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 منیره جعفری مربی شنا و غریق نجات بندرعباسی با 
با  اش  همجواری  شاید  که  سابقه  سال  بیست  از  بیش 
دریا و ساحل بی تاثیر بر حرفه وی نبوده و باعث ایجاد 
عالقه و فراگیری شنا در وی شده است .  به طوری که 
مدرک  اخذ  به  موفق  و  دنبال  جدی  صورت  به  را  آن 

مربی گری شنا و غریق نجات شده است.
از چه زمانی مشغول به کار شده اید؟

فعالیت  به  مشغول  گرفتم  را  خود  مربیگری  کارت  وقتی  از 
هستم. البته حرفه ما صورت رسمی ندارد و به طور قراردادی 
با استخر های مختلف کار کرده ایم و هیچ وقت یک استخر 

نبوده ام.
 چه مدارکی دارید؟

 مربیگری درجه دو، غریق نجات درجه یک و همچنین موفق 
ورزشهای سه  داوری  و  دو  داوری شنا درجه  به کسب مدرک 

گانه شده ام.
با غریق نجات درچیست؟ تفاوت شناگر 

اما  باشد  و حرفه ای  ماهر  باید یک شناگر  نجات   یک غریق 
الزاماً یک شناگر خوب یک غریق نجات حرفه ای نیست.

باید پشت سر  را  مراحلی  ناجی شود چه  بخواهد  اگر کسی 
بگذارد ؟

هر  بگویم  بهتر  یا  ورزش  هر  شروع  برای  شرط  اولین  عالقه 
کاری است . مخصوصا این حرفه که پای جان انسان در میان 
است . مسلماً باید در ابتدا ورزش شنا را به خوبی یاد گرفته 
غریق  نجات  کالس های  در  سپس  باشد،  ماهری  شناگر  و 

شرکت کند و فنون مربوطه را بیاموزد.
کرونا چه تاثیری بر روی شغل شما گذاشته است ؟

نزدیک به دو سال است که کلیه فعالیت های ورزشی آبی در 
کشور تعطیل است و این موضوع باعث افت شدیدی در این 

ورزش ها شده است .
شیوع  با  که  است  ورزش هایی  از  یکی  شنا  که  بگویم  باید 
کرونا بیشترین آسیب ممکن را دیده و تمامی فعالیت های 
این رشته را متوقف کرده است . پس از شیوع پاندمی تمامی 

آمد. تعلیق  به حالت  استخرها  فعالیت 
جامعه  به  شدیدی  آسیب  استخرها  طوالنی مدت  تعطیلی 
غریق  نجات  ای  حرفه  اینکه  به  توجه  با  و  زده  آبی  ورزش 

علت  به  می شود  محسوب  شغلی  ردیف  یک  مربیگری  و 
باشیم. مطالبات خود  پیگیر  نمی توانیم  قرارداد  نداشتن 

موضوع  این  به  توان  می  مربیان  و  ناجیان  مشکالت  دیگر  از 
نیروی  عنوان  به  را  مربیانش  و  ناجان  ای  مجموعه  هیچ  که 
به  معموال هر جا که مشغول می شویم  و  پذیرد  نمی  ثابت 

صورت قراردادی و درصدی حقوق میگیریم، اشاره کرد . 
همیشه مشکل بیمه داریم و چه کارفرما و چه اداره ورزش و 

بار مسئولیت بیمه نمی روند.  جوانان زیر 
برای رفع مشکالت چه راهکاری دارید؟

اما می   . برابر ویروس کرونا احساس خطر داریم  همه ما در 
شرایطی  همه  کمک  و  خاص  های  پروتکل  رعایت  با  توان 

فراهم کرد که شنای کشور بیش از این متضرر نشود.
چه توصیه ای برای بانوان عالقه مند به شنا دارید ؟

شنا ورزش مفرحی است. توصیه می کنم این ورزش را به طور 
نداشته  سرگرمی  جنبه  برایشان  فقط  و  کنند  دنبال  جدی 
پوشیده  کسی  روان  و  جسم  بر  ورزش  مثبت  تاثیر  باشد. 
ارتقای  جهت  در  زیادی  بسیار  تأثیر  آن  انجام  و  نیست 

سالمت روان بانوان دارد.
حرف آخر

در  آن  ارزش  و  نجات  غریق  شغل  اصلی  ماهیت  متاسفانه 
با  امیدوارم  حال  این  با   ، ندارد  درستی  تعریف  هنوز  کشور 

آغاز شود. فعالیت استخرها  بهبود وضعیت موجود 

به زندگی من خوش آمدید
پاندمی کرونا و افت شدید ورزش های آبی / وقتی ناجیان غریق، غرق 

در مشکالت کرونا می شوند
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نوزاد مادر مبتال به کووید19 در بخش 

مراقبت های ویژه بیمارستان شهید محمدی 
متولد شد

ابتال به کرونا در بخش  بارداری که به دلیل  نوزاِد مادر 
مراقبت های ویژه )آی.سی.یو( بیمارستان شهید محمدی 

بندرعباس بستری بود، هفت ماهه متولد شد.
توضیح  فوق تخصص آی.سی.یو در  زارعی،  دکتر طیبه 
این خبر گفت: بیمار خانمی ۳۵ ساله و هفت ماهه باردار 
ابتال  به دلیل  تنفسی شدید  با عالیم دیسترس  بود که 
ویژه  مراقبت های  بخش  به  بندرلنگه  از  کووید۱۹  به 

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.
نفس  به سختی  پذیرش  بدو  همان  از  بیمار  افزود:  وی 
می کشید و به دلیل درگیری وسیع ریه، شرایط مناسبی 
نداشت که تحت اکسیژن درمانی و مراقبت های خاص در 
بخش آی.سی.یو کووید قرار گرفت؛ اما متاسفانه به دلیل 
درگیری شدید ریه در نهایت بعد از دو روز بیمار اینتوبه 

شد و تحت تهویه مکانیکی با ونتیالتور قرار گرفت و با 
توجه به شرایط وخیم بیمار پس از برگزاری کمیسیون 

پزشکی تصمیم به ختم بارداری گرفته شد.
بحرانی  شرایط  دلیل  به  گفت:  ادامه  در  زارعی  دکتر 
بیمار، امکان انتقال وی به اتاق عمل وجود نداشت؛ لذا 
عمل سزارین در بخش مراقبت های ویژه با کمک دکتر 
با  هفته  دختر ۲۷  نوزاد  و  انجام  زنان  جراح  محمودی، 
آپکار ۷ متولد شد که با شرایط نسبتا مناسب به بخش 
نوزادان بیمارستان کودکان منتقل گردید و مادر همچنان 

در بخش مراقبت های ویژه، بستری می باشد.
از همکاری پزشک  دکتر زارعی در خاتمه ضمن تشکر 
جراح زنان، کارکنان بخش آی.سی.یو کووید و تکنسین 
خاص  شرایط  دلیل  به  باردار  مادران  گفت:  بیهوشی 
جسمانی در صورت ابتال به بیماری کووید۱۹ روند درمان 
طوالنی و سخت تری خواهند داشت؛ لذا از رفت و آمد 
بارداری، شرایط  پایان  تا  امکان  و در حد  نمایند  پرهیز 

قرنطینه را رعایت کنند.
رئیس انجمن دیابت ایران:

مبتالیان به دیابت در فاز دوم واکسیناسیون 
کرونا قرار دارند

رئیس انجمن دیابت ایران گفت: افراد مبتال به دیابت در 
فاز دوم واکسیناسیون کرونا که در ماه های خرداد و تیر 

انجام می شود، قرار دارند.
اسداهلل رجب توضیح داد: اکنون بیش از هشت میلیون 

نفر جمعیت کشور مبتال به دیابت هستند و تزریق واکسن 
کرونا به این افراد ضروری است. باید همه بیماران تحت 
نظر پزشک معالج، اقدام به انجام این واکسیناسیون کنند.

تزریق  از  بعد  حتی  دیابت  به  مبتال  بیماران  افزود:  وی 
پروتکل های  جامعه  افراد  سایر  مانند  باید  کرونا  واکسن 
فاصله گذاری  رعایت  از ماسک،  استفاده  مانند  بهداشتی 
اجتماعی، شستشوی مکرر دست ها یا ضدعفونی کردن 
آنها و پرهیز از تردد در محیط های شلوغ را انجام دهند.

دیابتی  فرد  یک  ابتالی  صورت  در  کرد:  تصریح  رجب 
تجربه  را  وخیم تری  و  شدیدتر  عالئم  کرونا،  ویروس  به 
اثر  کنند،  کنترل  خوبی  به  را  دیابت  اگر  ولی  می کند 
ویروس کرونا بر دیابت چندان شدید و وخیم نخواهد بود.

وی ادامه داد: ابتال به بیماری  قلبی یا بیماری های مزمن 
وخیم تر  را  کرونا  به  مبتال  دیابتی  بیمار  شرایط  دیگر، 
می کند، چرا که وجود بیماری های دیگر کار بدن را برای 
ایمنی  با ویروس کرونا سخت تر کرده و سیستم  مقابله 

بدن ضعیف تر می شود. 
به گفته رئیس انجمن دیابت ایران، مبتالیان به بیماری 
اصول  به  باید  افراد  سایر  مانند  فعلی  شرایط  در  دیابت 
تغذیه ایمن و سالم خود توجه ویژه کنند، نیازی نیست 
آنها مصرف ویتامین ها و مکمل های دارویی را جزو تغذیه 
استفاده  مفید  غذایی  مواد  از  بیشتر  و  دهند  قرار  خود 
تحرک  داشتن  اینکه،  بر  تاکید  با  همچنین  وی  کنند. 
جسمی منوط به حضور در اماکن ورزشی نیست، گفت: 
افراد در منزل نیز می توانند با انجام نرمش های سبک و 
کششی فعالیت فیزیکی داشته باشند و پس از هر وعده 
غذایی به منظور پیشگیری از چاقی حداقل ۱۵ دقیقه در 

منزل پیاده روی کنند.
مطالعه جدید نشان می دهد ۱۰ درصد بیماران مبتال به 
به دیابت، در مدت یک هفته بستری  کووید ۱۹ مبتال 

شدن در بیمارستان جان خود را از دست می  دهند.
محققان داده های مربوط به بیش از ۱۳۰۰ بیمار کووید 
۱۹ مبتال به دیابت با میانگین سنی ۷۰ سال را که در 
بیمارستان بستری بودند، مورد مطالعه قرار دادند. از بین 
این تعداد ۸۹ درصد مبتال به دیابت نوع دو، سه درصد 

دیابت نوع یک و بقیه مبتال به سایر انواع دیابت بودند.
انسولین و سایر  از  محققان اذعان می کنند که استفاده 
کووید ۱۹ شدید  احتمال  فشارخون  کنترل  درمان های 
را افزایش نمی دهد و بیماران دیابتی باید به درمان خود 

ادامه دهند.

