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س: مرتضی غریبی
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 ۴۰ گفت:  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
دختران  و  زنان  به  بنیاد  این  اشتغال  زایی  طرح  های  از  درصد 
تسهیل  و  کارآفرینان  از  درصد   ۴۰ عبارتی  به  دارد،  اختصاص 

گران این مجموعه را زنان و دختران تشکیل می دهند.
فاطمه  حضرت  والدت  سالروز  با  همزمان  مدنی  امیرحسین 
بنیاد  کارآفرینان  از  ۴۰ درصد  افزود:  روز دختر  و  معصومه)س( 
۳۰۰ هزار شغل  از  و  و دختران تشکیل می دهند  زنان  را  برکت 
۱۲۰ هزار  از  ۹۹، بیش  پایان سال  تا  ایجاد شده  خرد و خانگی 

شغل به آن ها تعلق داشته است.
اشتغال زایی  طرح  هزار   ۷۰ از  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
هزار   ۲۸ هم  جاری  سال  برای  شده  بینی  پیش   اجتماع محور 
طرح به زنان و دختران اختصاص دارد که ایجاد ۸۴ هزار فرصت 

شغلی را برای آن ها به دنبال خواهد داشت.
سرمایه گذاری  کل  حجم  برکت،  بنیاد  مدیرعامل  گفته  به 
هزار   ۳۶ گذشته،  سال  پایان  تا  بانوان  برای  اشتغال زایی 

میلیارد ریال بوده است.
کار  دستور  در  شغل  هزار   ۸۴ ایجاد  برای  کرد:  تاکید  مدنی 
برای سال جاری نیز اعتبار ۳۸ هزار میلیارد ریالی پیش بینی 

شده است.
دختران  و  زنان  برای  شده  ایجاد  مشاغل  رسته های  درباره  وی 
فرش،  دستی،  صنایع  پوشاک،  تولید  داد:  توضیح  نیز 
را  سهم  بیشترین  خدماتی  و  دام پروری  گلخانه ای،  محصوالت 

از این مشاغل به خود اختصاص می دهند.
در  زنان  حضور  و  سهم  تشریح  در  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
جوان  دختران  و  زنان  گفت:  نیز  بنیاد  این  تسهیل گران  میان 
در  و  می دهند  تشکیل  را  بنیاد  تسهیل گران  از  درصد   ۴۰
به  مشغول  کشور  سراسر  در  زن  تسهیل گر   ۳۲۰ حاضر،  حال 

به محرومین هستند. فعالیت و خدمت رسانی 
با  کشور  سراسر  در  تسهیل گران  این  کرد:  خاطرنشان  مدنی 
زنان  شناسایی  به  اقدام  محروم  و  روستایی  مناطق  در  حضور 
این  می کنند.  آن ها  برای  پرونده  تشکیل  و  اشتغال  متقاضی 
تسهیالت  دریافت  برای  فنی،  اهلیت سنجی های  از  پس  زنان 

بانک های عامل معرفی می شوند. به  قرض الحسنه 
و  زنان  از  برکت  بنیاد  همه جانبه  حمایت  بر  تاکید  با  مدنی 

از  بنیاد  ویژه  حمایت های  از  عمده ای  بخش  گفت:  دختران 
سرپرست  زنان  جمله  از  جامعه  آسیب پذیر  و  خاص  اقشار 
و  معلولین  زندانیان،  خانواده  سوخت بران،  کولبران،  خانوار، 
کودکان  خانواده های  و  سربازان  معلول،  دارای  خانواده های 
به  و  و دختران جوان می شود  زنان  از تحصیل شامل  بازمانده 

شکل ویژه از آن ها حمایت و پشتیبانی صورت می گیرد.
رویداد  برگزاری  حال  در  بنیاد  افزود:  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
ملی »بانوی برکت« با هدف کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای 
بومی  بانوان است. طراحی مدل های  برای  و خانوادگی  خانگی 
و  خانواده  اقتصاد  حوزه های  در  بانوان  حضور  افزایش  برای 
بانوان،  اقتصادی  مشارکت  افزایش  خانگی،  کسب وکارهای 
ارائه  و  برکت  بنیاد  کارآفرین  بانوان  اجتماعی  شبکه  تقویت 
اهداف  جمله  از  بانوان  کسب وکار  در  خالق  صنایع  طرح های 

برگزاری این به شمار می رود.
دختران  و  زنان  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  بر  تاکید  با  مدنی 

زنجیره  تشکیل  و  طراحی  با  برکت  بنیاد  کرد:  عنوان  جوان 
برای  ماندگار  و  پایدار  مشاغل  راه اندازی  در  سعی  تولید، 
سوددهی  به  و  ثبات  تا  تسهیل گران  و  دارد  زن  کارآفرینان 

رسیدن طرح ها در کنار این زنان می مانند.
اشتغال زایی  طرح  هزار   ۷۰ راه اندازی  به  اشاره  با  وی   
هزار   ۱۲ و  شهرستان   ۳۵۰ گفت:  جاری  سال  در  اجتماع محور 
روستا تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت قرار 

دارند.
بر  برکت  بنیاد  کرد:  تاکید  پایان  در  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
از  ابالغی  سیاست های  و  انقالب  معظم  رهبر  منویات  اساس 
در  شغلی  فرصت های  ایجاد  امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  سوی 
توانمندسازی  محرومیت زدایی،  هدف  با  را  محروم  مناطق 
اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در این مناطق به عنوان 
داده  قرار  خود  فعالیت های  و  برنامه ها  راس  در  اصلی  اولویت 

است.

مدیرعامل بنیاد برکت:

۴۰ درصد کارآفرینان بنیاد برکت را زنان و دختران 
تشکیل می دهند 
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دستگیری برگزارکنندگان مراسم عروسی 

بدلیل عدم رعایت پروتکل ها در رودان

دادستان عمومی و انقالب شهرستان رودان گفت: ۶ نفر 
های  پروتکل  رعایت  عدم  دلیل  به  رودان  شهروندان  از 
احضار  و  دستگیر  عروسی  مراسم  برگزاری  و  بهداشتی 

شدند.
باالی مبتالیان به  به آمار  با اشاره  امیر حسین فیوضی 
کرونا در این شهرستان، گفت: با توجه به شیوع ویروی 
کرونا در کشور و آمار باالی مبتالیان و قربانیان آن به 
خصوص در این روزها و وضعیت قرمز کرونا در شهرستان 
رودان که آمار فوتی ها را نیز افزایش داده است شهروندان 

باید پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند.
وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که 
فرموده اند همه ما باید تابع تصمیمات ستاد کرونا باشیم 
رعایت  را  موارد  این  باید  افراد  نیز  رودان  در شهرستان 

کنند و سالمت شهروندان را به خطر نیاندازند.
دادستان عمومی و انقالب رودان خاطر نشان کرد: یکی 
مصوبات  مطابق  بهداشت  علیه  تهدید  بارز  مصادیق  از 
نظر  به  بنا  و  است  عروسی  مراسم  برگزاری  کرونا  ملی 
و  ابتال  اصلی  عامل  بهداشت  متخصصان  و  کارشناسان 
مرگ و میر بیماری کرونا، برگزاری مراسم عروسی می 
مراسم  گونه  هر  برگزاری  که  دهیم  می  هشدار  و  باشد 

قاطعیت  با  و  بوده  بهداشت ممنوع  تایید  بدون  عروسی 
برخورد می شود.

فیوضی گفت: با افرادی که به هر نحوی جان افراد را به 
خطر بیاندازند از جمله برگزارکنندگان مراسمات عروسی 
و عزا در صورتی که شبکه بهداشت این موارد را به ما 

گزارش دهند به شدت برخورد خواهد شد.
وی افزود: جرم این افراد تهدید علیه بهداشت عمومی می 
باشد، که براساس ماده ۶۸۸ بخش پنجم قانون تعزیرات 
مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات تا یکسال حبس برای آنها در 

نظر گرفته خواهد شد.
وی تصریح کرد: امیدواریم که همه ی افراد دستورالعمل 
افراد  این  با  قانونی  برخورد  تا شاهد  رعایت کنند  را  ها 

نباشیم.
تجلیل از دختران شاهد و ایثارگر هرمزگانی 

به مناسبت میالد حضرت معصومه )س(

نخستین  )س(  معصومه  حضرت  میالد  مناسبت  به 
همایش وبینار »تکریم دختران شاهد و ایثارگر« با حضور 
سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ حجت 
بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده  شکری،  یوسفعلی  االسالم 
کنفرانسی  ویدیو  حضور  با  و  کشور  سراسر  در  شهید  
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان برگزار 

شد.
استانداری هرمزگان در  منابع  و  معاون توسعه مدیریت 

این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن دهه کرامت و میالد 
با سعادت حضرت فاطمه معصومه )س( گفت: روز تولد 
حضرت معصومه)س( متعلق به فرزندان شهداست و در 
واقع دختران شهدا حافظ ارزش های مقدس پدران خود 

هستند.
تاثیر  نقش  شهدا  فرزندان  کرد:  اضافه  شیبانی  نازنین 
گذاری در ترویج روحیه ایثار، صبر و پایداری در جامعه 
دارند و در این بین نقش فرزندان شهدا خصوصا بانوان 
ایثارگر نقش ارزنده ای است و باید با الگو گیری از بانوی 

کریمه اهل بیت)ع( در مسیر تعالی معنوی گام بردارند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: 
پیگیری ارتقاء جایگاه شغلی دختران شهدا و ایثارگران در 
دستگاه های اجرایی و ادارات استان هرمزگان در اولویت 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه ما به صورت مستمر با فرزندان شهدا و 
ایثارگران مالقات داریم، خاطرنشان کرد: باید این فرصت 
را غنیمت شمرده و در راه خدمت به سرمایه های نظام 

اسالمی گام های موثری برداریم.
به  هرمزگان  استاندار  ویژه  توجه  بر  تاکید  با  شیبانی 
خانواده شهدا و ایثارگران، گفت: اولویت ما پیگیری ارتقاء 
جایگاه شغلی دختران شهدا و ایثارگران در دستگاه های 

اجرایی و ادارات است.
نیز در  ایثارگران هرمزگان  امور  و  بنیاد شهید  مدیرکل 
این مراسم از توجه ویژه خانم شیبانی به خانواده شهدا و 

ایثارگران تشکر کرد.
اول تیرماه؛ آغاز فعالیت پایگاههای سنجش 
سالمت/ پیش بینی سنجش ۴۵ هزار نوآموز

معاون آموزش ابتدایی اموزش و پرورش استان هرمزگان 
از اغاز فعالیت طرح سنجش سالمت جسمانی وامادگی 
تحصیلی دانش اموزان بدو ورود به پایه اول و نوآموزان 
مردادماه  پایان  تا  تیرماه  یکم  از  دبستانی  پیش  دوره 

۱۴۰۰ خبر داد.

سالمت  سنجش  کمیته  جلسه  در  زاده  حاجی  حوریه 
جسمانی و امادگی تحصیلی دانش اموزان اظهار کرد :از 
نفر  تعداد ۴۵ هزارو یک  ماه  پایان مرداد  تا  تیرماه  اول 
دانش آموز بدو ورود به پایه اول و ۲۵ هزار نوآموزپیش 
تحصیلی  آمادگی  و  در طرح سنجش سالمت  دبستانی 

شرکت خواهند کرد.
: تعداد ۳۳ پایگاههای سنجش درسراسر  ادامه داد  وی 
استان بصورت تخصصی و براساس شاخص های تعریف 
شده، دانش آموزان و نوآموزان را مورد سنجش قرارمی 

دهند.
حاجی زاده با شاره به شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا 
دانش  سالمت  حفظ  و  آرامش  بمنظوربرقراری   : افزود 
و  تمامی ظرفیت های درون سازمانی  از  اولیا  و  آموزان 

برون سازمانی استفاده خواهد شد.
به گفته این مسئول؛ نوآموزان و دانش آموزان براساس 
سیستم نوبت دهی ودر زمان های تعیین شده، بدور از 
مورد  و  مراجعه  سنجش  پایگاههای  به  تجمع  گونه  هر 

سنجش قرار می گیرند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان 
گفت: بمنظور کیفیت بخشی به طرح سنجش سالمت 
کلیه  برای  تخصصی  آموزشی  های  دوره  آموزان،  دانش 
رابطین و نیروهای پایگاههای سنجش در حال برگزاری 

است .

