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دریانورد  بانوی  نخستین  صادقیمنفرد،  مهکیا  حضور  خبر 
زیادی  بازخورد  رسانهها  در  پیش  هفته  چند  خزر  آبهای  در 
دریانورد  زن  نخستین  او  میکردند  تصور  خیلیها  داشت؛ 
بنادرو  سازمان  دریانوردی  اداره  اعالم  طبق  اما  است  ایرانی 
مختلف  بخشهای  در  دریانورد  زن   ۳۰۰ از  بیش  دریانوردی 
ملوان عرشه  و  ملوان عمومی  ملوان صیاد،  مانند  دریانوردی 
در بخش شناورهای مسافری فعالیت میکنند و تعداد اندکی 

از این افراد نیز در رده افسری مشغول فعالیت هستند.
شواهد،  طبق  و  دارد  تاریخی  سابقه  ایران  در  موضوع  این  البته 
سال   ۲۴۸۰ حدود  که  است  ایرانی  دریانورد  زن  نخستین  آرتمیس، 
هخامنشی  خشایارشاه  سوی  از  را  خویش  دریاساالری  فرمان  پیش 
جایگاه  در  جهان  دریانوردی  تاریخ  در  بانو  نخستین  و  کرد  دریافت 

میشود. محسوب  دریایی  فرماندهی 
دریانورد  زنان  برای  کار  امروز  نشده  اما موجب  تاریخی  پیشینه  این 
ساده  دریانوردی  آموزشی  عرصههای  به  ورود  شاید  باشد؛  راحت 
که  زنانی  است.  ناامیدکننده  اغلب  آموزش،  این  خروجی  اما  باشد 
عرفی  باورهای  بهدلیل  میگذارند،  پشتسر  را  دریانوردی  آموزشهای 
تابوهایی که طی دههها  و  این حرفه  بودن  بر مردانه  جامعه مبنی 
تجاری  شناورهای  روی  حضور  امکان  کمتر  ایجادشده،  جامعه  در 
بهعنوان  را  حضورشان  اکراه  با  هم  مسافربری  شناورهای  و  دارند  را 
سالهای  در  جوان  دریانورد  بانوان  که  فضایی  میپذیرند؛  سکاندار 

اخیر تالش زیادی برای شکستن آن کردهاند.
آینده  بر  تمرکزی  شعار  با  که  است  دریانورد  جهانی  روز  تیر،   ۴
به عدالت  عادالنه دریانوردان گرامی داشته شد؛ شعاری که میتواند 

جنسیتی دریانوردی در ایران هم اشاره داشته باشد. 
آبهای  تجاری  شناورهای  روی  که  زن  دریانورد   ۳ با  را  ما  گفتوگوی 

فعالیت میکنند بخوانید. ایران  شمال و جنوب 
افسر دوم چه میکند؟

افسر اول، مسئول تحویل گرفتن و تحویل دادن بار، تخلیه، نظارت 
و  است  سکان  گیرنده  همچنین  و  عرشه  ملوان  و  سرملوان  کار  بر 
دستیار افسر دوم است. افسر دوم مسئول تعیین مسیر روی نقشه 
وسایل  مسئول  نیز  سوم  افسر  است.   کشتی  پزشک  همچنین  و  
یعنی  کاپیتان  کار  میتواند  افسر  این  البته  است،  کشتی  ایمنی 
کاپیتان  برای  اتفاقی  اگر  یعنی  دهد؛  انجام  نیز  را  کشتی  هدایت 
خواهد  عهده  بر  را  شناور  مسئولیت  کل  افسر  دهد،  رخ  کشتی 
گرفت. برای کاپیتان شدن باید ۱۶ سال درس خواند و آموزش دید. 
افسر  باید دورههای  ادامه  و در  آغاز میشود  ملوانی  از  آموزشها  این 
یکم، افسر دوم و افسر سومی طی شود. بعد از آن فرد وارد مرحله 
باید مراحل  و  دارد  کاپیتانی میشود که آن هم درجههای مختلفی 

مختلفی برای ناخدا شدن طی شود.
کفش آهنین روی دریا 

برای رفتن به دریا کفش خاصی نیاز نیست، فقط کافی است دل به 
اما برای رسیدن  آب بدهی و تن را به دریا بسپاری. کبری قدمائی 
به دریا کفش آهنین به پا کرد. متولد ۱۳۶۴ در زنجان است؛ شهری 
دور از دریا، آن هم دریای جنوب. کبری اما به دلیل عالقه زیاد به 
دریا و دریانوردی رشته نگارگری را کنار میگذارد و رشته ناوبری را در 
دانشگاه علمی-کاربردی بندر گناوه بوشهر انتخاب میکند. یک سال 
میکند.  کار  دریا  روی  سال   ۲ و  میخواند  درس  افسری  رشته  برای 
البته با شیوع کرونا به دلیل بیماری آسم کار خود را محدود  حاال 

کرده و به جای حضور در شناور، دورکار است.
میگوید: آن موقع شرایطم خاص بود. خانه اجاره کرده بودم تا بتوانم 
درس بخوانم و بعد کار کنم. این کار واقعا کفش آهنین میخواهد. 
روبهرو  بسته  درهای  با  میرفتم  که  مسیری  هر  شدم.  اذیت  خیلی 
به  که  است  همین  ایرانیها  ما  از  بخشی  فرهنگ  اصال  میشدم. 
خانمها اعتماد نداریم و به همین دلیل فکر میکنم در ازای زحمتی 
که کشیدم، نتیجهای که باید را نگرفتم. در ظاهر میگویند خانمها 
مانع  هزار  با  میشویم  میدان  این  وارد  وقتی  اما  دارند  کار  میدان 

هستیم. مواجه 
بعد  ماه  یک  میکردند.  خالی  را  دلم  توی  همه  میدهد:  ادامه  او 
رشته  تغییر  میتوانی  میگفت  دانشگاه  رئیس  درس،  شروع  از 
درست  ندارد.  آینده  کار  این  که  میگفتند  مدام  هم  بقیه  بدهی. 
از  ناخداها  نمیکنند.  اعتماد  به دریانوردان خانم  هم میگفتند، اصال 
کار ما استقبال میکردند اما این تشویق و حمایت در کالم بود و در 
دارند  زیادی روی شناور  افسرها مسئولیت  عمل، فضا بسته میشد. 
زنان مهماندار  به  بود که  این  ترجیحشان  بیشتر  دلیل  به همین  و 
که مسئولیتشان حساس نیست کار بدهند، اما کمتر کسی حاضر 

میشود هدایت شناور را به زنان بسپارد.
زن  دریانوردان  کار  روی  جنسیت  که  است  معتقد  قدمائی  کبری 

هزینه  فرهنگی،  و  اجتماعی  مسائل  بر  عالوه  و  است  انداخته  سایه 
هم موجب میشود به زنان کار ندهند. او توضیح بیشتری در اینباره 
مدارکم  بودم،  بوشهر  در  دریانورد  خانم  تنها  میگوید:  و  میدهد 
حاشیهها  میشود،  مطرح  کاری  پیشنهاد  وقتی  و  است  تکمیل 
مسائل  نکته  نخستین  میکند.  پیدا  اهمیت  من  تخصص  از  بیشتر 
با  شناور  روی  خانم  یک  حضور  که  است  اجتماعی  و  فرهنگی 
از مردان را درست نمیدانند و معتقدند که حرف و حدیث  گروهی 
یا  جدا  اتاق  خانم  یک  هزینههاست.  بعدی  مسئله  میکند.  ایجاد 
همین  به  اغلب  که  باشد  داشته  است  ممکن  متفاوتی  هزینههای 

دلیل قید حضورش را در شناور میزنند.
بگذراند،  هم  را  کاپیتانی  دورههای  که  است  داشته  عالقه  قدمائی 
اما فضای بسته کار و همچنین موانع متعدد او را از این راه دلسرد 
بودند  کاپیتان  زیادی  زنان  حاال  میشدیم،  حمایت  اگر  است؛  کرده 
پیدا  حسابی  و  درست  کار  اغلب  هم  افسرها  همین  متأسفانه  اما 
زنان  تا  کنم  تدریس  آموزشگاه  در  بود  قرار  حتی  من  نمیکنند. 
بیشتری جذب این کار شوند اما نشد. زنان حق دارند با تالش خود 