  گزارش  : زهره کرمی
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بانکی پور، نماینده مجلس خبر داد:

مجلس مراکز همسریابی را توسعه خواهد داد

بانکی پور نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه جمعیت 
مجلس گفته باید مراکز »همسریابی« زیادی داشته باشیم. 
می خواهند  جوانان  ها  وقت  خیلی  گفت:  باره  این  در  وی 
به  تا  ولی  اند  نیز پشت سر گذاشته  را  موانع  کنند  ازدواج 
شخص مورد نظرشان برسند سه چهار سال طول می کشد. 
این به دلیل این است که شیوه سنتی دیگر جوابگو نیست 
و باید مراکز همسریابی زیادی داشته باشیم البته همراه با 

فرهنگ خانوادگیمان که این را هم ما طراحی کرده ایم.
بانکی پور نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه جمعیت 

مجلس گفته باید مراکز »همسریابی« زیادی داشته باشیم.
کنند  ازدواج  می خواهند  جوانان  ها  وقت  خیلی  افزود:  وی 
به شخص مورد  تا  اند ولی  نیز پشت سر گذاشته  را  موانع 
نظرشان برسند سه چهار سال طول می کشد. این به دلیل 
این است که شیوه سنتی دیگر جوابگو نیست و باید مراکز 
فرهنگ  با  همراه  البته  باشیم  داشته  زیادی  همسریابی 
خانوادگی که طرحی کرده ایم که ان شاء اهلل در این یکی دو 

سال توسعه پیدا کند، االن در کشور نیست.
وی افزود: گام بعد از ازدواج و مانع دومی که پیش می آید 
این است که افراد ازدواج می کنند ولی شرایط دوران بارداری 
و هزینه های دوران بارداری و زایمان برایشان سنگین است 

لذا ترجیح می دهند که به عقب بیاندازند. تمهیداتی برای 
این در نظر گرفته ایم، گفتیم کل دوران بارداری تا دو سالگی 
جامعه  همه  برای  طبیعی  زایمان  باشد.  بیمه  تحت  فرزند، 
رایگان باشد، پیش از این همه نمی توانستند رایگان استفاده 
برنامه  نیز جزء  زایمان طبیعی  کنند. بهسازی محیط های 
بود که  به گونه ای  هاست چون متاسفانه محیط های آن 
زیادی  تمهیداتی  نیفتد.  اتفاق  دادند  می  ترجیح  ها  خیلی 
برای بارداری در نظر گرفته ایم که این دوره برای جوانان، 

دوره سختی نباشد.
مرگ تلخ دختر فداکار 1۳ ساله زنجانی / او فقط 

برادر ۸ ساله اش را نجات داد

فداکاری خواهر زنجانی سبب مرگ دلخراش او شد.
رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: متاسفانه عصر امروز 
برادرش  جان  نجات  برای  خانواده  یک  دختر  برکه ای  در 
تلخ  حادثه  با  رابطه  در  رحمتی،  جعفر  شد. سرهنگ  غرق 
 ۲۴( امروز  عصر  کرد:  اظهار  زنجان،  تهم  سد  در  داده  رخ 
اردیبهشت ماه( یک خانواده زنجانی برای تفریح و گشت وگذار 
به سد تهم می روند و مابین روستای تهم و چشمه معروف 

منطقه اطراق می کنند. 
بودند،  تفریح  مشغول  که  زمانی  مذکور  خانواده  افزود:  وی 
پسر ۸ ساله آنان از روی بازیگوشی کنار برکه ای می رود که 

بر اثر حادثه ای به داخل آب سقوط می کند.

این مسئول با بیان اینکه خواهر ۱۳ ساله برای نجات جان 
برادر به گمان اینکه آب کم عمق است، وارد آب می شود، 
تصریح کرد: متاسفانه عمق آب بیش از ۴ متر بوده و دختر 
موفق به نجات جان برادر نمی شود و خود بر اثر غرق شدگی 
اینکه  بیان  با  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  می کند.  فوت 
پسربچه ۸ سال نجات پیدا کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
علیرغم اعزام نیروهای هالل احمر و آتش نشانی، نجات برای 

جان خواهر ایثارگر، نتیجه ای حاصل نمی شود.
احتمال واردات ۷ تا 10 میلیون دز واکسن کرونا 

در خردادماه

تحقق  با  امیدواریم  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
وعده هایی که داده شده در خرداد بیش از ۷ الی ۱۰ میلیون 
به  اشاره  با  جهانپور،  کیانوش  کنیم.  کشور  وارد  را  واکسن 
کرد:  بیان  روسی،  اسپوتنیک  واکسن  داخل  تولید  وضعیت 
چهار شرکت متقاضی تولید اسپوتنیک بودند و از این چهار 
و  شدند  معرفی  روس  طرف  به  شرکت  سه  شرکت 
زیرساخت های دو شرکت مورد تایید قرار گرفته است ولی 
این که در مرحله  تولید قرار گرفته و خروجی داشته باشند، 
تا االن این اتفاق نیفتاده است. وی ادامه داد: به نظر می رسد 
تا چند هفته  آتی هم همچنان تولید داخلی اسپوتنیک را 
مرتبط  بر  مبنی  انتقادات  مورد  در  باشیم. جهانپور  نداشته 
واکسن  واردات  برای  که  از شرکت ها  برخی  فعالیت  نبودن 

کرونا اقدام کردند، افزود: به هر حال این موضوعی است که 
در ستاد ملی کرونا مطرح شده و موضوع به وزارت بهداشت 

مربوط نیست.
برگزاری همایش مجازی کونگ فو بانوان 

بمناسبت عید سعید فطر 

مسلم عاشوری از برگزاری همایش مجازی کونگ فو بانوان 
بانوان  گفت:  عاشوری  داد.  خبر  فطر  سعید  عید  بمناسبت 
کونگ فو کار شهرستان بندرعباس در این همایش مجازی 

خوش درخشیدند. 
وی در ادامه بیان کرد: این همایش مجازی که با کمک و 
همراهی سهیال صبوری مسئول برگزاری مسابقات بانوان در 
منزل ورزشکاران بصورت انفرادی برگزار شد به خوبی مورد 

استقبال کونگ فو کاران و خانواده های آنها قرار گرفت.
مسلم عاشوری در پایان ضمن تشکر مجدد از استاد سهیال 

صبوری اسامی شرکت کنندگان را به شرح ذیل اعالم کرد:
 در رده سنی نونهاالن نازنین زهرا گردکانی ، هستی خسرو 
انجم، ایدینا شهریاری ، زهرا تیموری ، یلدا ارژنگ - در رده 
سنی نوجوانان آوا کریمی ، فاطمه زهرا گردکانی ، ستایش 
زینب   ، تودرجانی  احالم   ، زاده  گلمرادی  دایانا   ، صادقی 
تیموری ، مطهر رنجبر ، در رده سنی جوانان مهتا کریمی 
، زهرا احمدی ، سحر مسافری ، هنگامه  ، فاطمه سرتکی 
امامدادی  فاطمه  بزرگساالن  سنی  رده  در   - امامدادیان 

طارمی ، لیال بستان پیرا و محدثه پودات شرکت داشتند.

هفته ای که گذشت با اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی همراه 
بود که از جمله آن میتوان به ابالغ شرایط دریافت وام ازدواج و 
این گفته رئیس کل بانک مرکزی که یارانه نمیتواند وثیقه وام 

ازدواج باشد اشاره کرد.
صبح روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از 
تریبون صدا و سیما بار دیگر اعالم کرد که یارانه نقدی می تواند یکی از 
انواع وثایق برای دریافت وام ازدواج باشد. شب همان روز اما رئیس کل 
بانک مرکزی در مصاحبه تلویزیونی خود آب پاکی را روی دست زوجین 
نداشتن کفایت الزم نمی تواند  به خاطر  نقدی  ریخت و گفت: »یارانه 

وثیقه وام ازدواج باشد«.
این دو گفته متناقض در یک روز تکلیف مردم را که روشن نکرد هیچ، 

زوجین را درباره شرایط استفاده از وام ازدواج سردرگم هم کرد.
البته این ماجرای سرگردانی از تصمیم مجلس آغاز شد. تصمیمی که 
برای دریافت  ازدواج، شرایط را هم  افزایش مبلغ وام  قرار بود در کنار 
به سمت  را  منابع  مجلس  رئیس  قول  به  یا  کند  تسهیل  ازدواج  وام 
آنچه  بر اساس  از خانواده ها سوق دهد.  نیازهای مردم و حمایت  رفع 
مجلس گفته بود قرار بود امسال بانک ها برای ضمانت صرفاً یکی از 
سه مورد اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه 

هدفمندی را به منزله ضمانت را بپذیرند.
این  در  دولتی،  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر  قیطاسی،  علیرضا 
وام  قسط  مبلغ  کل  پوشش  برای  فرد  نقدی  یارانه  است:  گفته  باره 
ازدواج کفایت نمی کند، پس یارانه فقط تا اندازه ای که پوشش می دهد 
می تواند وثیقه باشد. وی توضیح می دهد: یارانه هر نفر ۴۵ هزار تومان 
همین  در حد  آن  قسط  که  باشد  وامی  می تواند ضمانت  پس  است 
۴۵ هزار تومان است. اگر وام ازدواج ۲۰ میلیون تومان بود یارانه جواب 
می داد اما حاال که به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است قسطش تقریباً 

یک میلیون تومان می شود که با مبلغ یارانه خیلی فاصله دارد.
چندین  ارائه  اینکه  بیان  با  دولتی  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
یارانه غیر منطقی است، ادامه می دهد: وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی تقریباً 
۸۲۰ هزار تومان در ماه قسط دارد. یارانه سرپرست خانواده چهار نفره 
نهایتاً ۱۸۰ هزار تومان است و مابقی باید ضامنی باشد که ۶۰ درصد 
سفته  با  است  ضامن  یک  بر  اصل  بدهد.  را  قسط  پوشش  درآمدش 

معتبر، کافی نباشد بانک ها ممکن است ضامن بیشتری بخواهند.
قیطاسی تاکید می کند: ضمانت وام می تواند به صورت ترکیبی باشد و 

یارانه فقط قسمتی از این ضمانت را تشکیل دهد.
جزئیات وام ازدواج در سال ۱۴۰۰

شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اظهار کرد: افرادی 
می توانند  نکرده اند،  دریافت  تسهیالت  و  کرده  ازدواج   ۹۷ سال  از  که 
نسبت به دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی اقدام کنند. این افراد 
می توانند با ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج، بانک عامل و شعب 
را مشخص کنند و در مرحله آخر بانک از طریق ارسال پیامک متقاضی 

را مطلع می کند.
وی افزود: مبلغ تسهیالت قرض الحسنه برای زوج های زیر ۲۵ )داماد( و 
۲۳ سال )عروس( ۱۰۰ میلیون و برای ایثارگران دو برابر است. وثیقه ها 
بر اساس اعتبارسنجی، حساب یارانه ای افراد و سفته است و بانک ها بنا 
بر شرایط متقاضی و اعتبارسنجی، نسبت به دریافت وثیقه کافی اقدام 
می کنند. مدت باز پرداخت تسهیالت ۱۰ ساله است و برای تسهیالت 
نظر گرفته  اقساط در  تومان  میلیون  ماهانه یک  تومان  میلیون   ۱۰۰

شده است.
منابع برای پرداخت وام ازدواج کم است

هزار   ۴۳ اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 

میلیارد تومان وام ازدواج به ۹۰۰ هزار نفر پرداخت شد، گفت: بانک ها 
وظیفه دارند که این وام را بپردازند؛ این در حالی است که ممکن است 
دو تا سه نفر بروند در مراحل دریافت وام ازدواج گیر کنند؛ اما نباید کار 
را زیر سوال برد. مجلس وام ازدواج را به دو برابر رشد داده و امسال باید 
باالی ۷۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج بدهیم. این در حالی است که 
باید منابع قرض الحسنه را نیز در نظر گرفت؛ پس باید اقساط وام های 
قبلی برگشت داده شده و منابع جدیدی به عنوان منابع قرض الحسنه 

وارد بانک شود.
یارانه نمی تواند تضمین وام ازدواج باشد

همتی افزود: از ۵ سال قبل وام های بانک مرکزی قطع شده و این وام ها 
با سود به کارکنان پرداخت می شود. ما عالقمند هستیم کسانی که 
می خواهند ازدواج کنند سریع تر وام خود را بگیرند؛ وثیقه آن هم باید 
یا یارانه باشد یا وثیقه این در حالی است که ۱۰۰ میلیون تومان وام 
ازدواج اقساط یک میلیون تومانی دارد؛ بنابراین یارانه نقدی نمی تواند 

تضمین وام ازدواج باشد.

آیا یارانه می تواند وثیقه وام ازدواج باشد؟
  گزارش  : ایمنا



به  توجه  با  گفت:  جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
آمار رسمی ثبت احوال در سال ۹۹ علیرغم پاندمی کووید ۱۹ 
به دالیل کاهش هزینه مراسمات و تشریفات حدود پنج درصد 
که  داشتیم  طالق  کاهش  درصد  چهار  حدود  و  ازدواج  رشد 
دهیم  اجازه  نباید  کرد.  کار  رشد  به  رو  روند  این  روی  بر  باید 
از ازدواج جوانان در  فضاسازی ها به ویژه از خارج کشور مانع 

شرایط مناسبی که خود تشخیص می دهند شود.
»معصومه ابتکار«، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، نداشتن 
بر  گفت:  و  دانست  خانواده ها  برای  آسیبی  را  ارتباطی  مهارت های 
دولت  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  »خانواده«،  ملی  پیمایش  اساس 
دوازدهم تصمیم گرفت به طور خاص و ویژه بر مهارت های ارتباطی 
اعضا خانواده متمرکز شود. این پیمایش »عدم مفاهمه« و »عدم امکان 
پاشیدگی  هم  از  دالیل  از  یکی  عنوان  به  را  موثر«  ارتباط  برقراری 
خانواده ها نشان می داد. از این رو طرحی را در سطح ملی و در تمام 

استانهای کشور آغاز کردیم. 
ابتکار گفتگو بین اعضا خانواده را امری مهم دانست و ادامه داد: گفتگو 
ممکن  گیرد.  می تواند شکل  متقابل  درکی  داشتن  و  احترام  با حفظ 
است در خانواده ها اختالف نظر و تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اما 
دلیل نمی شود به اختالفات گسترده بین اعضا و سوءتفاهم و خشونت 
منتهی شود. از این رو در سال ۹۸ ستاد ملی زن و خانواده بر اساس 
بین  با کاری  را  توانست شاخص های خانواده  انجام شده،  پژوهشهای 

دستگاهی برای نخستین بار تدوین کند.
و شاخص های  این در حوزه خانواده  از  پیش  تا  است که  معتقد  وی 
مجموعه  بار  نخستین  برای  اکنون  اما  است  شده  گویی  کلی  آن 
شاخص هایی تدوین شده که می تواند وضعیت خانواده ایرانی، شرایط 
خانواده ایرانی، چالش ها و فرصت های خانواده ایرانی را تعریف می کند.