  گزارش  : ایرنا
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هف نهایی، سال تحصیلی کرونایی 1400  امتحان  برگزاری آخرین  با 
- 13۹۹ به پایان رسید.

سال  همشهری،  روزنامه  نوشته  به  دریا  آوای  گزارش  به 
تحصیلی عجیب و غریب 1400-13۹۹ با برگزاری آخرین امتحان 
دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه روز گذشته به نقطه پایان 
رسید. سالی که پر بود از استثناها، اولین ها و تجربه های تازه 
پایانش  و  بود  کرونا  اوج  در  شروعش  که  سالی  اول.  دست  و 
اکثریت  که  تحصیلی  ماه    ۹ شد.  عجین  کرونا  اپیدمی  با  هم 
مدرسه  به  هم  روز  یک  حتی  بزرگ  شهرهای  در  دانش آموزان 
نرفتند و در شهرهای کوچک و روستاها هم اگر کالسی برگزار 
شد با استرس و اضطراب باالی ناشی از افزایش بیماری همراه 
بود. سالی که در آن همه کلیشه ها از مدرسه، دانش آموز، معلم 
ساله  اندی  و  صد  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  درس  کالس  و 
فضای  در  جدیدی  و  نو  قالب های  و  شکسته  آموزش وپرورش 

آموزشی کشور ترسیم شد.   
اینترنت به جای مدرسه

مهم ترین ویژگی سال تحصیلی که روز گذشته به پایان رسید، 
جایگزینی بالمنازع اینترنت به جای فضای فیزیکی مدرسه بود. 
دانش آموزان و والدین آنها، معلمان و مدیران وزارتخانه در جبری 
و  داده  موقعیت  تغییر  به  تن  بود،  آن  بانی  و  باعث  کرونا  که 
از ساختار و تعاریف رسمی و همیشگی مدرسه خارج شدند و 

فضای جدیدی را برای تدریس و تحصیل تجربه کردند.
وزارت  ارشد  مدیران  سوی  از  این  از  پیش  که  اینترنت 
اخالقی  و  روانی  امنیت  برای  تهدیدی  آموزش وپرورش 
به سرعت  هفته  چند  در عرض  می رفت،  به شمار  دانش آموزان 
مدیران  و  شد  کشور  عمومی  آموزش  اصلی  بستر  به  تبدیل 
ارشد وزارتخانه برای نخستین بار در تاریخ آموزش وپرورش تن 
به ایجاد یک سامانه سراسری برای آموزش از راه دور و مجازی 
راه اندازی، حرف و حدیث های  ابتدای  از  دادند. سامانه شاد که 
کارشناسی  بدنه  در  جدی  منتقدان  و  بود  آن  درباره  زیادی 
اپلیکیشن های  به مرور جایگزین تمام  کشور داشت، توانست 
باز  مدارس  بدنه  در  را  خودش  راه  و  شود  آموزشی  غیررسمی 
به  نزدیک  وزارتخانه،  مدیران  به گفته  حاال  که  سامانه ای  کند؛ 
از  و  هستند  آن  عضو  کشور  از سراسر  دانش آموز  میلیون   1۲

بزرگ ترین سامانه های آموزش مجازی ایران به شمار می آید.
وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  کاظمی،  علیرضا 
آموزش وپرورش در این باره به همشهری گفت: بی اغراق نیست 
دستاوردهای  و  محصوالت  بزرگ ترین  از  یکی  که  بگویم  اگر 
دوران کرونا در جمهوری اسالمی ایران، ورود آموزش وپرورش به 
فضای مجازی بود. این بیماری باعث شد وزارتخانه تحت اجبار 
به سمت این فضا برود و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
خود را جهت ورود 1۵ میلیون معلم و دانش آموز به روز و کارآمد 

کند.
وزارتخانه  باالی  سطح  در  این  از  پیش  که  دارم  قبول  افزود:  او 
تالش زیادی می شد که دانش آموزان از موبایل و سایر ابزارهای 
به هم  را  ذهنی  ساختار  این  کرونا  ولی  کنند  دوری  هوشمند 
ریخت و باعث شد که آموزش وپرورش برای امتداد فعالیت های 

خود وارد این فضا شود که باید آن را به فال نیک گرفت.
طبق آمار رسمی وزارت آموزش وپرورش، 110 هزار و ۹۷۹ مدیر، 
1۲ میلیون و ۲۸۶ هزار و 1۹3 دانش آموز و ۷0۶ هزار و 34۲ معلم 
عضو شبکه شاد هستند و در این فضا سال تحصیلی را دنبال 

کردند.
روی تلخ آموزش مجازی

و  قالب ها  از  باالخره  آموزش وپرورش  شد  باعث  کرونا  اگرچه 
و روش های  غیرمنعطف خود خارج شود  و  ساختارهای رسمی 
این داستان،  تلخ  اما قسمت  را هم تجربه کند  آموزشی دیگر 
بود.  تحصیل  گردونه  از  زیادی  دانش آموزان  خارج شدن 
به 3  تعدادشان  آموزش وپرورش  وزیر  به گفته  که  دانش آموزانی 
میلیون نفر می رسد. »بیشتر آنها کودکان یا نوجوانانی هستند 
که یا به ابزار هوشمند مثل موبایل و تبلت دسترسی ندارند یا 

در مناطقی زندگی می کنند که اینترنت در آنجا نیست.«
سال  طول  در  که  می گویند  آموزش وپرورش  مسئوالن  البته 
برای  آموزشی  جزوه های  تهیه  با  کرده اند  تالش  تحصیلی 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل، به خصوص در مناطق محروم، 
تلویزیونی و فرستادن معلم در خانه آن  استمرار آموزش زنده 
دسته از افراد که نتوانسته اند عضو سامانه شاد شوند، تا حدی 
این نقیصه را حل کنند اما به گفته مدیران آموزش وپرورش برخی 
از استان ها، بازهم آمار دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده یا از 

تحصیل بازمانده اند، زیاد است.
در  قزوین  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل  اصغری،  حسنعلی 
این باره به همشهری گفت: ۲ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
در  نفر  و ۲۲۷  هزار  که یک  دارند  استان حضور  این  در سطح 
مقطع متوسطه و ۷۷3 نفر در دوره ابتدایی هستند. ۵۲۷ نفر از 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع متوسطه باید از پایه 
ششم به هفتم می رفتند و ۷00 نفر نیز از پایه نهم به دهم، ولی 

هیچ کدام ثبت نام نکرده بودند.
کرمان  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل  اسکندری نسب،  احمد 
را  اول متوسطه  آمار دانش آموزان ترک تحصیلی در مقطع  هم 
4 هزار و ۵10 دانش آموز عنوان کرد و گفت: 3 هزار و ۶۷۷ نفر از 
۶۵هزار کودک هفت ساله برای ثبت نام در مقطع اول ابتدایی به 
بودند. همچنین کورش مودت، مدیرکل  مدرسه مراجعه نکرده 
همشهری  به  این  از  پیش  خوزستان،  استان  آموزش وپرورش 
گفته بود که 4 هزار و ۵00 دانش آموز در خوزستان ترک تحصیل 
کرده اند که بیشترین آمار متعلق به دختران است. او توضیح 
داده که در سال تحصیلی 13۹۹-13۹۸ هم تقریبا تعداد 11 هزار 
دانش آموز بازمانده از تحصیل داشتیم که ۵ هزار و 300 نفر آنها 
شناسایی شدند و از این تعداد بیش از ۲۷00 نفر تحت پوشش 

قرار گرفتند و بقیه در دسترس ما نیستند.
آمار  بیشترین  رضوی  خراسان  کشور،  استان های  بین 
مدیرکل  خدابنده،  قاسمعلی  دارد.  را  ترک تحصیل 
آموزش وپرورش خراسان رضوی آمار 40 هزار دانش آموز بازمانده 
از تحصیل را داده و گفته بود بسیاری از آنها در مناطق محروم 
که  دانش آموزانی  از  بسیاری  زندگی می کنند. مسئله  خراسان 
هوشمند  ابزار  گران بودن  کردند،  تحصیل  ترک  کرونا  دوره  در 
مانند تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و هزینه های اینترنت بود. یک 
گوشی ایرانی هوشمند در بازار تهران حداقل ۶ میلیون تومان 

قیمت دارد.  
مهدیه یارعلی، کارشناس آموزشی و معلم ابتدایی، به همشهری 
دغدغه مند  افراد  و  نیکوکاران  پراکنده  کمک  اگر  می گوید: 
مناطق  در  کرده  تحصیل  ترک   دانش آموزان  تعداد  قطعا  نبود، 
حاشیه نشین شهرهای بزرگ، روستاها و شهرستان های محروم 
تا دوبرابر آمار فعلی افزایش می یافت. وضعیت معلمان هم در 
هزینه های  هم  معلمان  نبود.  دانش آموزان  از  بهتر  زمینه  این 
زیادی دادند. واقعیت این است که آموزش وپرورش وظیفه داشت 
برای تدریس در اختیار همه معلمان قرار  را  ابزار هوشمند  که 
این  در  آنها  شد  باعث  بلکه  نکرد،  را  کار  این  نه تنها  اما  دهد 
وضعیت اقتصادی سخت، هزینه های گزافی را برای تهیه موبایل 

آموزش رسمی کشور عقب  تا  بپردازند  از جیب خود  تبلت  یا 
نیفتد.

امتحانات، دعوای ناتمام  والدین و مدارس
زمانی  بازه های  از  برخی  در  درس  کالس های  حضوری کردن 
به صورت  امتحانات  برگزاری  و  می کرد  افت  کرونا  شیوع  که 
اختالف  مورد  موضوعات  اساسی ترین  و  مهم ترین  از  حضوری 
در  آموزش وپرورش  مسئوالن  با  والدین شان  و  دانش آموزان 
سال تحصیلی1400-13۹۹ بود. دو موضوعی که در یکی، حرف 
دیگر،  موضوع  در  و  نشست  کرسی  به  والدین    و  دانش آموزان 
شدند.  نظرشان  اعمال  به  موفق  آموزش وپرورش  مسئوالن 
آموزش وپرورش  وزیر  مدارس،  مقطعی  بازگشایی  موضوع  در 
چندباری تالش کرد که دانش آموزان را وادار به حضور در مدرسه 

کند.
ابتدای سال تحصیلی و هفته پس از عید نوروز دوبازه زمانی بود 
که این تالش از سوی محسن حاجی میرزایی صورت گرفت اما 
هر دو بی نتیجه ماند. اما او و معاونانش روی برگزاری امتحانات 
نهایی به شکل حضوری پافشاری کردند و آن را در ستاد ملی 
اعتراضات  اتفاقی که موج  به تصویب رساندند؛  با کرونا  مبارزه 

دانش آموزی در کل کشور را رقم زد.
و  کرمان  مدارس  از  یکی  آموزشی  معاون  جعفریان،  قاسم 
وزارت  با  جامعه  گفت:  همشهری  به  این باره  در  صنفی،  فعال 
و  آموزشی  محتوای  سر  بر  اخیر  سال های  در  آموزش وپرورش 
باعث  اختالفات جدی داشت که  ارائه شده در مدارس  تربیتی 
کوچ بسیاری از دانش آموزان از مدارس دولتی به  خصوصی شده 
بود اما این اختالف عقیده در دوره کرونا شدت بیشتری گرفت 
و ابعاد تازه ای پیدا کرد. والدین زیادی یکصدا با هم جلوی این 
درس  کالس  در  فرزندان شان  حضور  مانع  و  ایستاده  وزارتخانه 
از  نشان  چون  گرفت  نیک  فال  به  هم  می توان  را  این  شدند. 
افزایش مطالبه گری خانواده ها در این حوزه است و هم می توان 
پیدا  کاهش  آموزش کشور  نظام  قدرت  که  کرد  برداشت  آن  از 
کرد. به هر سوی تمام این تجربیات جدید و بکر در این سال 
آینده  برنامه ریزی های  در  آن  از  می توان  و  خورد  رقم  کرونایی 
شد  تمام  حالی  در   13۹۹-1400 تحصیلی  سال  کرد.  استفاده 
معلمان،  برای  همچنان  آینده  تحصیلی  سال  چشم انداز  که 
آنها  اساسی  پرسش  است.  مبهم  والدین شان  و  دانش آموزان 
این است که آیا سال تحصیلی بعدی هم مجازی خواهد بود؟ 
آیا همه مردم واکسینه شده و بچه ها به مدرسه برمی گردند یا 
آموزش تلفیقی برای همیشه جایگزین آموزش حضوری خواهد 