نمیگذارند. اما  برسند  به چیزی که میخواهند 
بومیها میگوید و توضیح میدهد:  از حمایت  اما  بانوی دریانورد  این 
نتیجه  به  که  میکردند  کاری  هر  داشتند،  خوبی  حمایت  بومیها 
اما  داشتند،  دوست  را  کار  این  بندر  زنان  از  بسیاری  حتی  برسیم. 
تمایلی  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  همین  دلیل  به  میکنم  فکر 
به ورود به این رشته نشان نمیدهند. پسرم هم در همه این سالها 
از من حمایت میکرد. با این که زمان تحصیل یا موقع کار مجبور 
بودم ماهها از او دور بمانم، سختی را تحمل میکرد تا من به هدفم 
برسم. حس روی دریا برای او و بسیاری از زنان دریانورد یک حس 
ندارد؛ حسی  وجود  دیگری  جای  هیچ  در  آن  تجربه  که  است  ژرف 
تا روی دریای  که به خاطرش سختیهای زیادی را متحمل میشوند 

بکر و آرام بایستند.
دریا  بعدی؛  ایستگاه 

تجربههای خاص  از  و سرشار  هیجانانگیز  آنقدر  اکبری  زهرا  زندگی 
متولد  میکند.  توصیف  آن  در  ایستگاه  یک  را  دریانوردی  که  است 
تحصیالت  دوران  زهرا  متولد شده.  تهران  در  و  است   ۱۳۶۵ ۳۰ دی 
گذرانده.  تهران  و  کرج  در  را  نوجوانی  دوران  و  اهواز  در  را  ابتدایی 
عالقه  اش  بهدلیل  اما  داشته،  قوی  پایهای  ریاضی  در  که  این  با 
در  و  خوانده  هنر  دانشگاه  در  است.  شده  هنرستان  وارد  هنر  به 
رشتههای گرافیک، طراحی پارچه و صنایع دستی فعالیت و گاهی 
را  شهری  زندگی  بعد  به  جایی  یک  از  اما  است،  کرده  تدریس  هم 
کنار میگذارد و تن به سفر میدهد؛ یک بار کنار کویر خانه و زندگی 

خود را برپا میکند و یک بار کنار دریا.
است  اتفاقی  همان  هنگام  در جزیره  و سکونت  دریا  به  مسیر سفر 
که او را با دریا پیوند میزند. اکبری میگوید: »ساختار زندگی شهری 
شروع  را  سفرهایم  پیش  سال   ۱۰-۱۱ از  و  نداشت  جذابیت  برایم 
کردم. به محض این که فرصتی پیدا میکردم به سفر میرفتم، یک 

بار در کوه، یک بار کنار کویر و یک بار کنار دریا.
در طول سفرهای ایرانگردی ۷ ماه در جزیره هنگام زندگی کردم و از 
طبیعت و دریا لذت بردم، دریا برایم لطف و جذابیت دیگری داشت. 
انتخاب کنم و به  را  این که مسیر دریا  اول  ۲ راه داشتم؛  آن زمان 
چیزی که عالقه داشتم برسم و دیگر این که سراغ راه دیگری بروم.

دریانوردی  و  افسری  دورههای  که  میدهد  نشان  تحقیق  و  بررسی 
آموزشیای  مؤسسه  به  را  او  همین  و  میشود  برگزار  هم  زنان  برای 
و  نظری  درس  کالسهای  پای  سال  یک  تا  میکشاند  بندرعباس  در 

بنشیند. دریانوردی  عملی 
زهرا توضیح میدهد که زنان بومی در جنوب ارتباط نزدیکی با دریا 
دارند و روزی خود را از دریا میگیرند، اما این که زنی روی شناور کار 
برایشان  باشد  ملوان  این که یک خانم  بود؛  برای همه عجیب  کند 
کار  جستوجوی  در  زیادی  مدت  دورهها  پایان  از  بعد  بود.  عجیب 
شناور  یک  نهایت  در  نمیپذیرفت.  را  من  شناوری  هیچ  اما  بودم 
این  خودم  مسئولیت  با  که  دادم  تعهد  محضر  در  اما  کردم  پیدا 
دریا  روی  بتوانم  فقط  تا  میدهم  انجام  بیمه  و  حقوق  بدون  را  کار 
پیش  گاهی  و  نبود  آسان  روی کشتی  کار  بود.  بزرگی  تجربه  بروم. 
کشتی  روی  ملوان  زن  یک  خوابیدن  برای  مناسب  جایی  آمد  می  
هدفم چیز  زیرا  نبود،  مهم  مسائل  این  من  برای  اما  نداشت،  وجود 

بود. دیگری 
نداشته  دریایی  سفر  کرونا  شیوع  دلیل  به  گذشته  سال  یک  در  او 
بار  ۱۶ ماه دریانوردی کرده است؛ تجربهای که معتقد است هر  اما 
زیادی  بانوان  ما  است؛  بار  نخستین  گویا  میکند،  شروع  را  آن  زنی 
به  را  خود  کار  زنی  بار  هر  اما  داریم،  و  داشتیم  دریانورد  بهعنوان 
وقتی  است.  نفر  نخستین  حقیقتا  میکند  شروع  دریانورد  عنوان 
شاید  که  داشتیم  دریانورد  زن   ۲۰۰ کردم، حدود  را شروع  کارم  من 
زیر۵۰ نفر از آنها دورههای افسری را گذرانده بودند و بقیه مهماندار 
سخت  افسرها  اما  است،  راحت  مهماندار  بهعنوان  زنان  ورود  بودند. 

میکنند. پیدا  کار 
نخستین  که  است  معتقد  دریانورد  زنان  از  بسیاری  مانند  هم  زهرا 
جنسیت  میآید،  چشم  به  دریانورد  زنان  کار  محیط  در  که  چیزی 
این  آیا  دید  باید  و  نیست  مطرح  زن  و  مرد  حالیکه  در  آنهاست، 
او  کند؟  اثبات  را  خود  میتواند  آیا  دارد؟  کار  انجام  توانایی  فرد 
در  سنگاندازی  زنان،  جنسیت  به  نگاه  از  فراتر  میدهد:  توضیح 
بپذیریم  باید  ما  است.  تفریح  برای خیلیها شبیه  فعالیتشان  مسیر 
دریانورد  همه  نیست،  مطرح  بودن  مرد  و  بودن  زن  اصال  اینجا  که 

باید فرهنگسازی شود. این موضوع  هستیم. 
او در طول سفر خود، تجربههای زیادی داشته؛ از آموزش دورههای 
زهرا  برای  دریانوردی  دیگر.  چیزهای  خیلی  تا  گرفته  آتشنشانی 
اکبری یک ایستگاه از سفر هیجانانگیز زندگی است؛ ایستگاهی که 
حضور در آن سخت بود اما عشق و عالقه این سختی را هموار کرد.

دریا مردانه نیست 
دریانورد  ایرانی  بانوی  تنها  و  نخستین  اما  ندارد  زیادی  و سال  سن 
کارآموز  به عنوان  امسال رسما  اردیبهشت   ۲۱ دریای خزر است که 

افسری کارش را روی کشتی آغاز کرد.
و مطرح  نام »کوثر« شناخته  با  رسانهها  در  مهکیا صادقیمنفرد که 
شده، سال ۱۳۷۸ در زنجان به دنیا آمد؛ استانی که ارتباطی با دریا 
گره  دریا  به  او  زندگی  و  شغلی  سرنوشت  واسطه  این  به  تا  ندارد 
کارشناسی  مقطع  دانشجوی  حاال  احتماال  همکالسیهایش  بخورد. 
از  پس  که  است  دریانورد  یک  امروز  مهکیا  اما  هستند،  ارشد 
روزه   ۳۵ کاری  سفر  تجاری،  کشتی  با  آموزشی  دورههای  گذراندن 

بینالمللی را هم تجربه کرده است.