وی با بیان اینکه عدم سواد رسانه ای و سواد استفاده از فضای سایبری 
از جمله تهدیدهای خانواده در عصر فعلی است، گفت: به غیر از مسائل 
اقتصادی، فقر، بی کاری و مشکالت ناشی از اعتیاد از دیگر تهدیدهای 
از فضای سایبری  جدی خانواده عدم سواد رسانه ای و سواد استفاده 
است که امروزه نیز درگیر آن هستیم. امروزه به اجبار به دلیل شرایط 
پاندمی کووید ۱۹ فرزندان را در معرض این فضا قرار داده ایم که در 
صورت نداشتن آشنایی کامل با این فضا یک تهدید جدی برای خانواده 

تلقی می شود.
و خانواده رئیس جمهوری درباره مشوق  های دولت  زنان  امور  معاون 
جمله  از  کرد:  اضافه  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  آمار  افزایش  برای 
تنهایی  به  نمی تواند  اگرچه  که  است  ازدواج  وام  مشوق ها  مهم ترین 
زوج های جوان محسوب  مالی  برای مشکالت  اما کمکی  کند  کفایت 
برای  کرد  سعی  دولت  نیز  مسکن  بحث  در  دیگر  سوی  از  می شود. 

مسکن اولی ها و زوج های جوان اولویت قائل شود. برنامه هایی هم برای 
ارائه مشاوره به زوج های جوان از سوی وزارت ورزش و جوانان دنبال 

شد.
نیز مسئول گرفتن گزارشات  و خانواده  زنان  امور  معاونت  افزود:  وی 
در  ازدواج  از  بعد  و  حین  قبل،  های  آموزش  کیفیت  بر  نظارت  و 
که   ۱۹ کووید  پاندمی  شرایط  در  ویژه  به  شد.  دولتی  دستگاه های 
نشست های این آموزشها به فضای مجازی موکول شد سعی کردیم بر 

کیفیت آنها نظارت داشته باشیم. 
ابتکار با انتقاد از پرداختن صرف رسانه ها به مسائل مربوط به  طالق 
 ۹۷ و   ۹۶ سال  در  مقطعی  در  کرد:  تصریح  موفق،  نا  ازدواجهای  و 
متهم  را  و دولت  بزرگنمایی می کرد  درباره طالق  دائما  فضای رسانه 
را  جوانان  برخوردها  این  با  که  کردم  اعالم  بار  یک  من  می دانست. 
نسبت به ازدواج می ترسانیم و یک نگرانی درباره طالق در ذهن آنها 

ایجاد می کنیم.
به گفته وی، از جمله اقدامات این معاونت در راستای تسهیل ازدواج، 
با قوه قضاییه در سال گذشته در راستای ثبت شروط ضمن  مکاتبه 
قضائیه  قوه  آن  موجب  به  که  است  بوده  ازدواج  ثبت  دفاتر  در  عقد 

بخشنامه ای را در این راستا ابالغ کرد.
وی معتقد است که باید شرایط را برای ازدواجی امن، سالم، مبتنی بر 

عالقه و با هدف رشد طرفین فراهم کرد.
ابتکار در ادامه به بیان لوایح تدوین شده این معاونت در راستای حفظ 
و استیفای حقوق خانواده پرداخت و اظهار کرد: اداره حقوقی و شورای 
روی  بر  جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  حقوقی  فقهی 
کرده  کار  خانواده  با  مرتبط  قوانین  اصالح  برای  لوایح  از  مجموعه ای 
است. برای این لوایح پژوهشها و اسناد پشتیبان تهیه شده است. ۱۷ 
مشورت  و  با حضور  و  قم  در  کنون  تا   ۹۷ سال  از  تخصصی  نشست 

صاحب نظران، دانشگاهیان و حقوقدانان حوزه برگزار کردیم.
دانشگاه  همکاری  با  بود.  مهمی  تعامل  نشست ها  این  داد:  ادامه  وی 
مفید در قم نشست های تخصصی خوبی برگزار شد که همگی مستند و 
تبدیل به کتاب شده  و قابل دسترس است. از جمله موضوعات پرداخته 
شده در این نشست ها شروط ضمن عقد، شرایط طالق، مهریه، حضانت 
طالق،  در  زوج  حق  همسری،  کودک  زنان،  علیه  خشونت  کودکان، 

اجرت المثال زوجه، اصالح قانون قتل در فراش بوده است./ ایسنا

ابتکار:

  رشد ۵ درصدی ازدواج در پاندمی کرونا/ یکی 
ازمهم ترین مشوق های دولت برای ازدواج، وام است 
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واکسن آسترازنکا ساخت ایتالیا در ایران 
مجوز گرفت

مصرف  مجوز  صدور  از  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
اضطراری برای واکسن آکسفورد- آسترازنکا ساخت ایتالیا 

در ایران خبر داد.
کیانوش جهانپور در توییتر نوشت: مجوز مصرف اضطراری 
واکسن آکسفورد- آسترزنکا تولید ایتالیا توسط سازمان 
اضطراری  مصرف  مجوز  تاکنون  شد.  صادر  دارو  و  غذا 
)EUA( واکسن آکسفورد-آسترزنکا تولید کره جنوبی، 

روسیه و ایتالیا در ایران صادر شده است.
سازمان غذا و داروی ایران عالوه بر این واکسن ها برای 
چین،  سینوفارم  روسیه،  وی  اسپوتنیک  های  واکسن 
کوواکسین هند مجوز مصرف اضطراری صادر کرده است.

بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت تاکنون حدود سه 

میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن کرونا به ایران وارد شده 
تاکنون یک  اعالم کرد:  است. وزارت بهداشت همچنین 
کرونا  واکسن  اول  دوز  نفر  و ۵۸۸  هزار  و ۵۷۰  میلیون 
و  کرده  تزریق  را  دوم  دوز  نیز  نفر  و ۱۳۷  هزار  و ۳۱۲ 
واکسینه شده اند.  مجموع واکسن های تزریق شده در 

کشور به یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۲۵ دوز رسید.
که  اول  فاز  از  بعد  ایران  در  کرونا  واکسیناسیون  برنامه 
شامل کارکنان بهداشت و درمان بود اکنون در فاز دوم 
است و واکسیناسیون سالمندان باالی ۸۰ سال در این 

مرحله در حال انجام است.
جزییات قتل کودک ۵ ساله با تیراندازی 
پلیس ایرانشهر/ مأمورینی که تیراندازی 

کردند بازداشت شدند

دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل 
اثر  بر  کودک  یک  مرگ  حادثه  با  ارتباط  در  پرونده ای 
تیراندازی مأمورین انتظامی شهرستان ایرانشهر خبر داد.

و  سیستان  استان  نظامی  دادستان  موسایی  علیرضا   
خبر  وصول  دنبال  به  گفت:  ارتباط  این  در  بلوچستان 
کشته شدن یک کودک پنج ساله در جریان تیراندازی 
مامورین انتظامی شهرستان ایرانشهر بالفاصله تحقیقاتی 
افزود:  آغاز شد. وی  نظامی  ارتباط در دادسرای  این  در 
از همان لحظات اولیه حادثه، پیگیرها به سرعت صورت 
نموده  تیراندازی  حادثه  این  در  که  مأمورینی  و  گرفت 
بودند احضار و پس از تحقیقات مقدماتی جهت بررسی 
نظامی  دادستان  شدند.  بازداشت  حادثه  مختلف  زوایای 
استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: پرونده به طور 
جریان  در  حادثه  این  است.  رسیدگی  دست  در  ویژه 
تعقیب و یک دستگاه خودروی پژو پارس توسط مأموران 
نیروی انتظامی در شهر ایرانشهر رخ داده است. ابعاد این 
حادثه در دادسرای نظامی استان در دست بررسی است.

یک پنجم زوجین ایرانی نابارورند!
فلوشیپ ناباروری با بیان اینکه ۲۰درصد زوجین ایرانی 
ازدست دادن  ترس  از  زنان  برخی  گفت:  هستند،  نابارور 
موقعیت شغلی، تمایل به فرزندآوری ندارند! دکتر آتوسا 
حدود  ایران  در  ناباروری  شیوع  این که  بیان  با  کریمی  
۲۰ درصد است، اظهار کرد: از هر پنج زوجی که ازدواج 

می کنند، یک زوج نابارور هستند که با توجه به هزینه های 
باید  نابارور  افراد  ناباروری،  درمان  جراحی های  میلیونی 
تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا مراحل درمانی را طی 
از موارد در کشور ما  کنند. وی اضافه کرد: در بسیاری 
به دالیل مختلف فرهنگی، آقایان حاضر به بررسی از لحاظ 
ناباروری نیستند و توقع شان این است که ابتدا باید خانم 
مورد بررسی قرار بگیرد؛ در حالی که این که نخستین قدم 
در درمان ناباروری، این است که آقا و سپس خانم مورد 
ازدست دادن  ترس  از  زنان  برخی  بگیرند.   قرار  بررسی 
تیم  عضو  ندارند!  فرزندآوری  به  تمایل  شغلی  موقعیت 
ابن سینا متذکر شد: در  ناباروری  تخصصی مرکز درمان 
برخی کشورها برای زایمان و بارداری، مرخصی کافی به 
زنان و حتی همسر آنها داده می شود و این تضمین به 
زنان داده می شود که اگر به مرخصی زایمان بروند شغل 
اما متأسفانه در کشور ما  از دست نخواهند داد  را  خود 
برخی  دیگر  از سوی  و  است  زایمان کم  مدت مرخصی 
زنان نیز این نگرانی را دارند که اگر به مرخصی زایمان 
بروند موقعیت شغلی خود را از دست دهند که این نکته 

می تواند در تمایل به فرزندآوری بسیار مؤثر باشد.
فلوشیپ ناباروری با اشاره به باال بودن هزینه های درمان 
ناباروری تأکید کرد: باید زوج های ناباروری که تمایل به 
و  مالی  لحاظ  از  ناباروری  درمان  برای  دارند  فرزندآوری 

بیمه ای حمایت شوند.
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مرخصی بانوان باردار بیمه شده ی تامین اجتماعی، 
افزایش یافت

از  تن  هزار  ده  از حل مشکل چند  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
بانوان بیمه شده تامین اجتماعی خبر داد و گفت: افزایش مدت زمان 
تصویب  به  آن  منابع  تامین  و  ماه   ۹ به   ۶ از  هزینه  بارداری  دریافت 
دولت رسید. »محمد شریعتمداری«، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در توییترش نوشت: به لطف خدا امروز پیشنهاد افزایش حق مسکن 
همچنین  افزود:  وی  رسید.  وزیران  هیئت  تصویب  به  عزیز   کارگران 
مشکل چند ده هزار بانوان محترم بیمه شده تامین اجتماعی در زمینه 
تامین  به ۹ماه و  از شش  افزایش مدت زمان دریافت هزینه  بارداری 
منابع آن به تصویب دولت رسید.   در ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی 
شده  اشاره  بارداری  ایام  غرامت  یا  زایمان  هزینه  کمک  پرداخت  به 
بیمه شده خانومی دارای یک سال سابقه  اگر  قانون  بر مبنای  است. 
پرداخت حق بیمه باشد می تواند از این حق استفاده کند و برای شش 
تامین اجتماعی دریافت کند که  از  را  ماه و هرماه دو سوم حقوقش 
بر اساس اعالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش این مدت به 
مدیر  نیز  این  از  پیش  است.  رسیده  وزیران  هیات  تصویب  به  ماه   ۹
عامل سازمان تأمین اجتماعی در دی ماه سال ۹۸ از پیگیری تعیین 
تکلیف مرخصی زایمان خبر داده و گفته بود که پیشنهادی برای اعمال 
افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه ارائه داده ایم و توافق اولیه نیز 
در این مورد صورت گرفته است تا هزینه مربوط به اجرای این قانون به 

عنوان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت لحاظ شود.
به گفته وی ۳۵ درصد از شکایات طرح شده در دیوان عدالت اداری 
مربوط به این موضوع است که با اجرایی شدن این تصمیم امیدواریم 
شاهد افزایش رضایتمندی بانوان مشمول این قانون و کاهش شکایات 

از سازمان باشیم.
 شرایط الزم برای دریافت کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان زن 

به این شرح است:
- ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان 

تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
- در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده 

باشند.
مرخصی  در  یا  و  بوده  کار  به  مشغول  بیماری،  اعالم  تاریخ  در   -

استحقاقی باشند.
در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.

