به موکورمایکوزیس 
به  ابتال  خطر  که  هستید  مبتال  شرایطی  به  اگر  دهید.  انجام 
بیشتری  اهمیت  از  اقدامات  این  افزایش می دهد،  را  موکورمایکوزیس 
برخوردار می شوند. از مناطقی با گرد و غبار یا خاک زیاد، مانند سایت 
مناطق  این  در  باید  اگر  بمانید.  دور  یا حفاری  های ساختمان سازی 
حضور داشته باشید، از یک ماسک مانند ماسک N95 استفاده کنید.

اگر سیستم ایمنی بدن شما ضعیف است، از فعالیت هایی که شامل 
رسیدگی  یا  باغبانی  مانند  شوند،  می  خاک  و  غبار  و  گرد  با  تماس 
پرهیز کنید،  این موارد  از  توانید  اگر نمی  به حیاط خودداری کنید. 
پیراهن  و  بلند،  شلوار  دستکش،  کفش،  پوشیدن  با  خود  پوست  از 
های آستین بلند محافظت کنید. بریدگی ها یا خراشیدگی ها را در 

کوتاه ترین زمان ممکن با آب و صابون شستشو دهید.
اگر به موکورمایکوزیس مبتال شده اید، داروهای خود را بر اساس دستور 
پزشک مصرف کنید. اگر عوارض جانبی مشکل ساز شده اند یا عفونت 
بهبود نیافته است، بالفاصله پزشک خود را در جریان این شرایط قرار 

دهید.

چه کسانی در معرض خطر ابتال به قارچ 
سیاه هستند؟



مواد الزم
۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی

۱ عدد پیاز
۱ پیمانه برنج یا خرده برنج ایرانی

۲ پیمانه نخود پخته
ماست به مقدار الزم

نمک و فلفل سیاه
ِمل )نوعی سبزی خوشبوی محلی(

طرز تهیه:
در ابتدا گوشت رو به همراه آب و نخود و پیاز خرد شده 

ون مک وفلفل وزردچوبه می پزیم سپس از 
صافی رد کرده و  نخود ها رو جدا می کنیم . 

در مرحله بعد گوشت را  از استخوان جدا کرده  و ریش 
ریش می کنیم .

برنج را می پزیم و اجازه می دهیم که آب آن کامال بخار 
شود . سپس گوشت را به آن اضافه میکنیم و با گوشت 
کوب میکوبیم تا یکدست شود. نخود، نمک، فلفل سیاه و 

مل را  اضافه کرده و اجازه می دهیم سرد شود.  
در آخرماست رو اضافه میکنیم . 

معموال این آش با تزیین شامی قلقلی سرو می شود.

با سرآشپز= آش ماست الری
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کاهش ۱۱.۸ درصدی صدور مجوز سقط جنین درمانی در فارس

مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس از کاهش ۱۱.۸ درصدی 
صدور مجوز سقط جنین درمانی در سال گذشته در مقایسه 

با سال ۹۸ خبر داد.
با بیان اینکه یک سوم پرونده های قضائی  علیرضا درودچی 
برای صدور حکم نیازمند نظریه پزشکی قانونی است، گفت: 
این سازمان با رعایت صحت، دقت و سرعت و با بی طرفی و 

نظر کارشناسانه دقیق کار خود را به درستی انجام می دهد.
سالم  دستگاه های  جزو  قانونی  پزشکی  کرد:  تاکید  وی 
محسوب می شود و به واسطه سیستم های نظارتی قوی این 

ادعا می شود که تخلف در این زمینه نزدیک به صفر است.
معاینه  گرو  در  اجساد  دفن  مجوز  که  موضوع  این  بیان  با  او 
از ۵۰ درصد  بیان کرد: کمتر  قانونی است،  تائیده پزشکی  و 
اجساد ارجاعی نیازمند کالبد شکافی است، درواقع از هر دو 
جسدی که به پزشکی قانونی ارجاع می شود یک جسد مورد 

کالبد شکافی قرار می گیرد.
ارجاعی  پروندهای  درصد   ۳۵ کرد:  تصریح  درودچی 
درصد   ۳۵ پزشکی،  قصور  را  پزشکی  کمیسیون های  به 
بالینی، حدود ۲۰ درصد کمیسیون روانپزشکی و  کمیسیون 