سکانداری زنان | گفت وگو با ۳ زن دریانورد 

زنان دریانورد میگویند وقت آن رسیده که تصور جامعه 
از مردانه بودن شغل آنها تغییر کند
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هالل احمر محموله جدید واکسن کرونا را 
وارد کشور میکند

جدید  محموله  ورود  از  احمر  هالل  سخنگوی جمعیت 
واکسن کرونا توسط هالل طی روزهای آینده خبر داد.

با  احمر  قوسیان سخنگوی جمعیت هالل  محمدحسن 
به  کرونا  واکسن  دوز   ۴۰۰ و  میلیون   ۴ ورود  به  اشاره 
کشور گفت: این واکسنها از طریق جمعیت هالل احمر 
قرار  بهداشت  وزارت  اختیار  در  و  مهرآباد  فرودگاه  وارد 
های  محموله  سایر  ورود  به  اشاره  با  وی  است.  گرفته 
جدید واکسن کرونا از طریق جمعیت هالل احمر تصریح 
کرد: در این زمینه ما اعالم کرده بودیم که تا ۱۰ میلیون 
دوز واکسن کرونا از طریق هالل احمر وارد کشور کنیم 
ادامه دارد و در کنار ورود واکسن  فرایند  این  البته  که 

کرونا، واکسن ایرانی نیز آماده شده است.
نیز  به زودی  داد:  ادامه  احمر  سخنگوی جمعیت هالل 

قرار است محموله جدیدی از واکسن کرونا از یکی دیگر 
از کشورها از طریق جمعیت هالل احمر وارد کشور شود 
است. وی  اتخاذ شده  زمینه  این  در  تمهیدات الزم  که 
گفت: تمامی واکسنهایی که ازطریق جمعیت هالل احمر 
وارد کشور میشود در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد.
تعیین رتبه های پنجگانه معلمان در الیحه 

رتبه بندی فرهنگیان

کمیسیون  گفت:  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
مصوب کرد، معلمان در ۵ عنوان آموزشیار معلم، مربی 
معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم دارای 

رتبه شوند.
االسالم  حجت  مهر،  نوشته  به  و  دریا  اوای  گزارش  به 
احمد حسین فالحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس، در تشریح نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس گفت: بررسی الیحه رتبه بندی معلمان 
قرار دارد.  نوبت صبح و عصر کمیسیون  در دستور کار 

امروز  صبح  از  مجلس،  رئیس  مأموریت  با  کمیسیون 
بندی  رتبه  الیحه  به  رسیدگی  برای  تخصصی  نشست 
معلمان را شروع کرد و این جلسات همچنان ادامه دارد. 
ادامه  اسالمی  در مجلس شورای  مردم همدان  نماینده 
معلم،  آموزشیار  عنوان   ۵ در  معلمان  شد،  مصوب  داد: 
مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم 

دارای رتبه شوند.
برای  ابتدا  ها  بندی  رتبه  این  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی 
بر  توقف  زمان  مدت  و  شود  اعمال  جوان  فرهنگیان 
یافت. عضو کمیسیون  تا ۵ سال کاهش  به ۴  رتبه  هر 
آموزش و تحقیقات گفت: میزان تحصیالن فرهنگیان و 
امتیازات تشویقی و دورههای طی شده در تعیین رتبه ها 
تأثیر گذار خواهد بود.بررسی این الیحه تا چهارشنبه در 

کمیسیون آموزش ادامه دارد.
بیش از  40 هزار دانش آموز نیازمند تحت 

حمایت کمیته امداد هرمزگان هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( هرمزگان گفت: 
در حال حاضر ۴۳ هزار دانش آموز نیازمند استان تحت 
حمایت این نهاد هستند که نمیگذاریم هیچ یک از این 
افراد در سال تحصیلی جدید به خاطر مشکالت مالی از 

آموزش باز بمانند.
گفت:  هرمزگان  امداد  کمیته  مدیرکل  تراهی،  جلیل 
از کمک های دولتی  با استفاده  امداد هرمزگان  کمیته 
با  و  و همچنین مشارکت های مردمی و کمک خیران 
خدمات  ارائه  ضمن  استان  پرورش  و  آموزش  همکاری 
تحصیلی و آموزشی به دانش آموزان نیازمند، مشکالت 
مالی آن ها نیز را برطرف کرده تا آن ها بتوانند با خیالی 

آسوده به تحصیل ادامه دهند.
وی افزود: در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود 
تحصیلی  اقالم  تامین  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۰۶
ضروری دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه های دولتی 
اختصاص  هرمزگان  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت 

یافته است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: این میزان اعتبار 
برای خرید اقالم تحصیلی ضروری از جمله کتاب، نوشت 
افزار، پوشاک، کفش و سایر هزینههای تحصیلی دانش 
 ۳۵ کرد:  اضافه  تراهی  است.  شده  درنظرگرفته  آموزان 
کمیته  حمایت  تحت  نیازمند  آموزان  دانش  از  درصد 
امداد هرمزگان در مناطق شهری و ۶۵ درصد در مناطق 

روستایی هستند.

ادامه صفحه قبل 
عامل اصلی حضورش در دریانوردی را پیشنهاد یکی از معلمان دوران 
کالسها  از  یکی  در  میکند:  اظهار  و  میداند  خود  کنکور  از  پیش 
فکر  هم  دریانوردی  مثل  متفاوتی  رشتههای  به  که  گفت  استادمان 
ابتدا  شوم.  رشته  این  پیگیر  تا  شد  جرقهای  من  برای  همان  کنید. 
منتخبم  رشتههای  بین  کنکور  برای  اما  بود،  دستنیافتنی  من  برای 
فنون  و  علوم  دانشگاه  در  و  کردم  انتخاب  را  دریایی  رشتههای 

خرمشهر رشته مدیریت دریا قبول شدم.
فراتر  را  پا  گرفت  تصمیم  گذاشت،  پشتسر  که  را  دوم  و  اول  ترم 
زودتر  و  بهتر  را  او  که  کند  انتخاب  را  مسیری  و  بگذارد  دانشگاه  از 
برای  بوشهر  در  و  گرفت  مرخصی  ترم  دو  بنابراین  برساند.  دریا  به 
تمام  این که دورهاش  از  بعد  ثبتنام کرد.  ملوانی  گذراندن دورههای 
شد از دانشگاه انصراف داد و پیگیریهایش برای گذراندن دوره افسری 

آغاز کرد.   را  اقیانوسپیما  کشتیهای 
تحقق  به  که  نبود  طوری  ایران  در  شرایط  میگوید:  منفرد  صادقی 
هدفم امیدوار باشم. در کالسهای ملوانی هم فقط من دختر بودم و 
اضافه  حس  که  میکردند  نگاه  طوری  عمدتا  بود.  مردانه  خیلی  فضا 
بودن به من دست میداد اما تمام تالشم این بود که بگویم تفاوتی با 

آقایان ندارم و خانمها هم میتوانند دریانورد باشند.
دوره آموزشی ملوانی را که گذراند، پیگیر شرکت در دورههای افسری 
دلیل  از کشور شد.  اقیانوسپیما در خارج  و  نامحدود  تناژ  کشتیهای 
برای  شده  ایجاد  عرفی  محدودیتهای  را  کشور  از  خارج  در  پیگیری 
بانوانی  میافزاید:  و  میکند  بیان  ایران  در  دریانورد  بانوان  شغلی  رشد 
تعدادشان  که  ما  افسرهای  اما  هستند،  دریانوردی  مشغول  ایران  در 
زیاد نیست در رده کشتیهای زیر ۳ هزار تن فعال هستند. متأسفانه 
به بانوان دریانورد کشتی نمیدهند. مشکل دیگر این که در کشورهای 
فعالیت  وارد  صنعت  این  در  ایرانی  پاسپورت  با  نمیتوانیم  هم  دیگر 
شویم. به همین دلیل یک راه میماند و آن هم دریافت تابعیت یک 
در  اقیانوسپیما  کشتیهای  افسری  دورههای  گذراندن  و  دیگر  کشور 