معلمان و اساتید دانشگاهی از مردادماه واکسینه 
می شوند

 
با توجه به اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا معلمان و اساتید دانشگاهی 
از مردادماه واکسینه می شوند تا بتوانند در مهرماه سال ۱۴۰۰ با حضور 
در مدارس به کار آموزش دانش آموزان ادامه دهند.  اکنون که در حال 
گذر از پیک چهارم کرونا در کشور هستیم، دغدغه خانواده ها و دانش 
آموزان برای بازگشایی مدارس از مهرماه ۱۴۰۰ بیشتر شده است. آنان 
عالوه براینکه نگرانی حضوری بودن امتحانات دو پایه نهم و دوازدهم 
را دارند، درباره بازگشایی مدارس و آموزش حضوری فرزندان خود نیز 
نگران هستند. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ 

پدر  است: »من هم یک  اظهار کرده  مورد  این  در  والدین  نگرانی  به 
هستم و دغدغه. والدین را درک می کنم و کاری بدون نظر مسئوالن 
ایجاد  اگر مصونیت جمعی  بهداشتی نخواهیم داشت؛ در مهر ۱۴۰۰ 
روش  نباشد  اینطور  اگر  و  می شوند  بازگشایی  مدارس  باشد  شده 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  داشت.«  خواهیم  را  غیرحضوری 
واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان به کجا رسیده و آیا برای آغاز 
سال تحصیلی و برگزاری کالس های حضوری مدارس تصمیمی گرفته 
دانش آموزان در  واکسیناسیون  برای  است گفت: »تصمیم گیری  شده 
مدارس بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا است و اولویت بندی ها برای 
دریافت واکسن کرونا در آنجا انجام می شود. ستاد ملی مقابله با کرونا 
باید در این باره تصمیم نهایی را بگیرد ما به عنوان وزارت آموزش و 
پرورش متقاضی هستیم و این موضوع را نیز به ستاد پیشنهاد دادیم.« 
حاجی میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع برای آغاز سال 
تحصیلی به نتیجه می رسد بیان کرد: »اگر بنا باشد از ابتدای مهرماه 
حتما  باید  شوند  برگزار  حضوری  صورت  به  کالس ها  جاری،  سال 
نیز  ما  شوند؛  داده  قرار  کرونا  واکسن  دریافت  اولویت  جز  فرهنگیان 
امیدواریم برای آغاز سال تحصیلی این موضوع نهایی شود.« با توجه به 
اینکه کتاب های درسی سال آینده مجهز به بارکد شدند، این امکان در 
امر تحصیل به دانش آموزان کمک می کند و قطعاً اگر شرایط بازگشایی 
نباشد، بازگشایی نسبی راه حل بهتری است، اما به گفته وزیر آموزش 
و پرورش با تمهیدات انجام شده به طور قطع مهر ۱۴۰۰ قوی تر و با 
برنامه بهتری نسبت به شهریور ۹۹ پیش خواهیم رفت. تمام صحبت ها 
گذشته  روز  اما  است،  مطرح  مدارس  بازگشایی  درباره  دغدغه ها  و 
براساس اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی براینکه مباحث 
مدارس  بازگشایی  بحث  دیدند،  جدی  آسیب  کرونا  ایام  در  آموزشی 
اول مهر مدارس و  از  این ستاد اعالم شده که  مطرح شده است. در 
دانشگاه ها بازگشایی شود لذا برنامه ریزی شده است از مردادماه معلمان 

و اساتید دانشگاهی واکسینه شوند تا بتوانند کالس برگزار کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان:

تست مثبت کرونا تنها دلیل برای درمان و یا قرنطینه نیست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشگی استان هرمزگان گفت: شخصی که در 
برابر ویروس کرونا واکسینه شد گرچه بدن او در برابر بیماری مقاوم و 
و  باشد  ویروس  ناقل  تواند  ولی کماکان شخص می  ایمن شده است 
دیگران را مبتال کند. دکتر فاطمه نوروزیان افزود: ۲۳ اردیبهشت، هفت 
نفر دیگر بر اثر ابتالی به کرونا جان در هرمزگان جان باختند و شمار 

کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۲۰۲ نفر رسید.
بیمارستان های  در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۱۱۳ اینکه  بیان  با  وی 
در  نفر   ۴۲۸ مجموع  در  اکنون  کرد:  تصریح  شدند،  بستری  استان 
بیمارستان های استان تحت مراقبتند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشگی 
استان هرمزگان عنوان کرد: از مجموع بستری ها، ۷۰ نفر در بخش 
از  نفر   ۱۱ حال  و  هستند  بستری  یو(  سی.  )آی.  ویژه  مراقبت های 
آن ها وخیم است. نوروزیان ادامه داد: هر فرد بیماری یا ناقل کرونا که 
قرنطینه را رعایت نکند، می تواند ۲ تا ۱۰ نفر در روز را آلوده کند و اگر 
در محیط های شلوغ و در جمعیت متراکم و فضای بدون تهویه قرار 
بگیرد افراد بیشتری را نیز می تواند بیمار کند. وی اظهار کرد: در حال 
حاضر تست مثبت کرونا تنها دلیل برای درمان و یا قرنطینه نیست 
بلکه برای شروع درمان و قرنطینه عالمت دار بودن بیمار مهمتر است 
نه جواب تست، دو اشکال عمده در این مورد وجود دارد یکی اینکه 
بسیاری از افراد پس از انجام تست منتظر هستند که جواب تست آنها 
مثبت شود و به محض اینکه جواب منفی می شود فکر می کنند بیمار 
بیماری  بیشتر  انتشار  باعث  و  است  اشتباه  کامال  تفکری  که  نیستند 
می شود. نوروزیان بیان کرد: موضوع دیگری که از ابتدای آغاز طرح 
واکسیناسیون شاهد آن هستیم افراد فکر می کنند زمانی که واکسن 
دریافت کردند کامال ایمن هستند و از ماسک کمتر استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: افرادی که در مرحله نخست واکسن می زنند ایمنی 
کامل علیه بیماری ایجاد نخواهد شد و زمانی که در مرحله دوم با یک 
خوبی  نسبتا  ایمنی  و  کردند  دریافت  واکسن  مشخص  زمانی  فاصله 

برای آنان حاصل خواهد شد الزم است پروتکل ها را همانند گذشته 
دانشگاه  سخنگوی  کنند.  رعایت  کشور  در  همگانی  واکسیناسیون  تا 
علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: شخصی که در برابر ویروس کرونا 
واکسینه شد گرچه بدن او در برابر بیماری مقاوم و ایمن شده است 
ولی کماکان شخص می تواند ناقل ویروس باشد و دیگران را مبتال کند.

نوروزیان تصریح کرد: میزان شدت عالئم بیماری یا عالمت دار بودن 
یا نبودن، نشان دهنده میزان سرایت نیست؛ ممکن است فردی کامال 
بدون عالمت باشد ولی شدت سرایت بیماری از آن شخص از شخص 

عالمت دار بیشتر باشد.
واکسیناسیون و تغییر رنگ شهرها؛ شرط حضوری 

شدن آموزش ها از اول مهر

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تغییر رنگ شهرها و 
از اول  واکسیناسیون دانشگاهیان را شرط حضوری شدن آموزش ها 
مهرماه اعالم کرد. علی خاکی صدیق درباره نامه وزارت علوم به وزارت 
بازگشایی  داشت:  اظهار  دانشگاهیان،  شدن  واکسینه  برای  بهداشت 
دانشگاه ها با حضور دانشجویان در مهرماه ۱۴۰۰ بستگی به شرایط 
کشور دارد؛ البته وزارت علوم درخواستی در خصوص اولویت قرار دادن 
که  چرا  است  کرده  مطرح  واکسیناسیون  دریافت  برای  دانشگاهیان 
این که حضوری شدن  بیان  با  انجام شود. وی  باید حضوری  آموزش 
آموزش ها منوط به حفظ سالمتی افراد است، افزود: اگر واکسیناسیون 
انجام شود و شرایط کرونایی شهرها در شرایط زرد و آبی قرار بگیرد، 

امیدواریم کالس ها با محور حضوری از اول مهرماه برقرار شود.
وزارت  با  وزارتخانه  این  مذاکره  درباره  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
مذاکره  حال  در  گفت:  دانشگاهیان،  واکسیناسیون  برای  بهداشت 
هستیم و درخواستی به وزیر علوم برای ارسال به وزارت بهداشت داده 
و  است  دانشگاهیان  مطالبه  واکسیناسیون،  برای  اولویت  است؛  شده 

آموزش حضوری نباید بیش از این به تعویق بیافتد.
خاکی صدیق اعالم کرد که هر فردی در محیط دانشگاه حضور داشته 

باشد، باید در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرد.
فرهنگیان  و  ای  حرفه  و  فنی  تهران،  های  دانشگاه  روسای  تاکنون 
درخواست هایی برای واکسیناسیون دانشجویان و اعضای هیأت علمی 

دانشگاه ها ارایه کرده اند.
حذفیات آزمون های دانش آموزان در دوران کرونا

و  اول  دوره های  آزمون  منابع  حذفیات  یا  آزاد  مطالعه  بخش های 
تحصیلی  برای سال  کووید ۱۹  قرمز  در شرایط  نظری  متوسطه  دوم 
الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  باردیگر منتشر شد.   ۱۳۹۹ -۱۴۰۰
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در بخشنامه ای اعالم کرد: با 
توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر برگزاری حضوری 
آزمون  های پایه  های نهم و دوازدهم و لزوم در نظر گرفتن بارم بندی 
به  توجه  با  این سازمان  ها؛  پایه  این  کلیه دروس  و طراحی سواالت 
کشور،  آموزشی  نظام  بر  آن  تاثیر  و   ۱۹ کووید  ویروس  گیری  همه 
سال  برای  را  قرمز  و  زرد  شرایط  در  کرونا  درسی  برنامه  راهنماهای 
تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹تولید و در آبان ماه ۹۹ به ادارات آموزش و 
پرورش استان ها ابالغ کرده است. براساس این بخشنامه در خصوص 
سایر پایه های تحصیلی نیز با توجه به تنوع وضعیت آموزشی، تصمیم 
گیری به عهده   مدیران و معلمان مدارس است. در این بخشنامه تاکید 
باشد  این بخشنامه  شده است؛ هرگونه دستورالعمل که مخالف مفاد 

فاقد اعتبار است. 
از این رو این سازمان به منظور اطالع رسانی مجدد و شفاف سازی و 
ممانعت از سودجویی سایت های غیر معتبر،  باردیگر شیوه نامه بارم 
بندی و مطالعه آزاد دروس )حذفیات ( امتحانی را به استان ها ابالغ 
و در ضمیمه این خبر منتشر می کند. براساس این بخشنامه بخش 
های مطالعه آزاد دروس )حذفیات ( و بارم بندی نهایی همه دروس 
دوره های اول و دوم متوسطه در سامانه دفتر تالیف کتاب های درسی 
talif.sch.ir و مرکز   : به نشانی  آموزش عمومی و متوسطه نظری 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نشانی : 

aee.medu.ir قابل دسترسی و بهره برداری است.