۱۰ در صد کمیسیون های فوتی را تشکیل می دهد.
ماده  اساس  بر  درمانی  سقط  مجوز  شد:  یادآور  ادامه  در  او 
مجلس   ۸4 سال  مصوب  درمانی  جنین  سقط  قانون  واحده 
سازمان  عهده  بر  آن  اجرایی  آئین نامه  و  اسالمی  شورای 
پزشکی قانونی کشور است و بر اساس آنچه در قانون مورد 
تاکید قرار گرفته تنها در صورت داشتن شرایط خاص برای 
مادر باردار صادر می شود که مهم ترین آن سن بارداری کمتر 

از ۱۹ هفته است.
جنین  سقط  مجوز  صدور  درصدی   ۱۱.۸ کاهش  از  درودچی 
و  داد  خبر   ۹۸ سال  با  مقایسه  در  گذشته  سال  در  درمانی 
گفت: در سال ۹۸ تعداد ۹۹4 مورد و پارسال ۸۷۶ مورد سقط 

جنین داشته ایم.
فارس گفت: در سال گذشته، ۱۵۰  قانونی  مدیر کل پزشکی 
هزار مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی فارس داشتیم 
که در بخش تشییع نزدیک به 4 هزار و ۵۰۰ پیکر مورد معاینه 

قرار گرفتند.
او با اشاره به آمار برخی خدمات ارائه شده سازمان طی سال 
گذشته از بررسی ۲۲۰۰ پرونده در کمیسیون های فارس سخن 
گفت و افزود: در بخش آزمایشگاهی نزدیک به ۲۵ هزار نمونه 

که بالغ بر ۱۰۰ هزار آزمایش بر روی آن ها انجام شده است.
فوتی های  درصدی  دهم   ۲ کاهش  به  اشاره  با  درودچی 
تصادفات در سال ۹۹، افزود: در سال ۹۸ بر اثر تصادفات یک 

درون  جاده های  در  نفر   ۲۸۶ که  باختند  جان  نفر   ۲۶۱ هزار 
برون شهری قربانی سوانح  نفر در محورهای  شهری و ۹۷۵ 

رانندگی شدند.
در  نفر   ۲۳۲ و  هزار  یک  تعداد   ،۹۹ سال  در  کرد:  بیان  او 
حوادث ترافیکی در سطح استان فوت شدند که از این تعداد 
۸۹۰ نفر در جاده های برون شهری و ۳4۲ نفر در محورهای 

درون شهری جان باختند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس از کاهش ۵.۹ درصدی 
مراجعان نزاع در سال ۹۹ خبر داد و گفت: طی این مدت ۸ 
به  نزاع  مصدوم  مرد  نفر   ۱۷۶ و  هزار   ۱۸ و  زن   ۸۲۲ و  هزار 

ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
درودچی گفت: در سال ۹۸ نیز ۲۸ هزار و 4۱۶ نفر به مراکز 

پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
آسیب  سم شناسی،  آزمایشگاه   4 فعالیت  از  ادامه  در  او 
شناسی، سرولوژی و ژنتیک در سازمان پزشکی قانونی سخن 
گفت و افزود: پزشکی قانونی با روش های علمی و پیچیدگی 
ژنتیک  آزمایشات  با  می تواند  امروز  دنیای  در  جرایم  بودن 
نخ  )یک  ردپا  کوچک ترین  با  را  جرم  کشف  و  هویت  تعیین 
مو، لباس و … در صحنه جرم( به فرمول ژنتیکی دست یابد 

و مجرم را شناسایی کند.
اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  قانونی  پزشکی  کل  مدیر 
الزم  پشتیبانی های  انجام  مستلزم  سازمان  این  فعالیت های 
آزمایشگاهی  بخش  در  که  است  باالدستی  مراجع  توسط 
در  خیران  و  مسئوالن  از  هستیم  مالی  پشتیبانی  نیازمند 
را  قانونی  پزشکی  سازمان  زمینه  این  در  می شود  خواست 

یاری کنند.
درودچی با اشاره به وجود ۳۶ شهرستان در فارس، بیان کرد: 
در  تنها  که  داریم  استان  در  قانونی  پزشکی  فعال  مرکز   ۳۱
۹ شهرستان ساختمان ملکی داریم و فعالیت دیگر مراکز به 
صورت مطب است و این مقبول و شایسته نیست؛ از این رو 
قانونی  پزشکی  سازمان  مدد  به  فارس  اندیش  نیک  خیران 

بیایند.
شهرستان ها  برای  متری   ۵۰۰ یا   4۰۰ فضای  کرد:  تصریح  او 
به تورمی که در جامعه وجود دارد  با توجه  کفاف می دهد و 
نسبت به پروژه های عمرانی؛ مجموع ۶ هزار متر مربع زمنی 
پزشکی  ساختمان  صاحب  را  استان  شهرستان های  تمام 

قانونی می کند.
منبع  مهر