کشوری دیگر است.
از  بسیاری  مسائل  همین  خاطر  به  میکند:  تصریح  منفرد  صادقی 
بانوان دریانورد ما با این که ممکن است دورههای افسری زیر ۵۰۰ تن 
و زیر ۳ هزار تن را گذرانده باشند، در شناورهای مسافربری مشغول 
فعالیت میشوند که شرایط کامال متفاوتی با کشتیهای تجاری دارند. 
مسیر سفر این کشتیها هم کوتاه است و معموالً این بانوان شب به 
خانه برمیگردند، اما کار در کشتیهای تجاری با سفرهای طوالنیمدت 
دریای  در  من  برجستهشدن خبر حضور  دلیل  واقع  در  است.  همراه 
سفری  و  یافتم  حضور  تجاری  کشتی  روی  که  بود  همین  خزر 
مسیرهای  دریانورد  بانوان  خلیجفارس  در  وگرنه  داشتم.  بینالمللی 

داخلی زیادی میروند.

این  به  شده،  دریانوردی  عرصه  وارد  عملی  بهصورت  که  زمانی  از  او 
مردانه  صرفا  جامعه  بر  حاکم  تصور  برخالف  دریا  در  کار  که  موضوع 
هیچ  که  میکند  تأکید  است،  کرده  پیدا  اعتقاد  بیشتر  نیست، 
اعتقادی به مردانه بودن این شغل و بسیاری از مشاغلی که در عرف 
جامعه مردانه تعریف شدهاند ندارد و میگوید: دختران زیادی به من 
شوند.  عرصه  این  وارد  دارند  دوست  که  میگویند  و  میدهند  پیام 
که  رسیده  آن  وقت  بگذارند.  کنار  را  عرفی  بهانههای  باید  بهنظرم 

تصور جامعه از مردانه بودن دریانوردی تغییر کند.
بانوان، منعی برای دریانوردی ندارند

دریانورد  مردان  از  کمتر  بسیار  هنوز  ایران  در  دریانورد  بانوان  تعداد 
است. شاید به این دلیل که دریانوردی عمدتا شغلی مردانه به تصویر 
اما جمعیت  دیده شدهاند.  کمتر  دریانورد هم  بانوان  و  کشیده شده 
فراتر  و  توجه  قابل  فعال در عرصههای مختلف دریانوردی  بانوان  این 

از تصور جامعه است.
دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  دریانوردان  امور  اداره  رئیس  بهگفته 
هماکنون ۳۴۷ بانوی دریانورد در ایران فعال هستند که در بخشهای 
عرشه  ملوان  و  عمومی  ملوان  صیاد،  ملوان  مانند  دریانوردی  مختلف 
این  از  اندکی  تعداد  و  میکنند  فعالیت  در بخش شناورهای مسافری 

افراد نیز در رده افسری مشغول فعالیت هستند.
افسری  رده  دریانورد در  بانوی  میگوید: هماکنون یک  پوریا کولیوند  

نفر هم در رده افسری کشتیهای زیر   ۲ ۳ هزار تن و  کشتیهای زیر 
میکنند.  کار  ملوانی  سمتهای  در  مابقی  و  هستند  فعال  تن   ۵۰۰
نیز در هرمزگان مشغول تحصیل در  این که پنج دریانورد زن  ضمن 

اقیانوسپیما هستند. و  نامحدود  افسری کشتیهای  رده 
اخیر  سالهای  طی  ایران  در  دریانورد  بانوان  تعداد  افزایش  به  وی 
بانوان  اشتغال  و  حضور  برای  منعی  هیچ  میافزاید:  و  میکند  اشاره 
ابتدایی  در صنعت دریانوردی وجود ندارد. فقط یکسری پیشنیازهای 
داوطلب  هر  برای  سن  و  سالمت  وضعیت  تحصیلی،  مدرک  مانند 
وجود دارد که برای مردان و زنان یکسان است. اما باور عرفی جامعه 
با  و  خانواده  از  دور  سخت،  شغلی  دریانوردی  چون  که  است  این 

سفرهای طوالنی است، َجوی مردانه دارد. 
رئیس اداره امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که 
دارد،  وجود  جذب  فرصت  همیشه  دریانوردی  صنعت  رشتههای  برای 
خاطرنشان میکند: برای حضور بانوان در این صنعت همیشه یکسری 
موانع عرفی وجود داشت که این باور طی سالهای اخیر با ورود برخی 
بانوانی  نیز شاهد حضور  بانوان شکسته شده است. بر همین اساس 
در دورههای آموزشی صنعت دریانوردی که توسط این سازمان برگزار 
خصوصی  شرکتهای  به  هم  بانوان  این  از  تعدادی  و  هستیم  میشود 
فعال دریانوردی و عمدتا در خطوط مسافربری دریایی جذب شدهاند.

سکانداری زنان | گفت وگو با ۳ زن دریانورد 

زنان دریانورد میگویند وقت آن رسیده که تصور جامعه 
از مردانه بودن شغل آنها تغییر کند

  گزارش  : همشهری



ایالم،  استانهای  گوید  می  کودکان  جراحان  انجمن  رئیس 
کردستان،  کهگیلویهوبویراحمد،  اردبیل  بوشهر،  هرمزگان، 
سمنان  و  بلوچستان  و  سیستان  شمالی،  و  جنوبی  خراسان 

متخصص جراحی کودکان ندارند
پزشکی  حوزه  در  برتر  کشورهای  جزو  جراحی  ۱۰رشته  در  ایران 
فکوصورت،  رشتههای  در  آوازه جراحی کشورمان  و  میشود  محسوب 
کمتهاجمی،  ایمپلنتولوژی،  اندومتریوز،  اعصاب،  و  مغز  پالستیک، 
الپاراسکوپی، پوست، چشم و قوز قرنیه در دنیا پیچیده است؛ اما همه 
این آوازه در حوزه جراحی تخصصی کودکان به محرومیت بسیاری از 

شهرها و استانها ختم میشود. 
ایالم،  ۱۰استان  ایران،  کودکان  جراحان  انجمن  رئیس  اعالم  طبق 
بویراحمد، کردستان، خراسان  اردبیل، کهگیلویه و  بوشهر،  هرمزگان، 
جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان و سمنان فاقد پزشک جراح 
در  زیادی  سختیهای  متحمل  مناطق  این  مردم  و  هستند  کودکان 
این زمینه میشوند. هرچند مسئوالن این استانها اعالم میکنند برای 
جراحیهای عمومی از متخصصان جراحی بزرگساالن کمک میگیرند، 
موارد  در  بهویژه  کودکان  فوقتخصصی  و  تخصصی  جراحیهای  اما 

اورژانسی بدو تولد، کار را کمی پیچیده کرده است.
فعالیت ۱۵روزه پزشک جراح در بوشهر

بوشهر یکی از استانهایی است که طبق اعالم احمد خالقنژاد طبری، 
رئیس انجمن جراحان کودک ایران پزشک جراح کودک ندارد. رئیس 
علوم پزشکی بوشهر هم این موضوع را تأیید، اما اعالم میکند که یک 
استان  این  بین  پزشک متخصص جراحی کودکان بهصورت مشترک 
و استان فارس فعالیت میکند و ۱۵روز از ماه در بوشهر مستقر است. 
جراحی  متخصصان  »بقیه  میگوید:  همشهری  به  کشمیری،  سعید 
یک  وجود  حال  هر  به  اما  میدهند،  انجام  را  اطفال  جراحی  کارهای 
همه  بتواند  تا  است  واجب  استان  مرکز  برای  اطفال  جراح  متخصص 
عملهای تخصصی را انجام دهد.« وی آنومالی کودکان، مشکالت ریوی، 
یا  تولد  بدو  در  سینه  محوطه  وارد  دیافراگم  از  شکم  محتویات  ورود 
موارد مادرزادی اینچنینی را از عملهای اورژانسی کودکان میداند که 