شد؟

پایانسالتحصیلی؛۳میلیوندانشآموز
ازتحصیلجاماندند

  گزارش  : انتخاب



اینکه رفتار والدین و فضای خانه  بر  تاکید  با  بالینی  روانشناس 
مهمترین عامل کشش یا عدم کشش فرزندان به مصرف سیگار 
و قلیان است، گفت: دلیل دیگر افراد بخصوص زنان برای مصرف 
به  گاه  که  نمایشگری  رفتار  است؛  خودنمایی  و  ژست  سیگار، 

ویرانی زندگی می انجامد.
بخصوص  افراد  شدن  سیگاری  اینکه  بر  تاکید  با  آهنگرزاده«  »ژیال 
نوجوانان مطلبی روانشناسی است، اظهار داشت: فضای آشفته، نزاع های 
مداوم والدین، وجود شکاف نسلی و نبود درک مشترک یکی از عوامل 
به سمت  نوجوانان  اعضای خانواده بخصوص  بردن  پناه  و  مهم گرایش 

الکل، مواد مخدر، دخانیات و قلیان است.
وی با بیان اینکه مصرف سیگار و قلیان در تعریف اعتیاد مجاز گفته می 
شود یعنی جرمی بر آن متصور نیست اما مواد مخدر، محرک و الکل 
اعتیاد غیرمجاز و جرم محسوب می شود، ادامه داد: یادگیری از سنین 
کودکی مبتنی است بر الگوی مشاهده ای یعنی فرزند با نگاه و مشاهده 
رفتارها را کسب می کند پس مصرف سیگار و قلیان در خانواده مهر 

تاییدی برای فرزندان است.
به بیان این روانشناس، تاثیر آموزش های اولیه در تمامی افراد دائمی و 
ماناتر است اما آموزش های رفتاری در محیط های مختلف ممکن است 
به صورت موقتی باشد. پس سیگار کشیدن والدین یا فامیل های اطراف 
در کنار ژن عالقمندی به مصرف سیگار، اثری ماندگار در طول زندگی 

فرد برجا خواهد گذاشت.
که  هایی  خانواده  در  فرزندان  کشیدن  سیگار  کرد:  تصریح  آهنگرزاده 
سطح فرهنگی و اجتماعی پایینی دارند بیشتر دیده می شود چرا که 
تصور والدین مبنی بر اینکه در دسترس بودن سیگار از کنجکاوی او می 

کاهد، معضلی برای کشش فرزندان به سیگار می شود.
کردن  شروع  خود  از  دانستن  ضروری  ضمن  بالینی،  روانشناس  این 
این  سپس  کرد:  خاطرنشان  زندگی،  های  مهارت  آموختن  و  والدین 
والدین تحت نظر مشاوران و روانشناسان، آموزش مهارت زندگی و نه 

گفتن را به فرزندان آموزش دهند.
چرا افراد به مصرف سیگار و قلیان کشش پیدا می کنند؟

آهنگرزاده در پاسخ به این پرسش که به طور کلی چرا افراد به مصرف 
دخانیات و قلیان کشش پیدا می کنند، توضیح داد: پس از فضای ناآرام 
ژست  سیگار،  مصرف  برای  زنان  بخصوص  افراد  دلیل  نخستین  خانه، 
است؛ یک رفتار نمایشگری که به دلیل محدودیت های موجود در فضای 

خانه و شرایط ایجاد شده شکل می گیرد.
وی ادامه داد: دومین عامل، پناه بردن به عامل بیرونی است به این معنا 
که فرد برای فرار از آالم و سختی ها می خواهد به عامل بیرونی پناه 
ببرد در حالی که منبع کنترل افراد درونی باید باشد. در حقیقت منبع 
کنترل درونی یعنی داشتن وجدان و اخالق بازدارنده و عاقالنه تصمیم 
گیرنده که در صورت پرورش آن، فرد هرگز به سمت عوامل بیرونی برای 

رسیدن به آرامش نمی رود.
اینکه نقش همساالن و گروه های دوستانه  با تاکید بر  این روانشناس 
العاده زیاد است، تاکید کرد: تا  افراد به مصرف سیگار فوق  در کشش 

و  مهمتر  مراتب  به  همساالن  نقش  اجتماعی  روانشناسی  در  که  آنجا 
اثرگذارتر از نقش والدین محسوب می شود که به طور معمول افرادی 
که در داخل خانواده مشکل دارند یا به دنبال منبع بیرونی می گردند 
این ناراحتی را با همساالن تقسیم و با کپی برداری از رفتار آنان، خود 

را ذوب در گروه می کنند.
تابوشکنی مصرف سیگار بخصوص در میان زنان چه پیامدهایی دارد؟

وی با تاکید بر اینکه وقتی ُقبح یک مساله ای از بین برود آن رفتار رایج 
زنان  میان  عادی سازی مصرف سیگار  افزایش  کرد:  تصریح  می شود، 
یکی از دالیل از بین رفتن این تابو در جامعه است، نشانه های این تابو 
شکنی، ناپسند نشمردن مصرف سیگار توسط زنان و علنی شدن آن در 
کوی و برزن است. آهنگرزاده به پیامدهای بغرنج ادامه این تابو شکنی 
اشاره کرد و گفت: کار بجایی رسیده که مصرف نکردن الکل، سیگار یا 
مواد مخدر و گل به منزله اُُمل و عقب افتاده بودن است. ضمن اینکه بر 
اثر مد شدن این معضالت، فشار اجتماعی دوچندان می شود مبنی بر 
اینکه شما چرا مانند بقیه نیستید. موضوعی که گاه به از بین رفتن بنیان 

های خانواده و رواج طالق و جدایی کشیده می شود.
وی تاکید کرد: فضای مجازی، سریال ها و فیلم ها هم به نوعی ترغیب 
الگوهای  که  آنجا  تا  است  دخانیات  به مصرف  زنان  و  نوجوانان  کننده 

اجتماعی که شخصیت کاریزماتیک دارند عامل تشویق می شوند.
خانواده ها در مقابل مصرف دخانیات فرزندان چه واکنشی نشان دهند؟

آهنگرزاده در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه خانواده ها باید از 
بازدارنده پرهیز کنند، گفت: ایجاد آرامش و فضای  رفتارهای سلبی و 

امن در جمع خانواده بهترین راهکار برای پیشگیری از کشش یا قطع 
دارد  آرامش  فرد  وقتی  که  است چرا  اعضا  سایر  توسط  مصرف سیگار 

نیازی به پناه بردن به عامل بیرونی ندارد.
می  تربیت،  مدرسه  نخستین  عنوان  به  خانواده  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعتماد  دادن  با  بیاموزد،  آنان  به  را  فرزندان  درونی  کنترل  منبع  تواند 
سیگار  کننده  مصرف  خود  اگر  اینکه  فرزندان. ضمن  به  نفس  عزت  و 
یا قلیان هستند باید در این رویه تجدیدنظر کنند چرا که آسیب زدن 
به خود، نشانه پرخاشگری درونی فرد است. پس باید در کنار مشاوره 
و روانشناس به درمان این پرخاشگری بپردازند. اپیدمی دخانیات یکی 
از مهمترین معضالت بهداشت عمومی در سراسر جهان است که ساالنه 
بیش از هشت میلیون قربانی دارد. بیش از هفت میلیون از این تعداد 
حدود  و  می دهند  دست  از  را  خود  جان  دخانیات  مستقیم  نتیجه  در 
۱.۲ میلیون نفر سیگاری نیستند و بر اثر دود دست دوم سیگار از بین 

می روند.
از  آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت در مورد دخانیات هم حکایت 
اینکه  این دارد که تنباکو قاتل نیمی از مصرف کنندگان است. ضمن 
بیش از ۸۰ درصد از ۱.۳ میلیارد کاربر دخانیات، در کشورهای فقیر و 

متوسط زندگی می کنند.
همچنین تقریبا ۶۰ درصد از مصرف کنندگان دخانیات در سراسر جهان 
به  از جمعیت جهان  درصد  تنها ۳۰  اما  دارند،  سیگار  ترک  به  تمایل 

خدمات باکیفیت ترک سیگار دسترسی دارند.

چرابرخیافرادبهسیگارپناهمیبرند؟
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»شاد«تاپایانسال۱۴۰۰رایگاناست
از دریافت هزینه  روزهای اخیر در برخی رسانه ها 
برای استفاده از شبکه شاد صحبت شده است؛ در 
حالی که مسووالن از رایگان بودن شاد تا پایان سال 

1400 بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داده اند.
شبکه  ایران،  عصر  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
آموزش دانش آموزی )شاد( با فراهم کردن محیطی ایمن 
و آموزشی و پرورشی در فضای مجازی به عنوان مدرسه 
میرزایی  حاجی  محسن  دستور  به  آموزان  دانش  همراه 
وزیر آموزش و پرورش در فروردین سال ۹۹ یک ماه پس 
از شیوع ویروس کرونا در کشور با شعار "آموزش تعطیل 
افتادگی  عقب  از  واسطه  این  به  و  اندازی  راه  نیست"  

تحصیلی دانش آموزان جلوگیری شد. 
این  در  نام  ثبت  چگونگی  جمله  از  مختلفی  موضوعات 
پایه های  و  مدارس  به  آموزان  دانش  انتقال  و  شبکه 
تحصیلی دیگر، برخی مسائل فنی مانند سرعت فعالیت 
دانش  استفاده  بودن  رایگان  همچنین  و  شبکه  این  در 

آموزان و معلمان از شبکه شاد مورد توجه کاربران بود.
 وزارت آموزش و پرورش با گذشت زمان نیازهای مختلف 
کاربران را با ارتقا این شبکه در چند مرحله پاسخ داد تا با 

مرتفع شدن نقایص، آموزش در بستر امنی صورت گیرد. 
هزینه استفاده از این شبکه آموزشی از دیگر دغدغه های 
کاربران شاد بود که در همان اوایل آغاز به کار با دستور 
رییس جمهوری رایگان اعالم شد اما در چند روز اخیر با 
انتشار اخباری در برخی رسانه ها درباره دریافت هزینه از 

کاربران شاد، این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  حسین فالح جوشقانی 
کرد:  اعالم  ماه  خرداد  هفدهم  دوشنبه،  روز  اطالعات 
تحصیلی  سال  طول  در  که  شاد  دانش آموزی  سامانه 
به  آموزشی  خدمات  ارایه  منظور  به   ۱۳۹۹-۱۴۰۰

از  داشت،  قرار  دانش آموزان  اختیار  در  رایگان  صورت 
ابتدای تیر ماه سال جاری رایگان نیست و همانند تعرفه 
پیام رسان های داخلی، به صورت یک سوم تعرفه اینترنت 

بین الملل محاسبه می شود. 
وزیر  میرزایی  حاجی  محسن  که  است  حالی  در  این 
در  ماه  خرداد   ۱۹ چهارشنبه  روز  پرورش  و  آموزش 
نسبت  حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، 
به این خبر موضع گرفت و با رد خبر دریافت هزینه برای 
استفاده از شاد گفت: فعالیت های شبکه شاد با تصمیم 

رییس جمهوری و دولت رایگان است. 
 پیگیری ها از وزارت آموزش و پرورش، نیز حاکی از آن 
است که دسترسی به شبکه شاد همچون سال تحصیلی 
رایگان  جمهوری  رییس  دستور  اساس  بر  که  گذشته 
بود، در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه مجلس شورای 

اسالمی، تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان خواهد بود.
 بر این اساس، در صورتی که خدمت خاصی به صورت 
غیررایگان به دانش آموزان عرضه شود، این موضوع شفاف 

سازی و اطالع رسانی می شود.

  گزارش  : ایرنا
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سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان:
فاصله بین تزریق دوز اول و دوم واکسن آسترازنکا تا 

سه ماه مشکلی ندارد

بین  فاصله  گفت:  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
تزریق دوز اول و دوم واکسن آسترازنکا نیز تا سه ماه مشکلی ندارد و به 
محض دریافت سهمیه واکسن، تزریق دوز دوم آن سریعاً آغاز می شود.