اخبار کوتاه 



از  حمایت  و  جمعیت  جوانی  طرح  مشترک  کمیسیون  رییس 
خانواده، از رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده۱۰ این طرح و 
نحوه اختصاص زمین به خانواده ها برای تولد فرزند سوم به بعد 

در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
مشترک  کمیسیون  نشست  توضیح  در  پورفرد«  بانکی  »امیرحسین 
ایرادات  طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که به منظور رفع 
شورای نگهبان به این طرح با حضور دستگاه های مربوطه برگزار شده 
ابهامات  و  ایرادات  رفع  برای  کمیسیون  نشست  نخستین  گفت:  بود، 

طرح برگزار و  ایرادات آن به ماده ۱۰ طرح رفع شد.
رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
افزود: یک ابهام مربوط به حوزه های علمیه بود که طبق گفته شورای 
نگهبان بدون هماهنگی با مدیریت حوزه عملیه و بر اساس اساسنامه 
حوزه های  مدیر  اعرافی  آیت اهلل  که  کرد  تعیین  تکلیفی  نمی توان  آن 
عملیه در نامه ای خطاب این طرح را تایید کردند. البته  در ۵ ماده ای 
که مربوط به حوزه علمیه بود قید عدم مغایرت با اساسنامه  ذکر شد.

که  بود  کالنشهرها  عبارت  مورد  در  دیگر  ابهام  افزود:  پور  بانکی 
کمیسیون مشخص کرد منظور از کالنشهرها شهرهای باالی ۵۰۰ هزار 

نفر بوده که حدود ۱۸ شهر است.
شرح  تعیین  شد:  یادآور  یازدهم  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
وظایف ستاد ملی جمعیت یکی از ابهامات و ایرادات گرفته شده بود 

که شرح وظایف ستاد توسط کمیسیون مشخص شد.
جوانی  طرح  مشوق های  مهمترین  از  یکی  را  زمین  اختصاص  وی 
تا ۲۰۰  این طرح اختصاص زمین ۱۵۰  جمعیت دانست و گفت: در 
متری به خانواده ها را برای تولد فرزند سوم پیش بینی شده و مقرر 
شد زمین در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و روستاها برای همه در نظر 

گرفته شود.
بانکی پور ادامه داد: بر اساس این طرح خانواده ای که در تهران صاحب 
فرزند سوم به بعد می شوند زمینی در یکی از شهرهای زیر ۵۰۰ هزار 
به  حتی  زمین  این  اختصاص  و  شود  می  داده  اختصاص  آنها  به  نفر 
یا صاحب  استفاده کردند  از طرح های مسکن  در گذشته  کسانی که 

زمین هستند هم تعلق می یابد.
رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
یادآور شد: البته زمین به دو روش فروش اقساطی و آن هم با قیمت 
تمام شده و روش دیگر هم به صورت ۹۹ ساله و که مالکیت آن بر 

عهده دولت است،   تعلق خواهد گرفت.
جوانی  طرح   ۴ ماده  اساس  بر  داد:  ادامه  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
جمعیت و با تایید شورای نگهبان، برای خانواده هایی که صاحب فرزند 
سوم به بعد می شوند تخفیف هایی برای ساخت منزل، عوارض و نظام 

مهندسی پیش بینی شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: در این نشست مقرر 
شد در الگوی مصرفی که در حال حاضر برای خانواده ها در نظر گرفته 
لحاظ شود؛  الگوی مصرف  این  در  زیر ۲۵ سال  فرزندان  تعداد  شده 
همچنین مقرر شد ۷۰ درصد خانه های سازمانی به خانواده های دارای 
سه فرزند و بیشتر که مسکن ملکی مستقلی در محل خدمت ندارند 

تعلق بگیرد.
وی یادآور شد: در مورد خوابگاه های متاهلی دانشجویی هم قرار شد 
دانشگاه ها  دارایی  تملک  اعتبارات  و  اختصاصی  درآمد  از  درصد   ۱۰

نسبت  به  موظف شدند  دانشگاه ها  همه  و  شود  خوابگاه ها  این  صرف 
دانشجویان متاهل خود بومی، غیربومی و دختر و پسر باید خوابگاه های 
متاهلی در نظر بگیرند و به دانشگاه ها اجازه دادیم که از اوراق مالی 
اسالمی برای این خوابگاه ها استفاده کنند و وزارت راه و شهرسازی هم 

باید نسبت به تامین زمین اقدام و به دانشگاه ها اختصاص دهد.
تاکید  خانواده،  از  حمایت  و  جمعیت  جوانی  طرح  کمیسیون  رییس 
کرد: مقرر شد سازمان اوقاف و امور خیریه، فرهنگ وقف تعالی خانواده 
را برای حمایت راه اندازی کند؛ صندوق رفاه دانشجویان هم باید ۵۰ 

درصد ودیعه دانشجویان متاهل را پرداخت کند.
بانکی پور خاطرنشان کرد: مصوب شد میزان ارائه وام ها یکسان نباشد 

و به ازای هر فرزند در خانواده ها ۲۵ درصد به مبلغ وام افزوده شود.
منبع ایرنا

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده: 

نحوه اختصاص زمین به خانواده ها برای تولد فرزند سوم 
بررسی شد
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اخبار
برگزاری امتحانات نهائی هرمزگان در ۲49 

حوزه امتحانی/ حذف ۳۰ درصد از حجم کتب 
شایعه است 

به  توجه  با  گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بودن  گذار  تأثیر  و  آموزان  دانش  سالمت  حساسیت 
امتحانات پایه نهم و دوازدهم، رعایت فاصله گذاری و ضد 
عفونی کردن روزانه محیط حوزه های امتحانی با جدیت 

پیگیری می شود.
استانی  با بخش خبر شبکه  اللهی در گفتگو  بیت  ایرج 
خلیج فارس اظهار داشت: با توجه به اهمیت و تأثیر گذار 
بودن نمرات پایانی پایه نهم در انتخاب رشته و سرنوشت 
تأثیر  آموزان و همچنین  آینده شغلی دانش  و  تحصیل 
معدل کتبی دروس نهائی در کنکور دانش آموزان پایه 
دوازدهم، دروس نهائی این دو پایه تحصیلی به صورت 

حضوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: به منظور ارتقاء سالمت دانش آموزان، ۲۴۹ 
حوزه امتحانی را برای دانش آموزان مهیا ساخته ایم که 

این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از تعداد حوزه های امتحانی 
های  پروتکل  رعایت  با  تا  است  بوده  عادی  شرایط  در 
به ۲  بین صندلی ها  اجتماعی  فاصله گذاری  بهداشتی 

متر برسد.
مرکز  با  تلفنی  تماس  اساس  بر  اللهی،  بیت  گفته  به 
سنجش وزارت آموزش و پرورش، خبر حذف ۳۰ درصد 
که  است  شده  سعی  و  بوده  شایعه  درسی  کتب  حجم 
آزمونها بر اساس سطح آموزش های مجازی طرح شوند 
بدون  و  مطرح شده  از حواشی  دور  به  آموزان  دانش  و 

استرس به مطالعه کتب اقدام کنند.
داد:  ادامه  هرمزگان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
قبل از شروع هر امتحان) روز قبل( نسبت به ضدعفونی 
حوزه  اجرایی  عوامل  توسط  امتحانات  برگزاری  محیط 
تعداد  درصد   ۲۰ ۱۰تا  میزان  به  و  گیرد  صورت  روزانه 
دانش آموزان در حوزه های اجرایی ماسک در نظر گرفته 
شود تا در صورت نیاز دانش آموزان در اختیار آنان قرار 

گیرد.
بیت اللهی با بیان اینکه در هر حوزه اجرای آزمون، حضور 
مراقبین بهداشت در نظر گرفته شده تا شرایط هر حوزه 
را از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی و دانش آموزان 
به صورت روزانه کنترل کند، تصریح کرد: در حوزه ای 
اجرا مایع دستشویی و محلول ضد عفونی دست در حوزه 
آزمون،  اجرای  حوزه  هر  در  و  گردد  فراهم  اجرا  های 
فضایی به عنوان ایزوله در نظر گرفته شده که در صورت 
وجود دانش آموزان مشکوک به کرونا از آنان در آن محل 

امتحان بعمل می آید.

۲۷ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان 
هرمزگان توزیع شد

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از توزیع ۲۷ هزار بسته 
معیشتی بین نیازمندان هرمزگانی از ابتدای ماه مبارک 
میلیون پرس غذای گرم  داد و گفت: یک  رمضان خبر 
آماده و در بین نیازمندان استان توزیع شد. جلیل تراهی، 
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان اظهار داشت: یکی 
از برنامه های کمیته امداد امام خمینی)ره( بعد از شیوع 
ویروس کرونا پویش ایران همدل بود که این پویش در 
ماه  ماه  در  افزود:  اجرا شد. وی  نیز  رمضان  مبارک  ماه 
مبارک رمضان طرح دیگری نیز تحت عنوان طرح اطعام 
نیکوکاری در  امداد و مراکز  با همکاری کمیته  مهدوی 
سراسر استان هرمزگان انجام شد و تعداد ۱۴۳ آشپزخانه 
در این طرح ساماندهی شد که ذیل آن پخت و توزیع 
غذای گرم بین نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد و 

خانواده های آسیب دیده از کرونا دنبال شد.
از  کرد:  بیان  هرمزگان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل   

ابتدای ماه مبارک رمضان تا به امروز با اجرایی شدن طرح  
ملی اطعام مهدوی در استان، تعداد یک میلیون و سه 

هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شده است.
وی عنوان کرد: برای پخت این میزان غذای گرم بیش از 
۲۷ میلیارد و ۴۶۳ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

تراهی تاکید کرد: همچنین در ایام ماه مبارک رمضان تعداد 
۱۶۱ هزار و ۲۹۰ بسته افطاری ساده با رعایت پروتکل های 
بهداشتی بین خانواده های مددجویان و آسیب دیدگان از 
کرونا توزیع شد.  وی عنوان کرد: ارزش بسته های افطاری 
و  مددجویان  بین  رمضان  مبارک  ماه  در  شده  توزیع 
تومان  میلیون  و ۳۵۱  میلیارد  یک  هرمزگانی  نیازمندان 
است. تراهی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان توزیع 
بسته های کمک معیشتی در ماه مبارک رمضان گفت: با 
مشارکت خیرین و در راستای تأمین بخشی از مایحتاج 
نیز  معیشتی  بسته  هزار   ۲۷ تعداد  نیازمند  خانواده های 
بین نیازمندان توزیع شد. وی خاطرنشان کرد: بسته های 
معیشتی توزیع شده شامل کاالهای اساسی ازجمله برنج، 
روغن، حبوبات، سویا، رب گوجه فرنگی، گوشت و ماکارونی 
اعالم  طبق  بود.  میلیون   ۶۹۸ و  میلیارد   ۱۰ ارزش  به 
امداد استان هرمزگان مردم نیک اندیش  مدیرکل کمیته 
مراکز  و  امداد  کمیته  دفاتر  طریق  از  می توانند  استان 
نیکوکاری فعال در سراسر استان کمک های خود را اعم از 
نقدی و غیر نقدی جهت مشارکت در این امر خداپسندانه 
به  نذورات و خیرات خود  واریز وجوه  با  یا  و  نموده  اهدا 
کارت شماره ۰۶۴۸-۰۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷ در طرح ملی 

اطعام مهدوی و پویش ایران همدل مشارکت نمایند.
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فاطمه مرادی معاونت توسعه ورزش بانوان استان خبر 
داد:

سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور  بهمن ماه 
برگزار می شود 

ورزشی  های  هیات  روسای  نواب  تخصصی  نشست  نخستین 
کم  و  نابینایان  عشایری،  و  روستایی   ، میز  روی  تنیس  گلف، 
بینایان، نجات غریق و غواصی، ووشو، بدنسازی و پرورش اندام، 
بیماران  بسکتبال،  شطرنج،  شمشیربازی،  هندبال،  اندازی،   تیر 
خاص و پیوند اعضاء، همگانی، جودو، تیر اندازی با کمان، شنا، 
اسکواش و  کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان هرمزگان با 
حضور فاطمه مرادی معاونت توسعه ورزش بانوان استان در سال 