تأخیر در انجام آنها میتواند حیات کودکان را تهدید کند.
کشمیری البته تأکید میکند که در کنار حضور پزشک جراح کودکان 
ایام  در  مادرزادی  بیماریهای  زودهنگام  تشخیص  ماه،  از  نیمی  در 
بارداری هم توانسته بسیاری از این موارد را حل کند، زیرا در صورت 
شناسایی، این مادران باردار برای زایمان به شهرهایی اعزام میشوند که 
پزشک متخصص مورد نیاز را داشته باشد. رئیس علوم پزشکی بوشهر 
با اشاره به فعالیت 6تخت پیآیسییو )بخش مراقبتهای ویژه کودکان( 
میدهد:  توضیح  نوزادان(  ویژه  مراقبتهای  )بخش  انآیسییو  و 6۰تخت 
با توجه به  »پیآیسییو در استان بوشهر طی ۳سال اخیر راه افتاده و 
دستگاههای  زمینه  در  بهویژه  کمبودهایی  بیماران  و  مراجعان  حجم 
تنفسی داریم که کمکم رفع میشود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در اینباره به ما قول مساعد داده است.« 
جراحیهای تیمی در هرمزگان 

از  که  است  استانهایی  از  یکی  بوشهر،  کنار  در  هم  هرمزگان  استان 
بهگفته  هرچند  مانده.  محروم  اطفال  جراح  متخصص  یک  حضور 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی این استان، پزشکان متخصص جراحی 
اما  میآیند،  هرمزگان  به  خود  طرح  دوره  گذراندن  قالب  در  کودکان 
میکنند.  باز  را  خود  راه  مشکالت  پزشکان،  طرح  تمامشدن  با  هربار 
از  استان  اینکه  بیان  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
نظر تجهیزات مشکلی ندارد، به همشهری میگوید: »هرمزگان هم به 
تختهای انآیسیسو و هم پیآیسییو مجهز است، اما مدتزمان زیادی با 

است  مدتی  اینکه  تا  نداشتیم  کودک  جراح  پزشک  تجهیزات،  وجود 
یک پزشک طرح خود را در هرمزگان میگذراند و مشکل تا حدودی 
این، مشکل جراح عروق و اطفال بهطور کلی در  با وجود  حل شده. 
این  از حضور  »پیش  میافزاید:  نوروزیان،  فاطمه  دارد.«  وجود  استان 
پزشک، یکی از جراحان عمومی استان که کارش خوب بود در زمینه 
اما جراحیهای فوقتخصصی  به ما کمک میکرد،  جراحی کودکان هم 
را انجام نمیداد. استانهای زیادی مشکلی شبیه ما دارند و این مسئله 
محدود به چند شهر یا استان نیست.« او البته به نکته جالبی اشاره 
میکند و میگوید: »کار بیماران اورژانسی در استان انجام میشود، اما 
برای جراحیهای فوقتخصصی غیراورژانسی فهرست بیماران را تهیه و 
سپس هرچند وقت یکبار از یک تیم تخصصی جراحی دعوت میکنیم 
دانشگاه  را  پزشکی  تیم  هزینه  سفرها  این  در  بیایند.  بندرعباس  به 
علوم پزشکی پرداخت میکند و جراحیهای فوقتخصصی بیماران بهویژه 
همچنین  نوروزیان  میشود.«  انجام  رایگان  بهصورت  محروم  بیماران 
اعزامهای  برای  هرمزگان  معین  استان  فارس،  که  میکند  تأکید 
اورژانسی جراحی است، اما او هم مانند کشمیری معتقد است راهحل 
مشکل در استقرار پزشک جراح متخصص کودکان بهصورت دائمی در 
استان است. یکی از پیشنهادهایی که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان میدهد ایجاد بورسیه تحصیلی برای این تخصص در استان 

است.
رفع مشکل کهگیلویه و بویراحمد 

جراح  فاقد  استانهای  فهرست  در  هم  بویراحمد  و  کهگیلویه  اینکه  با 
کودک قرار گرفته، اما مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعالم 
میکند مدتی است مشکل این استان با حضور یک فوقتخصص جراحی 
اطفال حل شده است. وحید توانا، با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد 
به  ندارد،  کودکان  جراحی  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  نظر  از  مشکلی 
انآیسییو  ۱۴تخت  سجاد)ع(  امام  بیمارستان  »در  میگوید:  همشهری 
شده.  هم  یاسوج  جدید  بیمارستان  در  تخت  پیشبینی  و  است  فعال 
فعال  انآیسییو  ۵تخت  هرکدام  گچساران  و  دهدشت  در  همچنین 
است و تخت پیآیسییو و اتاق عمل ویژه کودکان هم در مرکز استان 
پیشبینی شده است.« به گفته او، این استان نیازی به اعزام کودکان 
برای جراحی به استانهای دیگر ندارد، مگر در مواردی که نیاز به حضور 

چند متخصص مختلف باشد.
نیاز به جراح جدید در اردبیل

اردبیل هم از استانهایی است که به جراح اطفال نیاز دارد. از ۲سال 
استان  این  در  اطفال  جراحی  فارغالتحصیالن  از  یکی  تاکنون  قبل 
دلیل  همین  به  و  است  پایان  حال  در  او  تعهد  اما  بود،  کار  مشغول 
باید برای جایگزینی یک جراح جدید در این استان فکری شود. مدیر 
درمان علوم پزشکی اردبیل به همشهری میگوید: »با اینکه هر استان 
باشد در ۲سال گذشته ما یک جراح  باید ۲جراح ویژه اطفال داشته 
داشتیم که ۱۵روز درماه آماده خدمت است و به همین دلیل در نیمی 
از ماه شهروندان استان مجبور بودند اطفال خود را برای جراحی به 
وقت  اسرع  در  اگر  اینکه  بیان  با  مقدم  روزبه  ببرند.«  آذربایجانشرقی 
جراح اطفالی را به اردبیل اختصاص ندهند وضعیت این استان دوباره 
به ۲سال قبل بازمیگردد، میافزاید: »ما اعالم نیاز کرده و مکاتبات الزم 
را انجام دادهایم. با این حال به این موارد بسنده نکرده و با جراحان 
اطفالی که بهزودی فارغالتحصیل میشوند رایزنی میکنیم تا در استان 
جذب شوند.« وی ادامه میدهد: »متأسفانه فارغالتحصیل جراح اطفال 
بومی نداریم، اما قرار است از سهمیه استان استفاده کنیم تا یکی از 
فوقتخصص  است،  طرح  گذراندن  مشغول  اکنون  که  استان  جراحان 
اطفال بخواند.«  مدیر درمان علوم پزشکی اردبیل تأکید میکند که در 
زمینه امکانات، کمبودی برای جراحی اطفال در اردبیل وجود ندارد و 
مشکل دستگاه بیهوشی مخصوص هم با خرید تجهیزات و نصب آنها 

روی یکی از دستگاه  های ویژه بزرگساالن حل شده است.
از  مانند هرمزگان گروهی  که  میرسد  از سیستانوبلوچستان هم خبر 
و  میشوند  حاضر  استان  این  در  پروازی  بهصورت  متخصص  پزشکان 
ماجرا  راهحل  این  اما  میدهند،  انجام  را  اطفال  تخصصی  جراحیهای 
استقرار  میدهد  نشان  استانی  مسئوالن  صحبتهای  بررسی  نیست. 
همچنین  و  استانها  مراکز  در  حداقل  کودکان  جراح  پزشک  دائمی 
راهحل  یک  بومی  دانشجویان  برای  تحصیلی  بورسیه  درنظرگرفتن 
دائمی برای رفع مشکل است، اما ایجاد یک استان معین به مرکزیت 
چند استان هم میتواند در کوتاهمدت مشکل استانهای محروم در این 

زمینه را حل کند. 