به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، نوروزیان با بیان اینکه افرادی 
که دوز اول واکسن کرونای سینوفارم و آسترازنکا را دریافت کرده اند 
نگران دریافت دوز دوم نباشند، اظهار کرد: فاصله بین تزریق دوز اول 
و دوم واکسن سینوفارم از ۴ تا ۸ هفته متغیر است و به همین علت 

نگرانی از بابت تاخیر در تزریق این دوز وجود ندارد.
نوروزیان اضافه کرد: فاصله بین تزریق دوز اول و دوم واکسن آسترازنکا 
نیز تا سه ماه مشکلی ندارد و به محض دریافت سهمیه واکسن، تزریق 

دوز دوم آن سریعاً آغاز می شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه تزریق دوز دوم 
به داوطلبان بصورت پیامک اطالع رسانی می شود، به مردم تاکید کرد 

به هیچ وجه بدون دریافت پیامک برای تزریق واکسن مراجعه نکنند.
دکتر فاطمه نوروزیان، افزود: با جان باختن ۶ نفر دیگر از بیماران مبتال 
به کرونا در هرمزگان، شمار کل جان باختگان این بیماری در استان 

به هزار و ۳۵۰ نفر رسید.
بیمار   ۱۵۰ اینکه  بیان  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
در  اکنون  و  شدند  بستری  استان  بیمارستان های  در  کرونا  به  مبتال 
از  مراقبتند، گفت:  استان تحت  بیمارستان های  در  نفر  مجموع ۵۶۰ 
مجموع بستری ها، ۸۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( 

بستری هستند و حال ۲۲ نفر از آن ها وخیم است.
مدیر کل بیمه سالمت استان هرمزگان:

از اول تیر دفترچه بیمه سالمت برای بیمه شدگان صادر 
نمی شود

مدیر کل بیمه سالمت استان هرمزگان گفت: از اول تیر دفترچه بیمه 
با کد ملی  بیمه شدگان  و  نمی شود  بیمه شدگان صادر  برای  سالمت 

می توانند خدمات درمانی و دارویی دریافت کنند.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، علی علیزاده با بیان اینکه از اول 
تیر دفترچه بیمه سالمت برای بیمه شدگان صادر نمی شود، افزود: بر 
اساس اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی از این پس بیمه شدگان 

با کد ملی می توانند خدمات درمانی و دارویی دریافت کنند.
وی اضافه کرد: تسهیل در ارائه خدمات، جلوگیری از تجویز اشتباه دارو 
مزایای طرح نسخه  از مهم ترین  بیمار  به سوابق  و دسترسی سریعتر 

نویسی الکترونیکی است.
مدیر کل بیمه سالمت استان عنوان کرد: اکنون زیر ساخت های الزم 
برای اجرای این طرح در استان آماده است و ۹۶ درصد داروخانه ها و 
آماده خدمات  بیمه سالمت  با  ازمایشگاهای طرف قرارداد  ۹۷ درصد 

رسانی هستند.
پاسخگویی  برای  نیز   ۱۶۶۶ تلفنی  سامانه  اینکه  به  اشاره  با  علیزاده 
بیشتر درباره نسخه الکترونیکی بیمه سالمت در اختیار بیمه شدگان 
است، خاطرنشان کرد: بیش از یک میلیون و بیست و سه هزار نفر در 

استان زیر پوشش بیمه سالمت هستند.

۲ میلیون ُدز واکسن کرونا وارد کشور شد

سخنگوی جمعیت هالل احمر از ورود ۲ میلیون ُدز واکسن در ساعت 
۶ صبح به کشور توسط هالل احمر خبر داد. 

نوشته تسنیم، محمدحسن قوسیان مقدم  به  و  آوای دریا  به گزارش 
پس  گفت:  کشور  به  کرونا  واکسن  ُدز  میلیون  دو  ورود  به  اشاره  با 
انجام شده دو میلیون ُدز واکسن از طریق فرودگاه  از هماهنگی های 

مهرآباد وارد کشور شد.
وی افزود: تاکنون جمعیت هالل احمر در سه مرحله به ترتیب  ۴۰۰ 
ایران  به  و  خریداری  واکسن  دز  میلیون  یک  و  میلیون،  یک   ، هزار 
منتقل کرده است و با احتساب واکسن های که امروز وارد کشور شدند 
تعداد واکسن هایی که از طریق جمعیت هالل احمر وارد شده است به 

۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ُدز واکسن رسیده است.
سخنگوی جمعیت هالل احمر گفت: واکسن هایی که از طریق جمعیت 

هالل احمر وارد کشور شد در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
قوسیان مقدم ادامه داد: در تالش های هستیم بر اساس برنامه ریزی که 

توسط هالل انجام شده است سایر محموله ها وارد کشور شود.
سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان:

سالمندانی که عالئم کرونا دارند واکسن کرونا
 تزریق نکنند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: سالمندانی که 
به  فرصت  اولین  در  و  نکنند  تزریق  کرونا  واکسن  دارند  کرونا  عالئم 

پزشک مراجعه کنند.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، دکتر فاطمه نوروزیان افزود: ۶ 
نفر دیگر از بیماران مبتال به کرونا در هرمزگان جان باختند و شمار کل 

جان باختگان این بیماری در استان به هزار و۳۷۰ نفر رسید.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه ۱۸۳ بیمار 
مبتال به کرونا در بیمارستان های استان بستری شدند که اکنون در 
مجموع ۶۵۸ نفر در بیمارستان های استان تحت مراقبتند، اظهار کرد: 
از مجموع بستری ها، ۱۰۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. 

یو( بستری هستند و حال ۱۸ نفر از آن ها وخیم است.
کرونا  واکسن  دارند  کرونا  عالئم  که  سالمندانی  کرد:  خاطرنشان  وی 

تزریق نکنند و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنند.
تولد در آمبوالنس / مادر قشمی فرزند سوم خود را در 

آمبوالنس به دنیا آورد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
بارداری ۴۰ هفته  با سن  مادر ۲۳ ساله قشمی  هرمزگان گفت: یک 

فرزند سوم خود را در آمبوالنس به دنیا آورد.

به گزارش آوای دریا و به نقل از ایلنا ، حسین قاسمی افزود: در پی 
تماس مامای  درمانگاه سوزای قشم و درخواست آمبوالنس برای اعزام 
بارداری ۴۰ هفته که دچار دردهای  با سن  باردار سوزایی  مادر  یک 
محمد  آقایان  شیفت  پرسنل  باالفاصله  بود،  شده  زایمان  از  ناشی 
به درمانگاه  پایگاه جاده ای سوزا  شیروئیه و عیسی سالمی تکنسین 
اعزام و مادر باردار تحت مراقبت ماما درمانگاه را به بیمارستان اعزام 

کردند.
وی ادامه داد: در حین انتقال با پیشرفت فرآیند زایمان، نوزاد دختر با 

کمک ماما و تکنسین های اعزامی اورژانس به دنیا آمد.
ادامه  و جهت  بوده  دو خوب  هر  نوزاد  و  مادر  حال  قاسمی  گفته  به 

درمان به بیمارستان منتقل شدند.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش استان:

10 دانش آموز هرمزگانی در جشنواره کشوری سفیران 
سالمت برتر شدند

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۱۰ نفر 
پنجمین  در  کشوری  برتر  رتبه  حائز  استان  این  آموزان  دانش  از 
به  این خبر  اعالم  با  باقری  علیرضا  جشنواره سفیران سالمت شدند. 
رسانه ها افزود: دانش آموزان »ندا ارژنگ« از سیریک، »آیدا اسکندری« 
از فین بندرعباس، »زینب واحدی« از بندرلنگه، »سروش خداپرستی« 
و  وزیری«  »ریحانه  بندرعباس،  یک  ناحیه  از  بیکاه«  محرم  »امین  و 
از  شناس«  رحمان  »فاطمه  بندرعباس،   ۲ ناحیه  از  انصاری«  »شیوا 
رودان  از  امین چاکری«  و »محمد  و »یمنا سادات رضویان«  بستک 
توانستند برگزیده کشوری شوند. وی بیان داشت: در مجموع بیش از 
۲۵ هزار دانش آموز هرمزگانی در هفته سالمت در جشنواره پنجمین 

جشنواره کشوری سفیران سالمت شرکت کردند.
در  ترویجی   - آموزشی  رویکرد  با  جشنواره کشوری سفیران سالمت 
زمینه تغذیه، تحرک فیزیکی، خود مراقبتی و محیط زیست  اجرایی 
نکات  بهداشتی،  مفاهیم  یادگیری  هدف  با  این جشنواره  است.  شده 
و  خانواده  همکالسی ها،  به  مفاهیم  این  انتقال  نحوه  و  سالمتی  مهم 
دوستان و همچنین ارتقای سبک زندگی سالم و تغییر نگرش دانش 

آموزان به کمک گروه دانش آموزی همساالن برگزار شده است.
بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب 

دیده از کرونا تمدید شد

بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا 
در سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

بنا بر اعالم معاونت توسعه  به گزارش آوای دریا و به نوشته تسنیم، 
کارآفرینی و اشتغال، بر اساس مصوبه شماره دو هفتاد و یکمین جلسه 
ستاد ملی مدیریت کرونا بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به 

شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ تمدید شد.  
کارهایی که  و  و کسب  فهرست مشاغل  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
عناوین آن ها متناسب با گروه های شغلی تعطیل یا محدود شده در 
طرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی مصوب ستاد ملی کرونا 

تنظیم و در نشست های کارگروه یاد شده به تصویب رسیده است.
بر اساس این اطالعیه، متقاضیان و صاحبان مشاغل و کسب و کسب 
https:// سامانه  به  نام  ثبت  برای  توانند  می  مشمول  کارهای  و 

ثبت  به  نسبت  و  کرده  مراجعه   corona-kara.mcls.gov.ir
تقاضای خود اقدام کنند.

اخبار کوتاه حوزه سالمت



تشکل  اینکه  بیان  با  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
البته  گفت:  بودند،  کار  پای  دولتی ها  از  بیشتر  مردمی  های 
اینطور نبود که همه بنشینند و قانونی را بنویسند و از دانش 
بلکه  استفاده نشود،  و تجربه زیستی سازمان  های غیردولتی 
حضور این سازمان ها بسترساز افزایش حساسیت ها در حوزه 

کودکان شد.
سیدحسن موسوی چلک، در میزگرد تخصصی که امروز شنبه 
برگزار  کودکان  کار  با  مبارزه  جهانی  روز  ژوئن   ۱۲ با  مصادف 
شد، با اشاره به چگونگی روند تصویب قانون جدید حمایت از 
به آن طی شد،  برای رسیدن  نوجوانان و مسیری که  و  اطفال 
تازه  قانون  این  در  اجتماعی  مددکاران  جایگاه  خصوص  در 
تصویب شده، اظهار داشت: در آیین نامه جدید، محور و روح 
آن مددکاری اجتماعی است و االن هم که بهزیستی به عنوان 
اجتماعی  فوریت های  و  مددکاران  شده،  انتخاب  کار  متولی 

محور قانون جدید هستند.
موسوی چلک ادامه داد: در قانون جدید، جایگاه سازمان های 
غیردولتی نیز خیلی قوی تر شده است. بسیاری بر این باورند 
آنچه که در این سال ها در حوزه کودکان در ایران اتفاق افتاده، 
به خاطر حضور سازمان های بین المللی است، اگرچه من احترام 
این  در  سال ها  که  کسی  عنوان  به  اما  یونیسف،  به  می گذارم 
حوزه مسئولیت داشتم و گاهی از طرف دولت در برخی موارد 
نبودند،  مردمی  تشکل های  اگر  بگویم  باید  باشم،  پاسخگو 

حساسیت ها در حوزه کودکان آنقدر باال نمی رفت.
اینکه  یادآوری  با  ایران  اجتماعی  مددکاری  انجمن  رئیس 
سازمان های غیردولتی بیشتر از دولتی ها پای کار بودند، تصریح 
کرد: البته اینطور نبود که در قوه قضاییه یا دولت همه بنشینند 
زیستی سازمان های  تجربه  و  دانش  از  و  بنویسند  را  قانونی  و 
غیردولتی استفاده نشود، بلکه حضور این سازمان ها باعث شد 
بیشتری  توجه  کودکان  به  مجبور شویم  در سیاست گذاری  ما 

نشان دهیم.
اختیار  اجتماعی  مددکاران  ایران،  اندازه  به  کشوری  هیچ  در 

ندارند
در  اجتماعی  مددکاری  جایگاه  تشریح  با  شناس  آسیب  این 
کشورمان اضافه کرد: در هیچ کشوری در دنیا، به اندازه ایران 
یک  اگر  که  ترتیب  این  به  ندارند.  اختیار  اجتماعی  مددکاران 
آزار  معرض  در  حتی  فردی  دهد  تشخیص  اجتماعی  مددکار 
قانونی  ورود  برای  باشد(  ندیده  آزاری  هنوز  اگر  )حتی  است، 
برای حمایت، نیاز به حکم قضایی ندارد و این یک اتفاق بزرگ 