جدید در دفتر معاونت توسعه ورزش بانوان برگزار شد. 
مرادی اظهار داشت : فعالیت های ورزش بانوان طی یک سال 
گذشته در قالب ۹ طرح بوده و این طرح ها در راستای تحقق و 
ارتقای سطح سالمتی و نشاط بانوان استان هرمزگان انجام شد. 
وی ضمن قدردانی از عملکرد مثبت هیات های ورزشی در سال 
گذشته افزود: سالی که گذشت، اداره کل ورزش وجوانان استان 
مالی  مشکالت  از  بخشی  توانست  اعتبارات  کمبود  رغم  علی 
به  و  برطرف سازد  با حمایت مدیرکل    را  ورزشی  هیات های 
هیات ها جهت اعزام و برگزاری مسابقات در حد توان مساعدت 
نماید و  ورزشکاران ما توانسته اند به توفیقات خوبی در سال 
گذشته پیدا کنند و با بیش از ۱۱۰ مدال رنگین )طال ، نقره و 
برنز( در رده های جهانی و آسیایی و بین المللی در مسابقات 

مجازی و حضوری جایگاه ویژه ای در ورزش به دست بیاورند.  
معاونت توسعه ورزش بانوان استان بیان داشت: امیدوارم با توجه 
به  شیوع کرونا که باعث شده باشگاه های ورزشی  به تعطیلی 
کشانده شود، با برنامه ریزی مناسب و همکاری  هیات ها بتوانیم 
با توسعه ورزش همگانی و حرکات ابداعی در فضای مجازی، شور 
و نشاط را بین جوانان و خانواده ها ایجاد کنیم. مرادی گفت:  
هیات های ورزشی باید ۹ طرح ملی از سوی وزارت را در برنامه 
های پیش روی خود بگنجانند و فعالیت ورزشکاران خود را در 
فضای مجازی گسترش و با برنامه ریزی مناسب تعداد ورزشکاران 

سازمان یافته خود را افزایش دهند. 
وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره ها مسابقات در فضای مجازی 

باعث ایجاد شور و نشاط در بین بانوان استان می شود . 
المپیاد  دوره  سومین  گفت:  بانوان  ورزش  توسعه  معاونت 
استعدادهای برتر ورزشی کشور در بهمن ماه سال جاری برگزار 

می شود و  این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است .
زمینه  ایجاد  مسابقات  این  در  ورزشکاران  زیاد  تعداد  حضور   
رشته  در  استعدادها  بهتر  شناسایی  جهت  مناسب  بستر  و 
این  بودن  ارزشمند  دالیل  مهمترین  از  ورزشی  مختلف  های 
شکوفایی  و  شناساندن  برای  مناسب  فرصتی  و  هاست  رقابت 
استعدادهای بالقوه استان است و موفقیت ورزشکاران نام نیکی 
از استان هرمزگان را به یادگار می گذارد و باید در این فرصت 
المپیاد  دوره  سومین  برگزاری  جهت  مناسبی  ریزی  برنامه 

استعدادهای برتر انجام  گیرد.
 وی در پایان از زحمات  محمود رضا امیاری مدیر کل ورزش و 
جوانان استان به خاطر نگاه ویژه و حمایت های بی شائبه ایشان 

به ورزش بانوان تقدیر و تشکر نمودند
در پایان این جلسه  هر یک از نواب روسای هیات های ورزشی 

راهکارها و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

ابتکار:
تقویت و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد اولویت 

دولت دوازدهم است

 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه 
جامعه  در  بزرگ  تحوالت  ساز  سبب  نهاد  مردم  سازمان های 
موضوع  به  دوازدهم  دولت  اساس  همین  بر  گفت:  هستند، 
سازمان های مردم نهاد در ابعاد مختلف بخصوص در حوزه زنان 

سرپرست خانوار اهمیت داده و پرداخته است. 
نهاد  نمایندگان سازمانهای مردم  با  ابتکار در نشست  معصومه 
با معاونت  زنان که در دولت دوازدهم  فعال در حوزه  و خیران 
همکاری و طرح های مشترک داشته اند، اظهار داشت: سازمان 
می  محسوب  اجتماعی  بزرگ  های  سرمایه  نهاد،  مردم  های 
شوند که سبب ساز تحوالت بزرگ در جامعه هستند. به همین 
دلیل دولت دوازدهم به موضوع سازمان های مردم نهاد در ابعاد 
مختلف بخصوص در حوزه زنان سرپرست خانوار اهمیت داده و 

پرداخته است.
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  راستا،  همین  در  داد:  ادامه  وی 
در  که  هایی  سازمان  توانمندسازی  مورد  در  جمهوری  ریاست 
انجام  موثری  اقدامات  کنند  می  فعالیت  خانواده  و  زنان  حوزه 
از سازمان های مردم نهاد تحت  با برنامه ریزی، بسیاری  داد و 

آموزش قرار گرفتند.
از شیوع  پیش  کرد: همچنین  تصریح  رییس جمهوری  معاون 
افزایی  کرونا، نشست های منطقه ای وسیع و دوره های توان 
برگزار شد که مورد استقبال واقع شد اما با شیوع کرونا، این دوره 
ها در فضای مجازی برگزار شد. سازمان های مردم نهاد منتقل 

کننده مسایل اجتماعی به دولت هستند 
یادآور شد: سازمان  نهاد  مردم  نقش سازمان های  درباره  ابتکار 
های مردم نهاد با توجه به اینکه در کف خیابان و موضوع های 
بهبود  و  سیاستگذاری  در  توانند  می  دارند  حضور  اجتماعی 
کردیم  تالش  اساس  همین  بر  شوند،  واقع  موثر  ها،  سیاست 
سازمان های مردم نهاد را عضو کارگروه های شورای برنامه ریزی 
استان ها قرار دهیم تا بتوانند در  تصمیمات دولت در مقطع 

سیاست گذاری موثر باشند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، حضور سازمان 
های مردم نهاد در فعالیت های آموزشی، جذب و مشارکت در 
این  برجسته  و  موثر  های  نقش  دیگر  از  را  محلی  های  کارگاه 
سازمان ها عنوان و خاطرنشان کرد: در همین راستا، ۱۶۷ پروژه 
در قالب اولویت بندی های معاونت بخصوص در تحقق عدالت 
جنسیتی با این سازمان ها منعقد شد تا فعالیت های تشکل 
ها ذیل برنامه تحقق عدالت جنسیتی قرار گیرد. وی یادآور شد: 
رصد و دیده بانی فعالیت ها یکی دیگر از نقش های برجسته 
سازمان های مردم نهاد است که معاونت امور زنان در این راستا 
همواره تالش کرده تا گفت وگوی دو طرفه با سازمان ها برقرار 
کند و دیدگاه های آنان را بشنود و در برنامه های خود اجرایی 

کند.
ظرفیت  از  استفاده  ما  هدف  و  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با  ابتکار 
اظهار  است،  تخصصی  شکل  به  نهاد  مردم  های  سازمان  های 
داشت: جهت گیری تخصصی سازمان های مردم نهاد برای ما 
مهم است پس حرکت این سازمان ها باید به سمت تخصصی 
بزرگ  های  سرمایه  نهاد  مردم  های  سازمان  زیرا  باشد  شدن 
سال  چهار  در  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  هستند.  اجتماعی 
دولت دوازدهم، ۱۶۷ تفاهم نامه با سازمان های مردم نهاد به امضا 
رسانده است. همچنین در جهت توانمندسازی این سازمان ها، 

اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پروژه نویسی و جذب مالی 
برای ۲۲۰۰ نفر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد کرده است.
صدور 1401 شناسنامه برای فرزندان با مادر ایرانی و پدر 

خارجی

یک  برای  تاکنون  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
پدر  با  ایرانی  مادر  ازدواج  از  فرزندان حاصل  از  نفر  هزار و ۴۰۱ 

خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شد.
حاصل  ایرانی  تابعیت  دریافت  متقاضیان  ابوترابی   سیف اهلل 
هرگونه  از  جلوگیری  برای  خارجی  پدر  و  ایرانی  مادر  ازدواج  از 
سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری ها و در خارج از کشور 

به کنسولگری های ایران مراجعه کنند.
اطالعات  ارائه  برای  نام  ثبت  هرگونه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مشموالن قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق 
استانداری ها و کنسولگری ها خواهد بود، بنابراین سایر اقدامات 
از طریق جایگاه های غیر تعریف شده مثل کافی نت ها و غیره 

مورد تایید نیست.
اجرای  فرآیند  در  احوال کشور  ثبت  اینکه سازمان  بیان  با  وی 
ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  به  تابعیت  اعطای  قانون 
ایرانی  تابعیت  راه قرار دارد، گفت: متقاضیان دریافت  پایان  در 
زیر ۱۸ سال، براساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، توسط مادر و متقاضیان 

باالی ۱۸ سال خودشان می توانند اقدام کنند.  
احوال سند  ثبت  اعالم کرد: در  احوال  ثبت  سخنگوی سازمان 
هویتی مادر بررسی و احراز می شود و بعد از تایید و تصویب 
کمیسیون اتباع که به ما اعالم می شود،  برای صدور تابعیت 

مراحل انجام خواهد شد.
از  حاصل  فرزندان  به  تابعیت  »اعطای  مصوبه  افزود:  ابوترابی 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ ابالغ 
به  تابعیت  اعطای  مورد  در  اولیه  بحث  است.  الزم االجر  و  شد 
فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به سال ۸۵ و مجلس 
هفتم باز می گردد. این طرح در دوره های هشتم و نهم مجلس 

تغییراتی پیدا کرد و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.
تا  فرستاد  مجلس  به  را  الیحه ای  دوازدهم  دولت   ۹۷ سال  در 
مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  آن  به  موجب 
الیحه  این  کنند.  دریافت  ایرانی  شناسنامه  بتوانند  غیرایرانی 
موافقان و مخالفانی داشت و هر کدام استدالل های خاص خود 
را داشتند تا آنکه سرانجام شورای نگهبان آن را در مهر ماه سال 
است.  اجرایی شده  فاز  وارد  نیز  اکنون  هم  و  کرد  تصویب   ۹۸
معاون اول رییس جمهوری۱۳ خرداد ماه سال گذشته آیین نامه 
با  ایرانی  از ازدواج زنان  ایران به فرزندان حاصل  اعطای تابعیت 
و  اطالعات  وزارتخانه های کشور،  به  اجرا  برای  را  مردان خارجی 
بعد  و  کرد  ابالغ  رییس جمهوری  معاونت حقوقی  و  امورخارجه 
از آن هیات وزیران در اجرای قانون اصالح قانون تعیین تکلیف 
با مردان خارجی،  ایرانی  زنان  ازدواج  از  فرزندان حاصل  تابعیت 
آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون 

را تصویب کرد.
براساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج 
کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و 
هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش 
از ۱۸ سال تمام داشته باشد می تواند متقاضی اعطای تابعیت 

برای فرزندش باشد.