۱۰ استان؛ بدون جراح کودکان
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فراخوان مهرواره فرهنگی، هنری و ادبی مجسمه شهر من منتشر شد

نقاشی،  های  رشته  در  خود  آثار  نوجوانان  و  کودکان 
ساخت  پژوهش،  کوتاه،  داستان  سازی،  حجم  عکاسی، 
محتوای تصویری، دست ساخته های خالق با دورریختنی 
و ایده های نو را در فراخوان مهرواره فرهنگی، هنری و 

ادبی مجسمه شهر من شرکت میدهند. 
در  کرد:  اظهار  هرمزگان  کانون  مدیرکل  پشتکوهی  پروین 
حقیقت هویتبخشی به فضای شهری و ایجاد دلبستگی کودکان 
است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  فضای شهری  به  نوجوانان  و 
فضاهای  عرصه  به  ها   مجسمه  ویژه  به  و  هنر  ورود  بی شک 
شهری، یکی از مناسب ترین راهحل ها، برای زیباسازی فضاهای 
محیطی و ساختن فضاهایی است که کودکان و نوجوانان در آن 
عمومی  فضای  در  افزود:  وی  کنند.  آرامش  و  امنیت  احساس 
فضایی،  ادراک هویت  در   ، غیربصری  و  بصری  شهرها، حواس 

احساس تعلق به محیط و دریافت  کیفیتهای محیطی، نقش به 
سزایی دارد. پشتکوهی ادامه داد: بنابراین اهمیت ارتقاء کیفیت 
بصری فضای عمومی شهرها، به عنوان یکی از موثرترین عوامل 
درجذب سرمایه های اجتماعی و نقش هنر شهری در دمیدن 
روح به این فضاها و القای حس بصری به تجربهکنندگان فضا 
با  نوجوانان  و  کودکان  این  به  توجه  با  میکند.  جلوه  پررنگتر 
بیشترین توجه و هم ذات پنداری به نوعی مخاطب اصلی این 
آثار هستند، شکل ظاهری سازه ها و موضوع این آثار، امر بسیار 
مهمی است.   وی در رابطه با اهداف این مهرواره عنوان کرد: 
های  المان  و  با مجسمهها  نوجوانان  و  کودکان  بیشتر  آشنایی 
بخشی  هویت  در  بصری  عنصر  یک  عنوان  به  بندرعباس  شهر 
به فضاهای شهری، انتقال پیامهای ارزشمند و مفاهیم فرهنگی، 

با دیدگاه  کودکان  آشنایی  به حقوق کودکان،  توجه  تاریخی، 
نوجوانان امروز نسبت به مجسمههای شهری و آگاهی مجریان 
با نوع نگاه کودکان و نوجوانان به مقوله مذکور ایجاد بستر برای 
زمینههای  در  خالق  هنرمندان  شناسایی  و  استعدادها  کشف 
و  حفظ  زمینه  در  فرهنگسازی  و  ایدهپردازی  و  ادبی  هنری، 
مراقبت از سازههای شهری و جلوگیری از تخریب اموال عمومی 
این طرح است. پشتکوهی تصریح کرد: عالقهمندان  اهداف  از 
و هنرمندان میتوانند با خلق اثر در هر یک از بخشهای اعالم 
شده با محور مجسمه ها و المان های شهر بندرعباس در این 

مهرواره شرکت کنند.
شود.  می  اهدا  هدایایی  برتر  آثار  به  مهرواره  این  پایان  در 
مهر  دوم  نیمه  در  برتر  آثار  از  تقدیر  و  نتایج   اعالم  و  داوری 

صورت خواهد پذیرفت و دختران و پسران گروههای ۷  تا ۲۲ 
این مهرواره هستند.  به شرکت در  تا ۳۱ شهریور مجاز  سال  
نقاشی،  های  رشته  در  خود  آثار  میتوانند،  کنندگان  شرکت 
محتوای  پژوهش، ساخت  کوتاه،  داستان  عکاسی، حجمسازی، 
تصویری، دستساختههای خالق با دورریختنی و ایدههای نو را 
با مشخصات فردی شامل نام و نام خانوداگی، نام پدر، کدملی، 
http://  تاریخ تولد ، تلفن همراه و اثر خود را  از طریق لینک

hormozgan.kpf.ir/mojasame  ارسال کنند.
 استانداری استان هرمزگان، سازمان فرهنگی  اجتماعی ورزشی 
شهرداری بندرعباس، اداره  کل میراث فرهنگی و گردشگری و 
صنایع دستی، اداره  کل آموزش و پرورش استان در این مهرواره 

با کانون پرورش فکری مشارکت میکنند. / ایلنا

  گزارش  : همشهری
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ثریا آقایی المپیکی شد/یک سهمیه غیر منتظره
 برای ایران

بدمینتون ایران موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو در بخش زنان شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایسنا و فدراسیون بدمینتون،  ثریا آقایی  
بازیکن ملی پوش ایران توانست جواز حضور در المپیک را کسب کند تا پس 
از ۱۳ سال طلسم عدم حضور بدمینتون ایران در المپیک توسط یک بانوی 

ایرانی شکسته شود.
این در حالی است که حضور یک بانوی بدمینتون باز از ایران در المپیک 
فقط یک رویا به نظر می آمد. حضور این بازیکن محجبه از ایران اتفاقی بی 
سابقه است که این افتخار با تالش و برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون برای 

ایران اسالمی بدست آمده است.
این سهمیه شصت و ششم و سهمیه دهم  زنان ایران در المپیک توکیو است.
آذرخش بندرعباس قهرمان هندبال ساحلی بانوان کشور شد

رقابت های هندبال ساحلی باشگاهها و دسته های آزاد بانوان منطقه جنوب 
کشور که به میزبانی کرمان برگزار شد، با قهرمانی تیم آذرخش بندرعباس 

به پایان رسید.
پنج  گروه    ۲ در  ها  رقابت  این  ایرنا،   از  نقل  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
نایبند ب  تیمی برگزار شد که در گروه اول تیم های پرسل زرقان فارس، 
و در گروه  و هیات هندبال هرمزگان  ، کرمان ب  الف  اصفهان  بندرعباس، 
دوم تیم های نایبند الف بندرعباس،  امید کرمان ،آراات دشتستان بوشهر، 

آذرخش بندرعباس و اصفهان ب با هم به رقابت خواهند پرداختند.
را  قهرمانی  عنوان  بندرعباس  سرخون  آذرخش  تیم  مسابقه  این  پایان  در 
کسب کرد و  تیم های اصفهان الف،  آرارات دشتستان بوشهر  و پرسل زرقان 

فارس به تزتیب دوم تا چهارم شدند.
با پایان یافتن این مسابقه سه تیم نخست به مرحله نهایی این رقابتها صعود 

کردند.
طاهره محمدی و سیده عسل موسویان ۲ داور هرمزگانی هم در جمع داوران 

این مسابقه بودند و رقابت ها را قضاوت کردند.
عامری  فاطمه   ، کرمی  زهرا  زارع،  نازنین  بندرعباس  آذرخش  تیم  برای 
سیاهویی، فاطمه حسن زاده، هدیه حاج شریفی، آتوساهداوند، عاطفه کمالی 
کردند.  بازی  روزر  فاطمه  و  راد  احمدی  مرجان  مهین،  جهان  رقیه  زاده، 
هدایت تیم آذرخش سرخون بندرعباس بر عهده میناخنفری پور  و سمانه 

ساالری هم  سرپرست این تیم بود.
استاندار هرمزگان خبر داد:

اختصاص یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان اعتبار جهت 
پرداخت کمک بالعوض برای جبران خسارت آتش سوزی 
غرفه های فروش محصوالت صنایع دستی زنان سرپرست 

خانوار در بندرعباس 
 غرفههای جدید در بازارچه ساحلی بندرعباس به افراد آسیب دیده در این 

حادثه واگذار میشود 
 این اقدامات در راستای حمایت از این زنان سرپرست خانوار فعال در عرصه 