است که در این قانون افتاده است.
موسوی چلک اضافه کرد: اگر فقط سی درصد این قانون اجرایی 
شود، ما جز پیشروترین کشورها در حمایت از کودکان خواهیم 
بود. البته در حال حاضر این قانون اجرا می شود، اما کیفیت و 

فراگیری آن مساله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کودک   ۱۴۰۱ امسال  اردیبهشت   ۲۸ تا  مثال   داد:  توضیح  وی 
اتباع بیگانه که مادر ایرانی داشتند، شناسنامه گرفتند، اتفاقی 
که خیلی اهمیت دارد و در این سال ها کودکان زیادی در این 
اجرا می شود،  قانون  این  اذیت شدند. در کل همه مواد  زمینه 
یک  کار  این  است.  مهم  آن  پایداری  و  کیفیت  فراگیری،  اما 
سیستم نظارت قوی می خواهد و قرار شد که یک مرجع ملی به 
عنوان ناظر حضور داشته باشد. وزارت رفاه مجری است و نباید 
خودش ناظر باشد و جایگاه نظارت این موضوع باید بگوید به 
طور مثال پنج یا ده تشکل مردمی در این میان حضور داشته 

باشند.
تصویب قانون اطفال و نوجوانان دغدغه ها را کاهش داد

این آسیب شناس اجتماعی افزود: در فضای موجود، حاکمیت 
دغدغه دارد که برای کودکان کار کند. خوشبختانه با تصویب 
وزارت  قضایی،  سیستم  پلیس،  نوجوانان،  و  اطفال  قانون 
بهداشت و کارکنانش وظیفه دارند این قانون را اجرا کنند. بعد 
از تصویب هم یک موج آگاه سازی در این حوزه اتفاق افتاد که 

قابل توجه بود.
فیلم های  پرورش  و  آموزش  معلمان  تمام  برای  داد:  ادامه  او 
والدین  برای  را  آن  نیاز  مورد  تهیه کردیم بخش های  آموزشی 
و دانش آموزان نیز به نمایش گذاشتیم. برای قضات قوه قضاییه 
نیز فیلم دیگری تهیه شد تا آنها نیز بهتر با این قانون جدید 
آموزشی  کارگاه های  هم  دولت  کارکنان  برای  و  شوند  آشنا 
غیردولتی  سازمان های  جایگاه  قانون  در  اگرچه  شد.  برگزار 
 ،۶ ماده  الف  بند  در  اما  بودند،  کرده  ضعیف  را  مداخله  برای 

عنوان شده که بهزیستی می تواند از شناسایی تا توانمندسازی 
غیردولتی،  سازمان های  ظرفیت  تمام  از  نوجوانان  و  کودکان 
بهیاری ها و معتمدین محله استفاده کند. البته من به عملکرد 
بهزیستی نقدهایی دارم و معتقدم که خیلی از اوقات در تعامل 
در  ولی  کند،  عمل  خوب  نتوانسته  غیردولتی  سازمان های  با 

حوزه کودکان از روی انصاف عملکرد خوبی داشته است.
رسانه نباید به کودکان کار برچسب نامیمون بزند

بخش  کرد:  عنوان  صحبت هایش  ادامه  در  اجتماعی  فعال  این 
که  است  رسانه  کار  کودکان  درخصوص  آگاه سازی  برای  دیگر 
باید به درستی از آن استفاده شود. به طور مثال برچسب عضو 
در  من  نمی کند  فرقی  است.  کودکان  حق  در  ظلم  بودن،  باند 
حوزه رسانه این کار را انجام دهم یا در دستگاه های دولتی یا 
حتی به عنوان یک نخبه. اینکه به یک بخشی از این کودکان 
بزنیم در شان  نامیمون  برچسب  که تحت آسیب هم هستند، 

بچه ها نیست.
عامدانه  برچسب ها  این  بگویم  نمی خواهم  البته  افزود:  وی 
مشاور  از  هنرمند  آن  که  باشد  دلیل  این  به  می تواند  بود، 
استفاده نمی کند یا مشاور او از آگاهی کامل برخوردار نیست. 
از  یکی  دارند،  نیاز  خوب  مشاوران  به  هم  هنرمندان  بهترین 
حوزه  در  ایران  فیلمسازان  بهترین  جز  که  کارگردان هایی 
اجتماعی است، قصد ساخت فیلمی در حوزه کودکان داشت و 
به همراه نویسنده فیلم که او هم از جایزه بگیران جشنواره ای 
جلسه  این  از  بعد  و  گذاشتند  انجمن  با  جلسه ای  بود،  کشور 
گفتند ذهنیتی که نسبت به بچه ها داشتند چیز دیگری بوده و 
این جلسه به آنها کمک زیادی کرده است. به نظرم اینکه افراد 
فعال در حوزه کودکان کار بتوانند با کانون فیلمنامه نویسان یا 
دبیران اجتماعی رسانه های مختلف همکاری کنند، می تواند در 

این زمینه بسیار مثمرثمر باشد.
به گفته موسوی چلک، در حوزه رادیو این اتفاق افتاد و سند 
اطفال  قانون  اینکه  تهیه شد. ضمن  اجتماعی صدا  آسیب های 
مرتبط  قانون  تنها  شده،  تصویب  تازگی  به  که  نوجوانان  و 
کودک،  کار  اشکال  فوری  منع  قانون  ما  نیست،  کودکان  با 
کودکان  از  حمایت  قانون  کودک،  حقوق  جهانی  پیمان نامه ی 
بی سرپرست و بدسرپرست و قانون کار و آیین نامه های اجرایی 
و  ظرفیت ها  این  معرفی  در  می توانند  رسانه ها  و  داریم  هم  را 
مطالبه گری با استناد به این قوانین عمل کنند. نکته اینجاست 
احساسی  تنها  اگر  می گیرد،  قرار  آزار  مورد  کودک  وقتی یک 
قانون  باید  چون  نمی رسیم،  مطلوب  نتیجه  به  کنیم  برخورد 

مبنای مطالبه گری ما باشد.
تجربه  دهه  چند  محصول  نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت  قانون 

است
موسوی چلک با ذکر این موضوع که قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان، محصول چند دهه تجربه دانشگاهیان، سازمان های 
غیردولتی، دولتی، کارشناسان آزاد و  یک مطالعه و همگرایی 
خوب بود، اظهار داشت: کسی نیست که بگوید که برای تصویب 

این قانون از ما دعوت نشده بود، چون کودک محور تدوین این 
قانون بود، نه سازمان و دستگاه. این قانون برای نهادینه کردن 
رویکرد  شدن  درگیر  برای  بود،  تاثیرگذار  اجتماعی  اورژانس 
و در همین  بود  تاثیرگذار  این حوزه  در  قوه قضاییه  اجتماعی 
طرف  از  است.  تصویب  حال  در  هم  اطفال  پلیس  الیحه  فضا 
می شود،  بیشتر  حوزه  این  در  سازمان ها  پاسخگویی  دیگر 
کشور  در  جدی  دغدغه  یک  به  تبدیل  کودکان  موضوع  چون 
شده و دیگر موضوعی نیست که به آن برچسب سیاسی بزنیم. 
کنار سازمان های غیردولتی که حضور گسترده  حاال دیگر در 

داشتند، دولتی ها هم مجبورند در این حوزه کار کنند.

برای تحقق حقوق شهروندی کودکان  قانون  این  داد:  ادامه  او 
که  حاال  اما  شد،  دیر  که  داریم  قبول  البته  است.  فرصت  یک 
ابالغ  زودی  به  آن  آیین نامه   و  است  فرصت  یک  شد  تصویب 
می شود، اگر حتی ابالغ هم نشود، بخش های عمده آن قابلیت 
و دیده بانی  مطالبه گری سالم  بیاییم در فضای  دارد. پس  اجرا 
درست، هم مراقب باشیم که این قانون تضعیف نشود، هم اگر 
نیاز به اصالح یا تسهیل گری دارد، آن را انجام دهیم و به این 
در  گیرد،  صورت  است  قرار  فعالیتی  هر  که  کنیم  توجه  نکته 

راستای منافع کودکان باشد.
این  شد:  یادآور  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رییس 
سایر  حقوق  به  دستیابی  برای  الگوی  یک  می تواند  قانون 
نهادهای  و  سازمان ها  مددکاران،  قانون  این  در  باشد.  گروه ها 
اجتماعی، اختیارات زیادی دارند و مجازات هایی هم برای افراد 
و دستگاه هایی که تخطی می کنند دیده شده، اگرچه رویکرد 
کنیم،  تسهیلگری  باید  معتقدم  و  نیست  مجازاتی  خیلی  من 
اما قانون اطفال و نوجوانان را یک نقطه عطف در قانونگذاری 

اجتماعی ایران می دانم.
این فعال اجتماعی درباره استفاده از تمام ظرفیت های موجود 
مطالبه گری  معتقدم  نیز گفت: من  احقاق حقوق کودکان  برای 
باید از طرف سازمان های مردم نهاد، نخبگان، هنرمندان و حتی 
می تواند  روحانی  یک  اوقات  گاهی  باشد،  مذهبی  ظرفیت های 
تاثیرگذار باشد. یا به طور مثال زمانی که شصت هزار نفر برای 
آنالین  شب  نیمه های  در  سلبریتی  یک  الیو  ویدئوی  تماشای 
وجود  مهم  ظرفیت  یک  نیز  آنجا  که  می بینیم  پس  می شوند، 
نه  و  باشد  آگاهانه  باید  ظرفیت ها  این  از  استفاده  منتها  دارد، 

برای تجارت و بیشتر دیده شدن.
موسوی چلک تاکید کرد: هیچکس حق ندارد با سواستفاده از 
کودکان و به طور خاص کودکان کار تجارت کند. با این شرایط 
مطالبه گری  و  آگاه سازی  برای  ظرفیتی  هر  از  که  نیست  بد 
اما  شد  برداشته  که  بود  بزرگی  گام  قانون  این  شود.  استفاده 
نیازسنجی هایی که  با آن قانع شویم، به طور طبیعی در  نباید 
انجام می شود به موارد جدیدتری هم می رسیم و در کل باید به 

دنبال تحقق حقوق کودک باشیم.
 منبع ایرنا

تشکل های مردمی بسترساز افزایش حساسیت ها در 
حوزه کودکان هستند
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آمار مدیران زن در دولت تدبیر و امید ۵ برابر شد

تعداد  کرد:  اظهار  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
مدیران زن بدون احتساب آمار مدیران مدارس از ۵ درصد ابتدای 

دولت هم اکنون به ۲۶ درصد رسیده است.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایسنا »معصومه ابتکار«، امروز 
مناسبت  به  که  دختر  آموزان  دانش  از  جمعی  با  نشست  در 
علیها  سالم اهلل  معصومه  فاطمه  حضرت  میالد  گرامیداشت 
وزیر  حضور  با  و  شهیدرجایی  جلسات  سالن  در  دختر  روز  و 
»عدالت  گفت:  روز،  این  تبریک  با  شد،  برگزار  آموزش وپرورش 
از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید و از  جنسیتی« یکی 

آموزه های قرآنی ماست.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برخی از 
آیات قرآنی، تصریح کرد: در پیشگاه خداوند برتری تنها در تقوای 
الهی است و هیچ تفاوتی بین جنسیت ها نیست. وی ادامه داد: 
عدالت آموزشی موضوعی است که در اجرای آن تالش کرده ایم و 
در حال حاضر ۳۳.۵ درصد از رتبه های علمی مربوط به خانم ها 
به  هم اکنون  دولت  ابتدای  ۵درصد  از  زن  مدیران  تعداد  است، 
مدیران  آمار  احتساب  بدون  آمار  این  و  است  رسیده  ۲۶درصد 

مدارس و تنها بر اساس شایستگی ها زنان اتفاق افتاده است. 
خوب  مهارت  و  زندگی  مهارت های  کرد:  خاطرنشان  ابتکار 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  مشترک  محورهای  از  زیستن، 
که  ماست  انسانیت  است؛  آموزش وپرورش  و  جمهوری  ریاست 
ارزشمند است و برای خود، دنیا و آخرت اهمیت دارد لذا اهمیت 
»انسانیت« بسیار باال است این مهارت را در دوازده محور انجام 