اخبار حوزه بانوان



از  برخورداری  برای  زندانی  زنان  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
و  الکترونیک  نظارت  از  استفاده  و  حبس  جایگزین  مجازات های 

پابند الکترونیک، نسبت به مردان در اولویت قرار دارند.
با  خود  خبری  نشست  سومین  و  چهل  در  اسماعیلی  غالمحسین 
اظهار  مفتاح رهنورد  پرونده خودرویی  درباره آخرین وضعیت  خبرنگاران 
و  بود  آمده  دادگاه  به  دارد که  نفر شاکی  پرونده حدود ۱۵۰۰  این  کرد: 
جلسات متعدد دادگاه برگزار شد. به لحاظ اختالف نظر حادث شده در 
خصوص میزان واریزی شکات پرونده و اقاریر و مستندات به دست آمده 
از سوی متهم، پرونده به کارشناسی ارجاع شد که نظر کارشناسی واصل 
شده و از آنجایی که دفاعیات و اظهارات متهمان قباًل اخذ شده است، 

امیداوریم رأی پرونده خودرویی مفتاح رهنورد به زودی صادر شود.
وی همچنین درباره رأی پرونده خودرویی ایرتویا هم گفت: رأی این پرونده 
هم صادر و به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است که دیوان برخی 
و  است  برگردانده  دادگاه  به  را  پرونده  و  داشت  آن  باره  در  را  مالحظات 

به زودی با رفع ایرادات رأی این پرونده هم صادر می شود.
اسماعیلی درباره پرونده فوت دبیر اول سفارت سوئیس در تهران گفت: 
پرونده در دادسرای جنایی تهران تشکیل شده و بازپرس از همان ابتدا 
در محل حادثه حاضر شد. یک تیم تخصصی بررسی جرم، تمام جزئیات 
دقیق کرده  بررسی  این خانم  و محل سقوط  اقامت  در محل  را  حادثه 
است. جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده و اظهار نظر خود درباره 
است.  کرده  تأیید  را  بوده  بلندی  از  از سقوط  ناشی  آثار  که  فوت  علت 
آزمایشات  در  و  آمده  دست  به  واقعه  این  صحنه  از  دیگری  مستندات 
مربوط به این خانم در ارتباط با داروها و مواد دیگری که مصرف کرده 
مشخص شده و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته است و به زودی نظر 
اختیار  در  اول  لحظه  از  پرونده  این  اطالعات  شد.  خواهد  اعالم  قاضی 
سفارت سوئیس قرار داده شده و جسد هم تحویل نمایندگی این کشور 

خواهد شد.
ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که وزیر خارجه  در 
انگلیس گفته است که رفتار ایران با نازنین زاغری مصداق بارز شکنجه 
از  بیرون  در  امنیتی  متهم  این  وقتی  گفت:  چیست؟  شما  نظر  است، 
زندان محکومیت خود را گذرانده است، این سخن چه معنایی می تواند 
داشته باشد؟ خانم زاغری االن آزاد است و تعجب می کنم که چرا این ادعا 

را مطرح می کنند.
می دهند.  انجام  را  شکنجه ها  بیشترین  کشورها  این  خود  افزود:  وی 
اسالمی  کشور  در  آنها  حمایت  تحت  و  دست پرورده  تروریست های 
افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را به شهادت و بیش از ۱۰۰ دختر 
دانش آموز را به جراحت می رسانند و دختران عموماً کودک و نوجوان به 
آنها  پرورده  تروریست های دست  به دست  بودن  و شیعه  جرم مسلمان 
به شهادت می رسند و کسی واکنشی ندارد. به مردم افغانستان تسلیت 
می گوییم و امیدواریم اگر کشورهای غربی در این باره اقدامی نمی کنند 

مجامع بین المللی در این باره راه چاره ای بیایند.

اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست درباره روند طوالنی رسیدگی به 
امور مراجعه کنندگان در شوراهای حل اختالف گفت: در ابتدا از کسانی 
که در شوراهای حل اختالف با حقوق حداقلی و گاهی قربة الی اهلل در 
پرونده های مختلف نقش آفرینی می کنند کمال تشکر را دارم. برای رفع 
اقدامات زیربنایی در دستور کار است که  این حوزه،  ایرادات  اشکاالت و 
یکی از آنها اصالح قانون شوراهای حل اختالف است. این الیحه در قوه 
قضائیه تهیه شد و به دولت رفت که آنجا هم تأیید شد و پس از ارسال 
از سوی دولت به مجلس، در صحن علنی تصویب شد که شورای نگهبان 
مجلس  در  االن  و  داد  عودت  مجلس  به  و  گرفت  آن  به  جزئی  ایرادات 
در حال رفع اشکاالت است. رئیس قوه قضائیه هم دستوراتی برای رفع 

اشکاالت موجود صادر کرده است.
فدراسیون  محکومیت  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  همچنین  اسماعیلی 
گفت:  ویلموتس  مارک  دستیاران  به  هنگفت  رقم  پرداخت  برای  فوتبال 
این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی تهران تشکیل و 
بخشی از تحقیقات آن انجام شده و بخش دیگری در حال انجام است. 
اولویت را در این تشخیص دادیم که خود فدراسیون فوتبال بدون دخالت 
فوتبال  و  مردم  از حقوق  و  باشد  داشته  را  بررسی های الزم  قضائیه  قوه 
دفاع کند. اعتقاد داریم که در وهله اول این پرونده باید در مجامع ورزشی 
بررسی شود و متعاقب آن اگر نتیجه نداد، قوه قضائیه برای رسیدگی به 
امور فدراسیون  به معنای دخالت در  البته  اقدام کند که  افراد  تخلفات 

فوتبال نیست.

سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره شمار زندانیان زن و نیز امکان استفاده 
این گروه از زندانیان از مجازات جایگزین حبس اعالم کرد: خوشبختانه 
و  نجابت  از  برخورداری  لحاظ  به  ما  کشور  زنان  جامعه  مجرمین  عدد 
نسبت  به  آنها  مسلمان،  زن  شئون  رعایت  و  اسالمی  جامعه  اقتضائات 
مردان خیلی کمتر است و در حالیکه نسبت زنان و مردان  کشور تقریباً 
مساوی است، زندانیان زن ما کمتر از ۳ درصد جامعه زندانیان را تشکیل 

می دهند.
از  از مجازات های جایگزین حبس و استفاده  برای برخورداری  افزود:  وی 
الکترونیک، زنان زندانی به نسبت مردان در  پابند  الکترونیک و  نظارت 
اولویت قرار دارند و همین االن تعدادی از زنان بیرون از زندان هستند که 
یک نمونه آنها محکوم امنیتی به نام خانم نازنین زاغری است برخی از 
دوران محکومیت خود را بیرون از زندان گذراند که شاهد صدق ادعای قوه 

قضائیه برای مجازات های جایگزین حبس است.
اسماعیلی درباره نگهداری کودکان به همراه مادران محکوم در زندان ها 
تا  کرده ایم  مهیا  تسهیالتی  بلکه  نداریم  باره  این  در  الزامی  ما  گفت: 
و  زندانی  خود  که  صورتی  در  دارند،  سال  دو  زیر  فرزندان  که  مادرانی 
را  فرزندانشان  تا  باشند  داشته  را  امکان  این  بدانند،  او مصلحت  خانواده 
به ویژه کودکان شیرخوار را در کنار خود نگهداری کنند؛ زنان زندانی که 
برای  و  نگهداری می شوند  زندانیان  دیگر  از  مجزا  دارند  اطفال شیرخوار 
اقامات و بازی و تفریح و تأمین نیازمندی های کودکانه اطفال آنها، محل 

مجزایی در زندان تهیه شده است./ تسنیم

زنان زندانی برای استفاده از "پابند الکترونیک" نسبت 
به مردان در اولویت هستند
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ابتکار: دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی دغدغه اصلی زنان کارآفرین است

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید 
فناوری های  سمت  به  حرکت  امروز،  ضرورت  اینکه  بر 
نوین برای بازاریابی است، گفت: بازاریابی و دسترسی به 
بازارهای داخلی و خارجی دغدغه اصلی زنان تولید کننده 
در عرصه های صنایع دستی، کشاورزی و کارآفرینی است.

شرکت  با  تفاهمنامه  امضای  مراسم  در  ابتکار  معصومه 
توزیع  و  به منظور تسهیل فروش  ایران که  ملی پست 
محصوالت زنان کارآفرین و تولیدکننده و بهره برداری از 
ظرفیت های لجستیک پست برای رسیدن به این هدف 
منعقد شد، ضمن یادآوری همکاری خوب وزارت ارتباطات 
با معاونت امور زنان و خانواده در همان سال های نخست 
دولت دوازدهم اظهار داشت: این همکاری نشان داد نگاه 
خوبی در مسیر توان افزایی خانواده ایرانی وجود دارد و 
همه نهادهای مرتبط تالش می کنند با آخرین فناوری 

های روز دنیا و بکارگیری توان لجستیک در این راه گام 
بردارند. وی افزود: در همین راستا، معاونت امور زنان و 
خانواده تا کنون ۲۲۵ تفاهمنامه و موافقتنامه با دستگاه 
های مختلف منعقد کرده که تقریبا همه آنان عملیاتی 
شده و چیزی نیست جز حاصل همپیمانی خوب بین 
دستگاه های دولت دوازدهم برای ارتقای وضعیت زنان و 

خانواده ایرانی.
سهم ۸۰ درصدی زنان در تولید صنایع دستی

شاغل  و  کارآفرین  زنان  سهم  اینکه  بر  تاکید  با  ابتکار 
خانگی  مشاغل  و  خرد  کارهای  و  کسب  در  بخصوص 
سهم قابل توجهی است، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد 
صنایع دستی ایران تولید زنان است و این در حالیست 
که ۷۵ درصد تولید فرش دستبافت، حاصل کار دست 
و تولید زنان ایرانی است. وی ادامه داد: خوشبختانه در 
و  سالم  محصوالت  تولید  و  کشاورزی  محصوالت  بحث 
استانداردسازی محصوالت کشاورزی هم همکاری خوبی 
و  آموزش  آن  نتیجه  داریم که  وزارت جهاد کشاورزی  با 
هدایت  و  آموزش  برای  گر  تسهیل  هزار   ۱۸ بکارگیری 
۵۰ هزار زن روستایی است که به ایجاد برند تخصصی 
معاون  شد.  منتتج  شده  استاندارد  غذایی  محصوالت  و 
های  صندوق  از  حمایت  و  اندازی  راه  جمهوری،  رئیس 
خرد روستایی را از دیگر اقدامات این معاونت در مسیر 

توانمندسازی زنان روستایی و شهری عنوان و خاطرنشان 
کرد: نزدیک به ۴۰ درصد از محصوالت کشاورزی کشور 
بحث  در  اینکه  ضمن  شود.  می  تولید  زنان  توسط 
محصوالت و فراورده های غذایی زنان سهم بزرگی دارند. 
ابتکار تاکید کرد: در حوزه دریافت تسهیالت روستایی که 
با همت دولت و با حمایت مجلس قبل برای روستاییان 
این  کنندگان  دریافت  درصد   ۴۰ به  نزدیک  شد،  فراهم 
تسهیالت زنان بودند و خوشبختانه هم میزان موفقیت 
استفاده  هم  و  بوده  باال  کارهای خرد  و  در کسب  زنان 
صحیح از این تسهیالت و بازگرداندن آن در میان زنان 
بهتر از مردان بوده است. به گفته وی، در عرصه فناوری 
بنیان حدود ۲۰ درصد  های نوین و شرکت های دانش 
رشد  به  رو  آن  آهنگ  خوشبختانه  اما  دارند  سهم  زنان 
سهم  یونسکو،  سازمان  گزارش  اساس  بر  چنانچه  است 

زنان در فناوری های نوین نزدیک به ۳۰.۱ درصد است.
برای  نوین  فناوری های  به سمت  امروز حرکت  ضرورت 

بازاریابی است
ابتکار با تاکید بر اینکه همه این کارها در شرایط کرونا 
متوقف نشد، تصریح کرد: ضرورت امروز حرکت به سمت 
و  بازاریابی  زیرا  است  بازاریابی  برای  نوین  های  فناوری 
اصلی  مساله  خارجی  و  داخلی  بازارهای  به  دسترسی 
این زنان است. وی با یادآوری اینکه معاونت با همکاری 

وزارت کشور در جهت توان افزایی اقتصادی زنان موفق 
آموزش  مرحله  از  را  خانوار  سرپرست  زن  هزار   ۱۴ شد 
معاونت  افزود:  کند،  حمایت  بازاریابی  تا  ابتدایی  های 
امور زنان در جهت تشویق و دیده شدن زنان کارآفرین و 
سرپرست خانوار تالش کرده تا با رای مردمی، کارآفرینان 
انتخاب  دوره  نهمین  در حاضر  که  کند  معرفی  را  برتر 
انجام شدن  حال  در  مردمی  رای  با  برتر  کارآفرین  زنان 
این  به  توانند  معاونت می  پرتال  در  افراد  و همه  است 

زنان رای دهند.  
توسعه روستایی یکی از دستاوردهای دولت دوازدهم 

است
که  این  از  امیدواری  ابراز  با  جمهوری  رئیس  معاون 
تفاهمنامه معاونت با شرکت ملی پست سریع تر جنبه 
توسعه  و  روستایی  بازار  کرد:  تاکید  کند،  پیدا  اجرایی 
پایدار روستایی بحث مهم و یکی از دستاوردهای دولت 
تبدیل  عملی  به  شعاری  وضعیت  از  که  بوده  دوازدهم 
در  است  گامی  هم  تفاهمنامه  این  امضای  است.  شده 
جهت این توسعه و توان افزایی اقتصادی خانواده ها در 
اقتصادی که  و جنگ  ها  تحریم  و  شرایط سخت کرونا 
علیه کشور وجود دارد. وی یادآور شد: کاش این حرکت 
اول انقالب صورت می گرفت تا اینقدر شاهد مهاجرت از 

روستا به شهر نبودیم.
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یک  داشتنی،  ملِس دوست  با طعم  پوک  و  یک کیک سبک 
عصرانه و حتی صبحانه ی کامل مناسب فصل تابستان