صنایع دستی و حفظ فعالیت شغلی آنها انجام شد 
استاندار هرمزگان از اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از 
محل کمکهای فنی و اعتباری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
جهت پرداخت کمک بالعوض برای جبران خسارت آتش سوزی غرفه های 
بندرعباس، خبر  فروش محصوالت صنایع دستی زنان سرپرست خانوار در 

داد.
در جلسهای به ریاست استاندار هرمزگان و با حضور ۲۱ نفر زن سرپرست 
خانوار که غرفههای فروش محصوالت صنایع دستی آنها در معبد هندوها در 
بندرعباس، سال گذشته دچار آتش سوزی و طعمه حریق شد و همچنین 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارتخانه  وزارتی  حوزه  از  مدیرانی 
دستی، روند کمک و حمایت از این زنان سرپرست خانوار، پیگیری و بررسی 

شد.
دکتر فریدون همتی پس از این جلسه، عنوان کرد: با پیگیریهای فراوان از 
طریق برگزاری جلسات با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
محل  از  حادثه  این  در  وارد شده  جبران خسارت  از  بخشی  کردیم،  تالش 
کمکهای فنی و اعتباری حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بالعوض  صورت  به  خانوار،  سرپرست  زنان  این  از  حمایت  و  کمک  جهت 

پرداخت شود.
وزیر  ویژه  توجه  با  موضوع  این  اداری،  مراحل  انجام  از  داد: پس  ادامه  وی 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به نتیجه رسید.
استاندار هرمزگان افزود: میزان خسارت وارد شده به هرکدام از این غرفهها 
توسط کارشناس دادگستری تعیین شده است و در مجموع یک میلیارد و 
اعتبار جهت پرداخت کمک بالعوض برای جبران ۸۰  ۲۰۰ میلیون تومان 
درصد میزان خسارت وارد شده به این ۲۱ غرفه دار اختصاص یافت که به 

حساب آنان واریز میشود.
همتی تصریح کرد: با توجه به اینکه این غرفه ها بیمه نبودند، امکان استفاده 
از ظرفیت بیمه برای جبران خسارت وجود نداشت، اما وقتی چنین خسارتی 
وارد شد، استانداری هرمزگان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی با وجود اینکه تعهدی برای جبران خسارت نداشتند، اما برای انجام 
مسئولیت حمایت از این زنان سرپرست خانوار فعال در عرصه صنایع دستی، 
افراد  این  به  و  آماده  جدید  غرفههای  تا  کردند  تالش  مشترک  اقدامی  در 
واگذار شود و کمک بالعوض نیز پرداخت و به عنوان کمک حمایتی بخشی 
از زیان جبران شود تا این زنان سرپرست خانوار به فعالیتهای شغلی خود 

ادامه دهند.
وی گفت: بازار سابق ماهی فروشان بندرعباس که توسط شهرداری در حال 
نوسازی و بهسازی است، به بازارچه ساحلی تبدیل خواهد شد و بخشی از 
آن به این افراد آسیب دیده، جهت فروش محصوالت صنایع دستی واگذار 

میشود.
استاندار هرمزگان، از همه افرادی که برای جبران خسارت و ادامه فعالیت 
این زنان سرپرست خانوار فعال در عرصه صنایع دستی، کمک کردند، تشکر 

و قدردانی کرد.
اجرای فاز سوم طرح توسعه مشاغل خانگی هرمزگان

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: فاز سوم طرح الگوی نوین 
هادی  است.  اجرا  در حال  استان  در  بازار  به  اتصال  توسعه مشاغل خانگی 
ابراهیمی افزود: در بخش سوم  این الگو که همان اتصال به بازار  و مهم ترین 
نام کرده در مشاغل خانگی توسط پشتیبانان  بخش است، متقاضیان ثبت 
فعال در رشته های شغلی مدنظر، آموزش های تخصصی و شغلی مورد نظر 
را طی می کنند تا با تولید محصوالت باکیفیت مشکالت مربوط به اتصال به 

بازار فروش رفع شود.
 وی با اشاره به اینکه مشکل فروش محصوالت و پیدا کردن مشتری، یکی از 
دغدغه های همیشگی برخی از تولیدکنندگان و فعاالن مشاغل خانگی است، 
بازار و شکلدهی  گفت: دغدغه اصلی اجرای این طرح در استان، اتصال به 
بازارهای فیزیکی است که با ارایه آموزش های تخصصی، این مشکل برطرف 
می شود. ابراهیمی با اشاره به لزوم توسعه بخش فروش مشاغل خانگی در 
فضای مجازی، تصریح کرد:  با شیوع بیماری کرونا، فروش اینترنتی افزایش 
یافته و متقاضیان بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و سواد رسانهای، 
کار  تعاون،  مدیرکل  دهند.    سفارش  را  نظر  مورد  محصوالت  توانند  می 
فعالیت  در  کرونا  ویروس  گسترش  اظهارداشت:  هرمزگان   اجتماعی  ورفاه 
بسیاری از کسب و کارها و سبک زندگی مردم تغییراتی ایجاد کرد به طوری 
که در این میان توصیه کارشناسان به روی آوردن افراد به مشاغل خانگی 
این کسب و کارها به سرعت در بستر فضای  تا  باعث شد  در دوران کرونا 

مجازی رونق گیرد.
ابراهیمی افزود: در حال حاضر از کسب و کارهای خانگی به عنوان یک منبع 

یاد می شود که در چند سال اخیر مورد استقبال زیادی قرار  مهم درآمد 
گرفته و افراد با کار در خانه ضمن افزایش سطح درآمد، کسب و کار خود 
را توسعه بخشیده و به اقتصاد خانوار نیز کمک می کنند. وی گفت: وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه مشاغل خانگی و حمایت از 
فعاالن این بخش، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده 
و در دوران کرونا با رویکرد ویژه ای به اجرای این طرح پرداخته است. قابل 
ذکر است که طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله طرحهای حمایتی 
حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است که با نقش آفرینی موثر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
به  توسعهای  و  تسهیلگر  واسط،  نهاد  عنوان  به  دانشگاهی  آموختگان جهاد 
جایگاه  توسعه  و  سال  شعار  تحقق  و  خانوار  اقتصاد  رونق  و  کمک  منظور 

مشاغل خانگی در اقتصاد کشور در حال اجرا است.
اجرای این طرح در سه فاز پیش بینی شده که فاز اول شناسایی و اولویتبندی 
مزیت، ظرفیت و پتانسیلهای اشتغال در حوزه مشاغل خانگی است، فاز دوم 
استعدادسنجی،  راهنمایی،  مشاوره،  طریق  از  متقاضیان  سازی  توانمند  به 
بهرهگیری از آموزشهای کوتاهمدت کارآفرینی، شناخت بازار و مسائل مالی 
و فاز سوم به تعامل با فعاالن عرصه فروش محصوالت مشاغل خانگی، اتصال 

به بازار و ارتباط با برندهای معروف بازار فروش میپردازد.
جهانگیری:

وام ازدواج ۳ میلیون تومان بود، امروز زوج های جوان صد 
میلیون دریافت می کنند

جهانگیری در مورد افزایش میزان وام ازدواج طی سال های اخیر گفت : در 
سالهای گذشته مبلغ تسهیالت ازدواج برای هر نفر ۳  میلیون تومان بود ولی 
با پیگیری های انجام شده در سالهای اخیر، امروز زوج های جوان مبلغ صد 

میلیون تومان تسهیالت ازدواج دریافت می کنند.
در سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که به ریاست معاون اول رییس 
عنوان  به  و خانواده  زنان  از موضوع  اسحاق جهانگیری  برگزار شد،  جمهور 
یکی از مهم ترین و حساس ترین مسایل کشور یاد کرد و گفت: آنچه کشور 
ما را نسبت به سایر کشورها متمایز می کند توجه به کانون خانواده است 
تدوین  و  ها  ریزی  برنامه  با  باید  و  بوده  مستحکم  همواره  خوشبختانه  که 
قوانین الزم از کانون مهم خانواده حراست شود. معاون اول رییس جمهور با 
ابراز خرسندی از این که الیحه منع خشونت علیه زنان در دولت به تصویب 
رسیده و به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: ستاد 
تغییرات  اجرایی،  های  دستگاه  از  گری  مطالبه  با  باید  خانواده  و  زن  ملی 
مثبتی در جهت بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت علیه آنان ایجاد کند.