شد و در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان ارائه شد.
 وی افزود: ارتباط مؤثر و گفت گوی مؤثر در خانواده و به طورکلی 
نشان دهنده انجام گفت وگوی بین نسلی است و جلسه امروز نیز 

یک جلسه بین نسلی است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از انجام گفت وگوی 
بین نسلی خبر داد و اضافه کرد: »شبکه شاد« یکی از بزرگ ترین 

دستاوردهای دولت تدبیر و امید است.
کرد:  عنوان  و  تأکید  اجتماعی«  »مهارت های  تقویت  بر  ابتکار 
فرهنگ های  است.  سازی  اجماع  دنیا،  روز  مهارت های  از  یکی 
مختلف دنیا باید با یکدیگر کنار بیایند و در خانواده نیز باید 
ملی  باید یک تالش  برای همین منظور  و  باشد  برقرار  تعامل 

انجام گیرد.
وی گفت: کرونا دسترسی به آموزش ها را مختل کرده است اما 
کشور ما در این موضوع و در دسترسی دختران به آموزش ها و 
برقراری عدالت جنسیتی، رتبه خوبی را در دنیا به دست آورده 

است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح شخصیت 
بردند،  ایشان پیش  را  حضرت خدیجه )ص( اظهار کرد: دانایی 
پایه گذاری کردند و در همه عرصه های  ایشان  را  تجارت حالل 
اجتماعی به خوبی درخشیدند و علی رغم سختی های فراوان در 

مسیر توسعه اسالم تالش کردند.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو تصریح کرد: فرصت رأی دادن 
فرصت ارزشمندی است که در اختیار ما قرارگرفته است شهدای 
بسیاری را نثار انقالب کردیم تا امنیت ما تأمین شود. این حق 
رأی به سهولت حاصل نشده پس باید قدردان آن باشیم، زیرا در 

بسیاری از کشورها چنین ظرفیتی وجود ندارد.
ثبت نام طرح اوقات فراغت تابستانی در هرمزگان

 شروع شد
مهلت نام نویسی دانش آموزان هرمزگانی برای شرکت در طرح 

اوقات فراغت تابستانی، دهم تیرماه است.
پرورشی  معاون   ، از صداوسیما  نقل  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
امسال  تابستان  گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و 
۶۲۵ پایگاه اوقات فراغت، با بیش از هزار و ۸۹۰ نیروی اداری و 

آموزشی، میزبان دانش آموزان هرمزگانی است.

فراغت  اوقات  طرح  اجرایی  فرآیند  اینکه  بیان  با  مهرانی  احمد 
سامانه  بستر  در  خردادماه  اول  از  پایگاه ها  تعیین  با  تابستان 
همگام آغازشده است؛ افزود: در تابستان امسال ظرفیت آموزش 

بیش از ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ دانش آموز عالقمند فراهم شده است.
وی گفت: نام نویسی در این طرح از ۱۵ خرداد آغاز شده است و 
دانش آموزان تا دهه اول تیر ماه فرصت دارند در سامانه هنگام و 

یا با مراجعه به سامانه شاد هر مدرسه نام نویسی کنند.
با  افزود:  معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان 
توجه به شیوع بیماری کرونا در استان، همه فعالیت های طرح 
شاد  فضای  بستر  در  پارسال  تابستان  همچون  فراغت  اوقات 

برگزار می شود.
مهارت های  آموزش  محور های  بر  فعالیت ها  این  گفت:  مهرانی 
ارتباطی، معرفتی، هویتی و بصیرتی؛ حرفه ای؛ فرهنگی هنری؛ 
اقتصادی و اشتغال زایی و مهارت های ورزشی و سالمت متمرکز 

است
وی افزود: افتتاحیه طرح اوقات فراغت ۵ تیرماه بصورت هماهنگ 
ماه  مرداد  پایان  تا  کالس ها  و  می شود  برگزار  کشور  سراسر  با 

ادامه دارد.
تابستان پارسال ۱۱۵ هزار و ۵۵۳ دانش آموز هرمزگانی، در ۶۰۵ 
پایگاه تابستانه، اوقات فراغت خود را با یادگیری مهارت های مورد 

عالقه گذراندند.
معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:

1۹۷۶ زن دهیار در دولت تدبیر و امید مشغول 
به کار شدند

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: 
۱۹۷۶ زن به عنوان دهیار در دولت تدبیر و امید در روستاهای 

کشور مشغول به کار شدند.
در  زن  دهیار   ۸۸۸ یازدهم  دولت  ابتدای  از  افزود:  قربانی  علی 
روستاهای کشور به عنوان دهیار مشغول به کار بودند که و طی 
دولت دوازدهم این تعداد به ۱۹۷۶ نفر رسید که شاهد رشد ۳۲۰ 
روستاهای  در  ها  دهیاری  نهاد  حوزه  در  زنان  فعالیت  درصدی 

کشور بودیم.
دارای  اکنون ۳۷ هزار و ۱۱۹ روستا در کشور  وی تصریح کرد: 
دهیاری هستند و روستاییان از خدمات ارائه شده توسط نهاد 
از  نفر  تعداد ۲۸۵۵  این  از  بهره مند می شوند که  دهیاری ها 

دهیاران آن زن هستند.
توسعه  به  دستیابی  برای  الزم  شرایط  از  یکی  گفت:  قربانی 
پایدار، مشارکت زنان در سطح مدیریت است؛ زنان با حضور در 
نقش های مدیریتی در عرصه شهر و روستا می توانند در توسعه 

متوازن و پایدار نقش بسزایی داشته باشند.
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  عرصه های  در  داشت:  اظهار  وی 
و سیاسی در جامعه، شاهد هستیم که بعد از پیروزی انقالب 
در  پیشرفت  با  توانسته اند  اسالمی  ایران  زنان  همواره  اسالمی، 
حضوری  دانشگاهی،  و  علمی  مدارج  کسب  و  تحصیل  عرصه 

فعال و گسترده در جامعه داشته  باشند.
دهیاری ها  و  شهرداری ها  سازمان  های  دهیاری  امور  معاون 
)ملی،  این مشارکت در همه سطوح مدیریتی  خاطرنشان کرد: 
منطقه ای، ناحیه ای و محلی( قابل مالحظه و چشمگیر است 
با  و جمهوری اسالمی، تصمیم گیری و برنامه ریزی در کشور را 

بهره گیری هرچه  و  فرادستی  قانونی،  از ساختارهای  بهره گیری 
بر  و  کرده  فراهم  کشور  در  موجود  ظرفیت های  این  از  بیشتر 
همین اساس بستر الزم برای مشارکت و حضور بیش از پیش 

زنان در جامعه ایجاد شده است.
در  زنان  حضور  برای  تامل  قابل  عرصه های  از  یکی  گفت:  وی 
کار  به  شروع  با  که  است  دهیاری   نهاد  روستا،  مدیریت  حوزه 
دهیاری ها بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی تحقق یافت.

دهیاری های  تاسیس  »قانون  تصویب  از  پس  گفت:  قربانی 
وزارت  روستایی،  مدیریت  بنیان  تقویت  راستای  در  و  خودکفا« 
تشکیالت  ساماندهی  و  تقویت  راه اندازی،  سیاست  کشور 

دهیاری ها را در پیش گرفت.
با  بانوان دهیار در سال های ۸۴ تا ۸۶  اینکه سهم   با بیان  وی 
رشد ۱۵۶ درصدی، از ۱۵۰ به حدود ۴۰۰ نفر، در سال های ۸۶ تا 
۹۰ با رشد ۱۲۳ درصدی از ۴۰۰ به ۸۸۸ نفر و در سال های ۹۰ 
تا ۹۳ با رشد ۷۴ درصدی به هزار و ۵۴۴ نفر رسیده، افزود: این 
موضوع حاکی از رشد و بالندگی فکری و فرهنگی روستاییان و 

توانمندی زنان در عرصه مدیریت روستایی است.
اجتماع  دو  نمایندگان  عنوان  به  زن،  دهیاران  قربانی،  گفته  به 
روستایی،  مدیران  اجتماع  و  زنان  اجتماع  شامل  ایران  از  بزرگ 

بار سنگین مسئولیت مدیریت روستایی را بر دوش می کشند.
بی هوش کردن زنان مسن توسط پرستار قالبی!

و  جوان  زنی  دستگیری  از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
را  آنها  افراد مسن،  از  پرستاری  بهانه  به  داد که  سابقه دار خبر 

بی هوش و اموالشان را سرقت می کرد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
از  پلیس،  با  تماس  در  جوانی  مرد  امسال  فروردین   ۱۸ پویا؛ 

سرقت طالجات مادرش خبر داد.
وی گفت: مادرم سالخورده است و به تنهایی زندگی می کند به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم که برای او پرستار بگیریم، در یکی 
از سایتها آگهی دادیم و چندین نفر با ما تماس گرفتند و در 
نهایت خانمی به نام فرناز با شرایط ما کنار آمد و برای پرستاری 

از مادرم به منزلمان آمد.
شاکی افزود: امروز نخستین روزی بود که فرناز برای پرستاری به 
خانه مان آمده بود، عصر که به خانه برگشتم مادرم را بی هوش 
با دادن  فرناز  بود.  در خانه دیدم و طالهایش هم سرقت شده 
قرص بی هوشی، مادرم را خواب و طالهایش را سرقت کرده بود.

با شکایت مرد جوان تحقیقات توسط کاراگاهان پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی تهران آغاز شد.

بررسی ها نشان می داد پرستار قالبی حدود ۲۰۰ میلیون تومان 
پرونده ای  با  بررسی ها  ادامه  در  کارآگاهان  است،  فروخته  طال 
مشابه مواجه شدند، در آن سرقت نیز مانند سرقت قبلی، زنی 
در پوشش پرستار به خانه شاکی رفته و پس از بی هوش کردن 

زن سالخورده ۲۱ میلیون تومان طالی او را به سرقت برده بود.
در ادامه تحقیقات کاراگاهان  پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران 
موفق به شناسایی هویت متهم شدند، فرناز زنی سابقه دار بود 
که به اتهام جرمی مشابه به زندان افتاده و پس از آزادی با وثیقه 

به جرائم خود ادامه داده بود.
فرناز  قضائی،   مرجع  دستور  به  و  متهم  هویت  شناسایی  با 

بازداشت شد و به جرم خود اعتراف کرد.
سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم 
این خبر گفت: متهم انگیزه اش را از این سرقت تهیه جهیزیه 

برای دخترش عنوان کرد.
مالباختگان  سایر  شناسایی  برای  تحقیقات  وی،  گفته  به 
تهران  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  کاراگاهان  توسط  احتمالی 

بزرگ ادامه دارد.