مواد الزم:
آرد ۲.۵ پیمانه

شکر ۱.۵ پیمانه
روغن ۱ پیمانه

شیر ۱/۲ پیمانه
تخم مرغ درشت ۴ عدد

بیکینگ پودر ۱ قاشق غذا خوری
جوش شیرین ۱/۲ قاشق چای خوری

وانیل  ۱/۲ قاشق چای خوری
آلبالو هسته گرفته ۱ پیمانه

پودر قند و خامه به مقدار الزم
طرز تهیه:

ابتدا تمامی مواد را به دمای محیط رسانده، سپس روی آلبالو ها را 
از یک ساعت  )ترجیحا  و کنار میگذاریم  میپاشیم  قاشق شکر  چند 
آلبالو مطلوب شود و هم دانه  تا هم طعم  انجام شود  این کار  قبل 

های شکر آب شوند(.
زرده و سفیده را جدا میکنیم.سفیده را با دور تند همزن می زنیم تا 
پفکی شود سپس نیمی از شکر را افزوده و میزنیم تا کامال سفت و 
براق شود . زرده وانیل و مابقی شکر را با دور متوسط بخوبی میزنیم 

تا ذرات شکر تقریبا حل شوند و مایع سفت و سفید شود
را  روغن  میزنیم،سپس  دقیقه  یک  حدود  و  افزوده  را  شیر  ادامه  در 

اضافه کرده و یک دور ده ثانیه ای میزنیم
۵همزن را کنار گذاشته و مخلوط آرد بکینگ پودر و جوش شیرین 
به مخلوط  آرد  و  از سفیده  تناوب  به  میکنیم  الک  مرتبه  را دو سه 
تا مواد یکدست شوند.)زیاد  با لیسک ترکیب میکنیم  و  افزوده  زرده 
هم نمیزنیم در حد ترکیب و یکدست شدن(. قالب سایز ۲۵ دیواره 

با نیمی از  بلند را آماده کرده و نیمی از مواد را میریزیم،روی آن را 
آلبالو میپوشانیم،سپس مابقی مواد را ریخته و مجددا مابقی آلبالو 

را روی این الیه میچینیم.
تقریبی ۵۰ دقیقه  به مدت  با حرارت ۱۸۰  را در فر گرم شده  قالب 
پخت  زمان  مدت  است  ممکن  ها  فر  تنوع  به  توجه  میدهیم.با  قرار 

متغیر باشد. 
قنادی  ی  خامه  و  قند  پودر  با  شدن  خنک  و  پخت  اتمام  از  بعد 

میکنیم تزیین 
سایر نکات :

این کیک بافتی سبک و اسفنجی دارد اما بدلیل وجود آلبالو قابل 

فیلینگ گذاری نیست و تنها میتوانیم با خامه و پودرقند کاور کنیم 
که قطعا طعم شیرین خامه و پودر قند مکمل مزه ی ملس کیک 

آلبالو خواهد بود.
در  قبل  از چند ساعت  دارید  آلبالو  مربای  از  استفاده  به  تمایل  اگر 

صافی بریزید تا شهد اضافی آن خارج شود
بود. خواهد  مطلوب  بسیار  کیک  پف  شیرین  جوش  وجود  بدلیل 

سایز  قالب  از  عوض  در  و  کرده  حذف  را  شیرین  جوش  میتوانید 
دار  ارتفاع  ۳۰در۸  لوف  یا  و  تهی  میان   ۲۵ قالب  یا  بلند  دیواره   ۲۳

استفاده کنید.

با سرآشپز= کیک آلبالو 

سالمت
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران لوپوس:

زنان 9 برابر مردان دچار بیماری لوپوس می شوند

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران لوپوس با بیان اینکه زنان تقریبا 
۹ برابر مردان دچار بیماری لوپوس می شوند، گفت: درمان این بیماری باید 
را  از جمله قلب، کلیه و ریه  ارگان های بدن  تا سایر  انجام شود  به سرعت 

درگیر نکند.
سیده طاهره فائزی  به مناسبت فرارسیدن دهم ماه می که به روز جهانی 
لوپوس نامگذاری شده، بیماری لوپوس را جز دسته بیماران خودایمن دسته 
بندی کرد و اظهار داشت: خودایمن یعنی سیستم ایمنی فرد به جای اینکه 
علیه عوامل بیرونی مانند میکروب ها و ویروس ها فعال شوند و آنها را از بین 

ببرند، علیه سلول های بدن فعال می شوند.
وی توضیح داد: علت این امر هنوز نامشخص است اما شواهدی مانند شرایط 
محیطی خاص مانند نور خورشید، عوامل عفونی، برخی ویروس ها، استرس و 
غیره عامل بروز خودایمنی می شود. همچنین وجود یکسری عوامل ناشناخته 
در فردی که هم از نظر ژنتیکی مستعد است و هم سیستم ایمنی ضعیفی 
دارد می تواند تغییراتی در ژن ها ایجاد کند یعنی ژن های خودایمنی که در 
بدن همه وجود دارد اما نباید فعال باشند را در شرایط محیطی خاصی فعال 

می کند و حالت اپیژنتیک یا ورای ژنتیک بوجود می آورد.
چه جنس و سنی بیشتر درگیر بیماری لوپوس می شوند؟

فوق تخصص روماتولوژی در پاسخ به اینکه این بیماری در چه جنس و سنی 
بیشتر بروز می کند، تصریح کرد: زنان از سن ۱۵ تا ۴۵ سال بیشترین افراد 

درگیر این بیماری هستند زیرا که سن باروری است و نقش عوامل هورمونی 
که سیستم ایمنی را بیشتر تحریک می کند. در فردی که سیستم ایمنی 
ضعیف تری دارد خودایمن ها سریعتر فعال می شوند و باعث بروز بیماری 

می شود.
شوند.  می  بیماری  این  دچار  مردان  برابر   ۹ تقریبا  زنان  شد:  یادآور  فائزی 
عوامل مختلفی باعث این امر شده که یکی از آنها ترشح هورمون استروژن و 
دیگری فعال بودن ژن هایی که در این بیماری نقش دارند در کروموزم های 

ایکس غیرفعال است.
عالیم بیماری لوپوس چیست؟

رییس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران لوپوس درباره عالیم این بیماری 
با تاکید بر اینکه طیف وسیعی دارد، تصریح کرد: این عالیم ممکن است به 
صورت خفیف و به تدریج بقیه ارگان ها را درگیر کند یا اینکه شدید و با 
درگیری چندین ارگان شروع شود. اما به طور کلی در زنان جوان با عالیمی 
همچون دردهای مفصلی در صبح ها، احساس خشکی مفصلی، درد و تورم در 
مفاصل زانوها، حساس شدن نسبت به نور خورشید، التهاب و قرمزی پوست 

بروز می کند که نسبت به افراد عادی غیرعادی تر و ماندگارتر است.
فائزی ادامه داد: التهاب و نقش پروانه ای شکل روی گونه ها و همه بینی 
از دیگر عالیم این بیماری است که به همین دلیل نشانه و سمبل لوپوس 
پروانه است. ضمن اینکه زخم دهان، درگیر کردن پرده های اطراف قلب و 
ریه، احساس درد در قفسه سینه با نفس کشیدن و سرفه، افزایش فشار خون 
و درگیری کلیه و تشنج و نارسایی قلبی در موارد شدیدتر شدن این بیماری 
بروز می کند. وی افزود: اگر خانم جوانی همزمان دچار ریزش مو، دردهای 
مفصلی، التهابات پوستی و زخم های دهانی شود باید هر چه سریعتر نسبت 
به درمان اقدام کند تا از درگیر شدن ارگان های مهم بدن مانند کلیه قلب و 
ریه پیشگیری شود اما متاسفانه یکی از مشکالت ما با این بیماران این است 
که وقتی در یک دوره درمان، پوست و دردهای مفصلی بهبود می یابد درمان 

را قطع می کنند در حالیکه باید پیگیر درمان باشند.
استادیار مرکز تحقیقات روماتولوژی با تاکید بر اینکه درمان و کنترل قطعی 
بر اساس  را  بیماری  این  توان  اما می  ندارد، گفت:  بیماری وجود  این  برای 
شدت و حّدت و اینکه کدام ارگان بدن را درگیر کرده، با دارو کنترل و مریض 

را بدون عالمت کرد تا مانند افراد عادی زندگی کند.
چند توصیه به زنانی که با وجود بیماری لوپوس قصد بارداری دارند   

فائزی با یادآوری اینکه در دوران بارداری به دلیل افزایش تغییرات هورمونی، 
دارد  بارداری  اجازه  کسی  کرد:  تاکید  شود،  می  فعالتر  اندکی  بیماری  این 
که حتما ۶ ماه یا یکسال قبل بیماری او خاموش شده باشد و تحت درمان 

داروهایی باشد تا با مجوز پزشک بتواند باردار شود.
وی ادامه داد: این بیماری باعث ترشح یکسری آنتی بادی می شود که ممکن 
بارداری، یکسری  از  مادران پیش  باعث سقط جنین شود پس حتما  است 

تست هایی انجام دهند. همچنین این مادران باید در دوران بارداری تحت 
کنترل یک روماتولوژیست و یک متخصص زنانی که فوق تخصص بارداری 

پرخطر دارد، باشند. هستند.
چه تعداد افراد در کشور درگیر این بیماری هستند؟

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران لوپوس در پاسخ به این پرسش 
که چه تعداد افراد در کشور درگیر این بیماری هستند، خاطرنشان کرد: آمار 
کشوری که دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داده، نشان می دهد از هر ۱۰۰ 
هزار نفر، ۶۰ نفر درگیر این بیماری هستند و در حال حاضر تعداد بیماران 

ثبت نام شده در انجمن ۱۳۰۰ نفر هستند.
وی افزود: نمی توان گفت در کدام منطقه ایران این بیماری شایع تر است اما 
با توجه به آمار دانشگاه علوم پزشکی که در شهرهای تهران، یزد، کردستان و 

زاهدان صورت گرفته، شیوع این بیماری در زاهدان بیشتر است.
فائزی به شهروندان توصیه کرد: از نور مستقیم آفتاب پرهیز کنید و مرتب 
ضدآفتاب بزنید. در ساعتی که آفتاب شدیدتر است کمتر تردد کنید. رعایت 
بهداشتی بخصوص در هنگام حضور در مناطق شلوغ به شدت توصیه می 
شود. از استرس و اضطراب  جلوگیری کنید چرا که هم باعث شروع بیماری 

لوپوس و هم باعث شدت گرفتن آن می شود.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران لوپوس یادآور شد: سعی کنید 
زندگی سالم همراه با ورزش و تغذیه مناسب و رعایت نکات بهداشتی داشته 
باشید. وی به خانواده های بیماران لوپوسی هم توصیه کرد: به دلیل اینکه 
این افراد هم ممکن است مستعد این بیماری باشند باید فضای خانه را آرام 
کنند و ورزش و تغذیه مناسب را رعایت کنند تا از ابتالی بقیه افراد خانواده 

پیشگیری شود.
فائزی خاطرنشان کرد: پیش از این، عمر بیماران لوپوسی کوتاه بود اما در 
حال حاضر با کنترل کردن بیماری، آمار فوت در اثر این بیماری کاهش یافته 
است. در انجمن هم با آگاهی دادن به بیمار و خانواده او، تالش شده عالوه بر 

کنترل بیماری، درمان به موقع انجام شود.
روز  به  اردیبهشت  بیستم  با  ماه می مصادف  تقویم رسمی جهان، دهم  در 
آشنایی  لوپوس،  جهانی  روز  از  هدف  است.  شده  نامگذاری  لوپوس  جهانی 
با ماهیت واقعی این بیماری و آگاهی از تمامی اقداماتی است که می توان 
برای یک فرد مبتال به لوپوس انجام داد، چرا که درمان این بیماری در وهله 
نخست نیازمند آموزش و تحقیق است و عموم مردم می توانند نقش بسزایی 

در این زمینه ایفا کنند.
 این کمک ها با افزایش آگاهی رسانی در شبکه های گسترده اجتماعی و اجرای 
برنامه های خیریه برای جمع آوری کمک های نقدی به منظور کمک به انجمن 
لوپوس انجام می گیرد. باتوجه به جهانی بودن بیماری لوپوس، در سال ۲۰۰۴ 
یک روز مشخص توسط »سازمان لوپوس کانادا« برای مبازره با آن تعیین شد.
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