اخبار حوزه بانوان



محور  با  اجتماعی"  کارآفرینی  "استارتاپی  ملی  رویداد  سومین 
"پیشگیری از آسیب های اجتماعی و طالق" ۱۲ تا ۱۶ تیر امسال 

در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
دبیر اجرایی سومین رویداد ملی استارتاپی کارآفرینی اجتماعی افزود: این 
رویداد با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با حضور ۴۰ تیم استارتاپ)نوپا( 

و صاحب ایده از سراسر کشور در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
ابراهیم رضایی افزود: محورهای این رویداد "مهارت های اجتماعی فرهنگی 
قبل و بعد از ازدواج" "مهارت های کنترل خشم و تاثیر آن بر طالق" "تاثیر 
اعتیاد و مواد مخدر صنعتی بر طالق" "طالق و تکدی گری، حاشیه نشینی 

و کودکان کار" و "ماهواره، فضای مجازی، بازی رایانه ای و طالق " است.
وی با بیان اینکه در این رویداد عالوه بر ارائه ایده های نو در باره پیشگیری 
افزود:  برگزار می شود،  نیز  کارگاه  و طالق، چند  اجتماعی  آسیب های  از 
هفت کارگاه آموزشی تخصصی بصورت مجازی از ۲۳ خرداد تا ششم تیر 
و چهار کارگاه آموزشی استارتاپی با موضوع های کار تیمی، آموزش بوم 
ایده، ارائه به سرمایه گذار و کارآفرینی اجتماعی از ۱۲ تا ۱۵ تیر بصورت 

حضوری برگزار می شود.
انتقال تجربه در این رویداد ملی نیز اشاره و  وی به برگزاری سه کارگاه 
اجتماعی  کارآفرینی  استارتاپی  ملی  رویداد  برگزاری  از  اضافه کرد: هدف 
برای  نو  ایده های  ارائه  به منظور  مناسب  بستر  ایجاد  دانشگاه ها،  در 
و  مرتبط  نهادهای  به  ایده ها  این  معرفی  و  اجتماعی  آسیب های  حل 

سرمایه گذاران برای کاربردی کردن آنهاست.
رضایی با دعوت از همه نهادهای مرتبط و تشکل های مردم نهاد فعال در 
مسائل فرهنگی و اجتماعی خواست تا با حضور در این رویداد، ایده های 

جدید برتر را جذب و آنها را به محصول تبدیل کنند.
وی با اشاره به همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کشور 
برای برگزاری این رویداد گفت: آمار و اطالعات موجود نشان می دهد که 
بنابراین  ازدواج و طالق در جامعه چندان رضایت بخش نیست  وضعیت 
ارائه ایده های جدید برای آسیب شناسی این موضوع و رفع آن به عنوان 

بازوی اجرایی می تواند به نهادهای مرتبط کمک کند.
رضایی بدون اشاره به آمار ازدواج و طالق دانشجویی خاطرنشان کرد: سن 
و  کاهش  ازدواج  میزان  و  افزایش  گذشته،  به  نسبت  دانشجویی  ازدواج 

طالق، افزایش یافته است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در باره 
با  رویداد  این  اجتماعی گفت:  کارآفرینی  استارتاپی  ملی  رویداد  سومین 
هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه اصفهان با 
هدف حضور حداکثری دانشجویان برای مقابله با آسیب های اجتماعی از 

جمله طالق برگزار می شود.
حضور  نشست  این  در  مجازی  بصورت  که  عسکری  محمدمهدی 
نیروهای خالق  تقویت  علوم،  وزارت  سیاست های  از  یکی  افزود:  داشت، 
و دانشجویان است تا پس از دانش آموختگی، بهتر بتوانند امور و وظایفی 

که به آنها محول شده است را انجام دهند.
ابعاد  در  دانشجویان  توانمندسازی  بدنبال  دانشگاه ها  بیان اینکه  با  وی 
مختلف هستند، تاکید کرد: اگر زمینه توانمندسازی دانشجویان فراهم 
شود، بطور قطع ضریب اشتغال پذیری آنها پس از دانش آموختگی افزایش 

می یابد و مسائلی مانند بیکاری، کنترل می شود.
عسکری با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی، عامل ُمخل توسعه پایدار 
است، گفت: بنابراین در مسیر دستیابی به توسعه پایدار الزم است که به 
سمت برنامه هایی حرکت کنیم که ُکنشگران فعال از جمله دانشجویان 

برای رفع آسیب های اجتماعی فعال شوند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان نیز در این نشست گفت: 
امروزه با توجه به توسعه جوامع در زمینه های مختلف الزم است که با 

این مسیر همسو و اهل تعامل باشیم.
حجت االسالم جعفر شانظری، کارآفرینی در مباحث اجتماعی را یکی از 
مباحث نو در جوامع توسعه یافته دانست و افزود: رویداد ملی استارتاپی 
کارآفرینی اجتماعی با هدف تقویت این رویکرد و تشویق دانشجویان به 

فعالیت در این زمینه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه گروه های مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی دانشگاه 
انجام  طالق  و  دانشجویی  ازدواج  مباحث  باره  در  تحقیقاتی  اصفهان 
می دهند، اظهار داشت: در این تحقیقات باید آسیب های موجود و عوامل 

آن شناسایی و سپس اولویت بندی و تاثیرگذاری آنها مشخص شود.
آسیب های  زمینه  در  دانشگاه ها  رسالت  اینکه  بر  تاکید  با  شانظری 

اجتماعی، شناسایی و بررسی علمی آنهاست، تصریح کرد: مدیران اجرایی 
باید با استفاده از نتایج تحقیقات دانشگاهی به رفع آسیب های موجود 
برای  مناسبی  محفل  اجتماعی،  کارآفرینی  استارتاپی  رویداد  و  بپردازند 

دریافت ایده های نو در این زمینه است.
دانشگاه اصفهان بزرگترین دانشگاه جامع در مرکز ایران با ۶۶۰ عضو هیات 
علمی و ۱۶ هزار دانشجو در ۷۱ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، 

۱۸۵ رشته کارشناسی ارشد و ۱۱۹ رشته دکتراست.
طالق رویدادی است که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را 
به همراه دارد؛ امروزه در مقایسه با گذشته تعداد بیشتری از خانواده ها 
طالق را تجربه می کنند بطوریکه بر اساس آمار موجود از سال ۹۳ تا ۹۷ 
با کاهش تعداد ازدواج  و افزایش طالق  در کشور روبه رو بودیم کمااینکه 
تعداد ۷۲۴ هزار و ۳۲۴ فقره ازدواج در سال ۹۳ به ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ فقره 

در سال ۹۷ کاهش یافت.
روبه روست  نیز  طالق  تعداد  افزایش  با  کشور  ازدواج،  کاهش  مقابل  در 
بطوریکه ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ فقره طالق در سال ۹۳ به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ فقره 
در سال ۹۷ رسیده و همچنین نسبت طالق به ازدواج نشان می دهد که 
در سال ۹۳ در برابر هر یکصد ازدواج ۲۳ فقره طالق وجود داشته در حالی 

که در سال ۹۷ در برابر هر یکصد فقره ازدواج ۳۲ طالق رُخ داده است. 
 منبع ایرنا

اصفهان میزبان رویداد ملی
 "پیشگیری از آسیب های اجتماعی و طالق" است

8

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
وم

 س
ال

 س
۱4

00 
د  

ردا
  خ

29
به 

شن
  ۱

03
ره 

ما
 ش

ن  
زگا

رم
ن ه

زنا
ی 

دا
ص

سهم مدیریت زنان در دولت دوازدهم از ۱۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت

خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون   
ریاست جمهوری، اجرای عدالت جنسیتی را از جمله 
رویکردهای دولت در هشت سال گذشته دانست و 
گفت:  سهم مدیریت زنان در دولت دوازدهم از ۱۱ به 

۲۶ درصد افزایش یافت.
معصومه ابتکار روز سه شنبه در دومین نشست تخصصی 
برابر  در  زنان  از  حمایت  و  کرامت  حفظ  الیحه  بررسی 
خشونت و الیحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند 
اظهار داشت: همواره تالش کردیم پیرامون دستاوردها و 
عملکردهای معاونت و هزینه های آنها گزارش های الزم 

را ارائه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در دوره دوم دولت تدبیر و امید تالش 
مواردی  یعنی  حقوقی  مطالبات  و  موضوعات  در  کردیم 
با آن مواجه هستند و دچار تبعیض و  که زنان در عمل 
نیز  ای  ارزنده  تالش  و  کنیم  ورود  شوند  می  عدالتی  بی 
صورت گرفته، خاطرنشان کرد: در همین راستا ۱۲۹ مورد 
اصالحات قانونی پیشنهاد شد و تا کنون ۱۵ الیحه از سوی 
معاونت پیشنهاد و به دولت ارسال شده که الیحه حفظ 
آن  مهم ترین  خشونت  برابر  در  زنان  از  صیانت  و  کرامت 

است.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: اصالحیه مربوط به قانون 
و مقررات بانکی از این جهت که مادر بتواند در حساب های 
بلند مدت و کوتاه مدتی که برای فرزند خود در بانک باز 
می کند برداشت کند نیز یکی از این لوایح بود. همچنین 

الیحه مربوط به سن کیفری هم تکمیل و به دولت ارسال 
شد؛ موضوعی که بسیار برای جامعه مورد توجه است.

ارائه گذرنامه و مجوز خروج  ابتکار همچنین گفت:  بحث 
از کشور زنان هم از کمیسیون فرعی به کمیسیون اصلی 

دولت ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون در مورد اصالح قوانین حمایتی، 
۱۸ نشست تخصصی با دانشگاه مفید قم برگزار و جهت 
استفاده عموم به صورت فایل در پرتال معاونت قرار گرفته، 
تصریح کرد: بنا داریم چند موضوع مورد مطالبه دیگر را 
تکمیل و تا پایان دولت ارسال کنیم؛ این اصالح های کم 
سابقه ای است که با وجود کرونا خوب پیش رفته است. 

دولت هم در حد توان با معاونت همکاری کرده تا مطالبه 
زنان برآورده شود.

حبس  بحث  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  معاون 
است  زنان  مورد  در  ما  دیگر  کارهای  از  یکی  هم  زدایی 
یا  دستبند  طریق  از  غیرعمد  جرایم  به  محکوم  زنان  که 
پابند الکترونیک دوران محکومیت خود را در کنار خانواده 
این  برای  پشتیبان  سندهای  همچنین  افزود:   بگذرانند، 
لوایح در نظر گرفته شده و به دولت ارسال شده و همچنان 
انگیزه  و  نیت  همان  با  لحظه  آخرین  تا  کنیم  می  تالش 
کارها را انجام دهیم تا زنان ایرانی بتوانند مطالبات خود را 

در عرصه های حقوقی بخواهند. 

ابتکار ادامه داد: مهم این است که تالش ها استمرار یابد 
اقتصادی  اجتماعی،  های  نشیب  و  فراز  در  ایرانی  زنان  و 
عرصه  در  همچنین  بایستند.  هم  کنار  کشور  سیاسی  و 
انتخابات که شاهد حضور  مشارکت سیاسی همانند همه 
پرشور آنان بودیم فعال و نقش آفرین باشند.وی با تاکید 
بر اینکه حضور زنان تعیین کننده است و گاه ورق را برمی 
سهم  خوشبختانه  داد:  ادامه  است،  موثر  بسیار  و  گرداند 
مدیریت زنان در دولت دوازدهم از ۱۱ درصد به ۲۶ درصد 
افزایش یافته است. همچنین اجرای عدالت جنسیتی که 
بخوبی انجام شد و امیدواریم برنامه ها استمرار پیدا کند و 
دوربرگردان سیاست ها را شاهد نباشیم. ابتکار خاطرنشان 
این  شود  باعث  تواند  می  انتخابات  در  مردم  کرد: حضور 
ورق برگردد و به سمت آینده ای پر امید گام برداریم، پس 
امیدواریم روز جمعه از حق انتخاب و تعیین سرنوشت بهره 
بهینه ببریم زیرا هر ایرانی می تواند با مشارکت در انتخابات 
ورق را برگرداند. همچنین حس مسوولیت و آینده نگری 
باعث شود دلخوری ها و تردیدها را کنار بگذاریم و با رای 

دادن به آینده های روشن گام برداریم.
نخستین  جمهوری،  ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و دومین میان دوره ای 
دوره  ششمین  و  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا جمعه ۲۸ خرداد 

۱۴۰۰ برگزار می شود.
 منبع ایرنا
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هف نوشیدنی  و  دسر  یک  خوردن  تابستونی  گرم  روز  تو 

این فکر  به  تا حاال شده  سرد خیلی می چسبه، مطئنا 
کنین که چی بخورین که هم عطشتون رو برطرف کنه، 
فوق  پیشنهاد  معجون  بگیره.  رو  ضعفتون  جلوی  هم 
العاده ی کشمون به شماست، این خوراکی هم نوشیدنی 
به حساب میاد هم دسره و یک خوراکی بی نظیر برای 
وعده  میان  معجون  قدیم  از  مهموناتونه.  از  پذیرایی 
ورزشکارایی بوده که خیلی به سالمت و تقویت بدنشون 
اهمیت میدادن."معجون عسلی" بهترین گزینس برای 
مقوی  دسر  یک  بچه هاشون  به  میخوان  که  مامانایی 

بدن.
نکات طالیی برای معجون طالیی:

موز  باشین،  داشته  خنکی  و  سرد  معجون  اینکه  برای 
و شیر رو از قبل داخل یخچال بذارین تا حسابی سرد 

بشه.
مقادیر تو معجون کامال دلبخواهه، اگه دوست داشتین 

معجونتون آبکی باشه، مقدار شیر رو بیشتر بریزین.
برای تزئین معجون، می تونین کمی عسل، کنجد و مغز 

روی معجونتون داخل لیوان بریزین.
طرز تهیه معجون مخصوص

یک لیوان شیر سرد
300 گرم بستنی

1 قاشق غذاخوری گردو خرد شده
1 قاشق غذاخوری پودر نارگیل

1 قاشق غذاخوری کنجد بو داده
یک چهارم قاشق مرباخوری دارچین

۲  قاشق غذاخوری خامه
1 قاشق غذاخوری فندق آسیاب شده

100  گرم خرما بدون پوست
۲ عدد موز

1 قاشق غذاخوری عسل
طرز تهیه :

روشن  را  آن  و  بریزید  کن  مخلوط  داخل  را  مواد  تمام 
غلیظ  و  یکدست  مواد  تا  کنید  مخلوط  آنقدر  کنید، 

شده و حالت کش دار پیدا کنند.
بریزید  لیوان های مورد نظر  معجون آماده شده را درون 

و سرو کنید.
آن  روی  و  نصفه  موز  یک  لیوان  هر  درون  می توانید 
و  مخصوص تر  معجون  تا  دهید  قرار  نیز  مغز  مقداری 

خوشمزه تری داشته باشید.

با سرآشپز=  معجون

اخبار 
ابتکار:  گفت وگوی بین نسلی اولویت دولت دوازدهم بود

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، گفت وگوی بین نسلی را اولویت 
دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: جامعه ما به این گفت وگوهای کاربردی نیاز 
دارد و تا پیش از این به نسل جوان اجازه حرف زدن و طرح دغدغه های خود داده 

نشده و جاهایی محدودیت و جاهایی دیگر تابو قائل شدیم.
یکم  فرارسیدن  بهانه  به  که  نسلی  بین  وگوی  گفت  نشست  در  ابتکار  معصومه 
ذیقعده والدت حضرت معصومه)س( و روز دختر و با حضور دختران مدال آور 
از موضوعات مورد  اینکه دختران یکی  با بیان  المپیادی برگزار شد،  المپیکی و 
توجه دولت در این دوره بوده اند، یادآور شد: مهم ترین اقدامات حمایتی دولت 
در حوزه قانون گذاری و تدوین و تصویب لوایح مختلفی که بر امنیت و حمایت از 

دختران تاکید دارد، اتفاق افتاده است.
وی افزود: الیحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان یکی از این لوایح حمایتی بود 
که از طرف دولت پس از 10 سال معطلی در قوه مقننه به صحن علنی مجلس 
آمد و با پیگیری های مفصل بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در مجلس 
قبل تصویب و به قانون تبدیل شد. آیین نامه اجرایی این قانون که خشونت در 
همه شرایط و وضعیت را مورد بررسی و پیشگیری قرار داده، فردا)یکشنبه( در 
جلسه هیات دولت به تصویب می رسد که این اتفاق مهمی در حمایت از دختران 

و همین طور کودکان است.
معاون رئیس جمهوری، یکی دیگر از اتفاق های مهم در دولت دوازدهم را تصویب 
الیحه پلیس اطفال است در جهت احقاق حقوق کودکان عنوان و خاطرنشان کرد: 
یکی از گروه های هدف پلیس اطفال، دختران هستند که به طور  خاص به آن 

پرداخته شده و خوشبختانه در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.
الیحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، دیگر الیحه ای است که ابتکار 
به آن اشاره کرد و توضیح داد: در حوزه قانون گذاری الیحه تشدید مجازات پدر 
در قتل فرزند که به »الیحه رومینا« معروف است به پیشنهاد معاونت زنان در 
دولت به طور کامل بررسی و با آن موافقت شد و اکنون به مجلس شورای اسالمی 

ارسال شده است.
ابتکار به الیحه افزایش سن ازدواج دختران زیر 1۳ سال نیز اشاره کرد و گفت: 
الیحه کودک همسری هم از سوی دولت در حال پیگیری است و همچنان در 

کمیسیون مربوطه در دولت در دستور کار قرار دارد.
و  استحکام جایگاه  برای  اقدامات حقوقی دولت  اینکه مجموعه  بر  تاکید  با  وی 
ابعاد مهم فعالیت  از  حقوق دختران، پشتوانه خوبی را فراهم کرده، افزود: یکی 
های معاونت در این دوره، تالش در جهت الگوسازی برای دختران وکودکان بوده 
است؛ موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. بر همین مبنا، کتاب »بانوی 
اول« که برداشت متفاوت و جذابی از زندگی حضرت خدیجه )س( است را به 
رشته تحریر درآوردیم؛  بانویی که با انتخاب های بزرگی که در زندگی انجام داد و 
مسیری که طی کرد، الگوها و سبک زندگی مناسبی از آنچه امروز نیاز داریم و ما 

را به سرمنزل نجات می رساند به همگان ارائه داد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این کتاب را در چند 
بخش عمومی و دانش آموزی به مسابقه گذاشتیم که خوشبختانه استقبال خوبی 
از آن شد، تشریح کرد: امروز، نتایج بعد عمومی این مسابقه که کارمندان دولت و 

مردم هستند اعالم خواهد شد و بخش دیگر هم دانش آموزان هستند که با حضور 
وزیر به اعطای جوایز خواهیم پرداخت. نکته جالب توجه در این مسابقه این بود که 

شرکت مردان بیش از زنان بود و تقریبا دو سوم را تشکیل داده اند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، خطاب به دختران مدال آور گفت: همه ما 
در زندگی به سختی هایی برمی خوریم که در جا زدن و قهر کردن دارد اما باید 
ابعاد سیاسی و  بهتر است  برنده نمی شوند. پس  آنها که قهر می کنند  بدانیم 

اجتماعی خود را بازنگری کنیم.
ابتکار با تاکید بر اینکه گفت وگوی بین نسلی در دولت دوازدهم اولویت قرار گرفته 
است، توضیح داد: جامعه ما به این گفت وگوی های کاربردی نیاز دارد و تا پیش 
از این به نسل جوان اجازه حرف زدن و مطرح کردن دغدغه های خود داده نشده 

است؛ جاهایی محدودیت و جاهایی تابو قایل شدیم.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: مساله ما توجه به ظواهر، شعار دادن و تبلیغاتی 
نبوده و در این جهار سال سعی کردیم سازوکاری را برای گفت وگوی بین نسلی 
تهیه کنیم و در این راستا 11 پادکست تنظیم شد مبنی بر اینکه گفت وگوی 
بین نسلی چه ویژگی و اشکالی باید داشته باشد. ضمن اینکه با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش، موضوع گفت وگوی بین نسلی و خانواده را شروع کردیم و در 

۶۸ شهر گفت وگوی ملی خانواده الگوسازی شد.
با عنوان گفت وگوی بین نسلی در استان ها و  افزود: بیش از ۵0 نشست  وی 
معاونت داشتیم و آموزش و پرورش و شبکه شاد هم همکاری خوبی داشته تا 
آنجا که گفت وگوی بین نسلی یکی از محورهای اصلی شبکه شاد قرار گرفته و با 
دانشگاه فرهنگیان برای تربیت مربی همکای خوب شده است. ابتکار با تاکید بر 
اینکه هدف گفت وشنود است، تصریح کرد: اینکه صحبت ها و حرف دل جوانان 
را بشنویم، مهم است که به عنوان دولت چنین فضای را قایل شویم. همچنین یاد 
بگیریم که مناقشه و تفاوت دیدگاه را چطور می شود حل و فصل کرد و بدانیم 
در مناقشات جهانی هم یکی از مهارت ها گفت وگو است تا بتوان به توافق خوبی 

دست یافت.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: خوشبختیم که در این دولت موضوع عدالت 
جنسیتی سرلوحه کار قرار گرفت و برای تحقق آن، شاخص های تهیه شد که هر 
شاخص شناسنامه ای دارد که با مرکز آمار تنظیم شده است. این شاخص ها در 

۳1 استان اجرایی شد که سامانه رصد و پایش این شاخص ها فعال است.
ابتکار با بیان اینکه شاخص ها در زمینه عدالت جنسیتی در آموزش، بهداشت 
و دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی، ورزش و دسترسی دختران به خدمات 
و امکانات ورزشی در تمام مناطق، فرصت های اقتصادی و مشارکت اقتصادی و 
عدالت جسنیتی در محور حقوق و لوایح است، خاطرنشان کرد: چون با نگاه برنامه 

ریزی به موضوع عدالت پرداختیم به سمت تحقق عدالت پیش می رویم.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد: فرزندآوری نیازمند 

مشوق هایی است 
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه فرزندآوری نیازمند مشوق هایی 
است، گفت: باید میزان ساعات کاری، دوره خدمت و تسهیالت و امکانات برای 

خانم هایی که می خواهند فعالیت اجتماعی داشته باشند، فراهم باشد.

با  دانشگاهی  بانوان  پاسخ  و  پرسش  در نشست  روز شنبه  سید محمد حسینی 
محوریت  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزدهای  نمایندگان 
حوزه زنان ضمن گرامیداشت میالد حضرت معصومه )س( و دهه کرامت افزود: 
کسانی که درباره حقوق زنان در اسالم سخن می گویند و فکر می کنند از دیدگاه 
اسالم زنان اجازه فعالیت اجتماعی ندارند؛ باید زندگی حضرت فاطمه معصومه 
)س( را مطالعه کنند. وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: حضرت فاطمه 
معصومه )س( از شهر مدینه شهر به شهر حرکت کرده و طی سفر طوالنی برای 
حمایت از امامت، والیت و امر سیاسی به شهر قم رسیده اند؛ چنین بانویی منشأ 
خیر و برکت بوده آمد. حسینی درباره احترام به بانوان خاطرنشان کرد: علمای 
فرزانه، بزرگان و عالمه ها به حضرت معصومه )س( متوسل می شوند؛ آنچنانکه آغاز 

حرکت انقالب اسالمی از شهر مقدس قم است.
وی یادآور شد: اولین تظاهرات بعد از 1٩ دی ماه 1۳۵۶ در قم عده ای به مقاله 
کذایی در روزنامه اطالعات که به امام اهانت شده بود اعتراض کردند و تعدادی 
از مردم و طلبه ها به شهادت رسیدند و اولین اربعین این شهدا در برخی شهرها 
راهپیمایی شد و ٢٩ بهمن در تبریز و رفسنجان راهپیمایی شد و با وجود ضرب و 

شتم ها زنان بعد از ظهر همان روز باز راهپیمایی کردند.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی با تاکید بر حضور فعال و موثر زنان در 
دوره های مختلف انقالب اسالمی گفت: اکنون حدود ۳0 درصد از اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها و ۶0 درصد از دانشجویان بانوان هستند و در همه فعالیت های 
و  توانمندی  همواره  زنان  کرد:  اظهار  حسینی  دارند.  پررنگ  حضور  اجتماعی 
از  بنیه علمی، هنری و ورزشی خود را در عرصه های مختلف نشان داده اند که 
افتخارات نظام اسالمی است. وی تصریح کرد: نگاه جنسیتی درست نیست بلکه 
موضوع استقرار عدالت در جامعه است و منظور این است که در همه عرصه ها 
عدالت محقق شود. وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: متاسفانه 
برخی غرب گرایانه می خواهند همان تفکر غربی را در کشور پیاده کنند؛ عده ای 
ثروت های گزاف و عده ای دیگر ناتوان باشند؛ این نگاه سرمایه داری است که یکباره 
ارز ۴٢00 تومانی ایجاد می کنند و به اطرافیان خود می دهند و جیب آنها را پر 

می کنند و چوب این شرایط را طبقه متوسط و فقیر جامعه می خورند.
حسینی ادامه داد: عدل معنای وسیع دارد؛ عدل در انتصاب افراد یعنی هر کس 

در جایگاهی قرار گیرد که شایستگی دارد و فرقی ندارد که خانم یا آقا باشد.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی با تاکید بر حل مشکالت اجتماعی اظهار 
کرد: برخی به نام آسیب های اجتماعی ناهنجاری ها را در جامعه عادی سازی و 

قبح زدایی کردند.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره اشتغال و فرزندآوری و فرزندپروری 
گفت: در یک مقطعی ضرورت کنترل جمعیت وجود داشت اما اکنون نرخ باروری 
منفی شده و وظیفه دولتها این است که به موقع رصد کنند سیاست های الزم 
اسالمی  شورای  مجلس  جمعیت  مورد  در  کرد:  خاطرنشان  حسینی  شود.  اخذ 
کارهایی را شروع کرده است اما فرزندآوری نیازمند مشوق هایی است و خانم ها که 
می خواهند فعالیت اجتماعی داشته باشند باید میزان ساعات کاری، دوره خدمت 
و تسهیالت و امکانات برای آنها فراهم باشد و امیدواریم در دولت آینده با همکاری 

سه قوه این موضوعات پیگیری شود.