جهانگیری با یادآوری افزایش میزان وام ازدواج طی سال های اخیر افزود: در 
سالهای گذشته مبلغ تسهیالت ازدواج برای هر نفر۳ میلیون تومان بود ولی 
با پیگیری های انجام شده در سالهای اخیر، امروز زوج های جوان مبلغ صد 

میلیون تومان تسهیالت ازدواج دریافت می کنند.
وی ادامه داد: شاید تصور می شد که وقتی مبلغ تسهیالت ازدواج افزایش 
ها  گزارش  اما  کرد  پیدا خواهد  کاهش  اعطایی  تسهیالت  تعداد  کند،  پیدا 
نشان می دهد که تعداد قابل توجهی تسهیالت ازدواج به زوج های جوان 
پرداخت شده است. معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: اگر ستاد ملی زن 
و خانواده مصوبات و موضوعات مربوطه را از دستگاه های اجرایی پیگیری 
کند، دستگاه ها خود را به پیگیری مسایل خانواده مکلف می دانند و از سوی 
دیگر این فرصت برای آنها فراهم می شود که در زمان تدوین بودجه ساالنه، 
منابع الزم برای اجرای مصوبات مربوط به زنان و خانواده را از سازمان برنامه 
و بودجه مطالبه کنند. جهانگیری با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری مبنی 
بر افزایش ۳۰ درصدی تعداد مدیران زن در دستگاه های اجرایی تا پایان 
اتفاقات  شاهد  مصوبه  این  اجرای  از  پس  خوشبختانه  گفت:  ششم،  برنامه 
مثبت در این زمینه بودیم به گونه ای که دستگاه های اجرایی تالش می 
کردند در انتصاب موضوع زنان به عنوان مدیران و معاونین عملکرد بهتری 

از یکدیگر داشته باشند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه مبنی بر 
میزان  کنیم  باید تالش  داشت:  اظهار  خانوار  زنان سرپرست  تأمین مسکن 
کمک ها و تسهیالت برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار هر چه بیشتر 
شود تا تعداد افراد تحت پوشش این طرح افزایش یافته و به عدالت اجتماعی 
نزدیک تر شود. در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه 
رییس  حقوقی  معاون  و  دادگستری  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  اجتماعی، 
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون  داشتند،  حضور  نیز  جمهور 
گزارشی از پیشرفت اجرای مصوبات دو نشست قبلی ستاد ملی زن و خانواده 
ارائه کرد. در این نشست همچنین تقسیم کار ملی دستگاه ها در موضوع 
و  بحث  مورد  محور  خانواده  های  سیاست  سازی  نهادینه  و  توسعه  ترویج، 
نظرات  ارائه  از  پس  و  هفته  یک  شد ظرف  مقرر  و  گرفت  قرار  نظر  تبادل 

دستگاه های مرتبط به دبیرخانه ستاد، این موضوع نهایی و تصویب شود.
زنان  مسکن  تأمین  به  کمک  حمایتی  بسته  موضوع  جلسه  این  ادامه  در 
سرپرست خانوار دهک های یک تا شش درآمدی مطرح شد و پس از ارائه 

توضیحات معاون وزیر راه و شهرسازی، این موضوع به تصویب رسید.

اخبار کوتاه حوزه بانوان



به روایت مسافر اتوبوس حامل خبرنگاران، پیچ زندگی در جاده 
دو  دره،  در  سقوط  با  و  نپیچید  مرگ  ارابه  اما  پیچید  ارومیه 
بودند  پرامید منتظرشان  پیاده کرد که چشمهایی  را  مسافری 

تا شادانه آنان را بدرقه بخت کنند.
پرواز تهران به ارومیه ساعت هشت صبح روز چهارشنبه دوم تیر ماه 
در فرودگاه ارومیه به زمین می نشیند و ۲۰ خبرنگار و عکاس محیط 
زیست از رسانه های مختلف با شوقی وصف ناشدنی پس از دو سال بی 
سفری به دلیل شیوع کرونا، به همراه میزبانانی از ستاد احیای دریاچه 

ارومیه سوار بر اتوبوس شدند.
جهت  پیرانشهر  مسیر  سمت  به  اتوبوس  مسافران،  شدن  تکمیل  با 
بازدید از تونل کانی سیب که قرار است آب پشت سد را به دریاچه 
در  سرپایی  صبحانه  کند.  می  حرکت  به  شروع  کند  هدایت  ارومیه 
تونل  در  حرکت  برای  توانی  و  نیرو  تا  گیرد  می  قرار  همگان  اختیار 
داشته باشند و پس از بازدید و فراغت، با ناهار مفصل در شهر نقده 

خستگی را از تن بدر کنند.
کیمیا عبداهلل پور خبرنگار باسابقه و توانای حوزه محیط زیست گروه 
مسافران  از  یکی  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  جامعه  خبری 
رسیدن  برای  ها  بچه  عجله  از  فارغ  وی،  گفته  به  که  است  اتوبوسی 
اندکی  برای  شنوایی  گوش  و  کرد  می  حرکت  پشتی  الک  تونل،  به 

سرعت نداشت.
ایرنا عنوان می کند که سرعت  با خبرنگار  پور در گفت وگو  عبداهلل 
در  که  رفت  آرام می  آنقدر  نبود  در ساعت هم  کیلومتر  اتوبوس ۳۰ 
نهایت با تاخیر به تونل رسیدیم به همین دلیل به سرعت لباس های 
نمدار  تاریک و  لوکوموتیو راهی داالنی  بر  را پوشیدیم و سوار  ایمنی 

شدیم.
پیاده طی  را  مسیر  ادامه  و  شدیم  پیاده  تونل  های  وسط  افزود:  وی 
کردیم؛ مسیری گل آلود که کفش و لباس ها را خیس و کثیف کرده 
بود  لحظه ممکن  هر  که  آلودی  و گل  زمین  ناهمواری  با وجود  بود. 
زمین بخوریم متفق القول به دلیل اینکه می دانستیم مهشاد کریمی 
برود  بخت  خانه  به  است  قرار  و  دارد  عروسی  مراسم  دیگر  روز  سه 
مواظب بودیم تا لیز نخورد یا زخمی نشود که مبادا روز عروسی اش 

اذیت شود.
خبرنگار محیط زیست ایرنا ادامه داد: با هر مشقتی بازدید انجام شد 
و پس از تعویض لباس ها، نزدیک ساعت چهار عصر به امید خوردن 
ناهار و استراحت، به سمت اتوبوس بازگشتیم. سرخوش از اینکه همه 
در صحت و سالمت بازدید را انجام دادیم تصمیم گرفتیم برای عروس 
آینده گروه جشن مختصری بگیریم، پس با خواندن یکصدای ترانه و 

کف زدن و هلهله، با مهشاد خندیدیم.
عبداهلل پور ادامه داد: اتوبوس با گذشتن از دشت، در جاده کوهستانی 
تا آن لحظه عروس کشان حرکت می کرد  اتوبوسی که  سرازیر شد، 

به  دیگری  از  پس  یکی  را  ها  پیچ  و  برابر شد  چند  ناگهان سرعتش 
اتوبوس زیاد بود که فقط  سرعت طی می کرد. آنقدر صدای حرکت 
ردیف اول صندلی در پشت راننده، متوجه این جمله از راننده شدیم 

که »ترمز نداریم ، کمربندها را ببندید«. اما کمربندی وجود نداشت.
وی افزود: همه در شوک بودیم و لحظه وحشتناکی بود که اتوبوس به 
سمت دره هدایت شد و با گاردریل برخورد کرد. آقای حاجی مرادی 
میزبان ما در ستاد احیای دریاچه ارومیه فریاد می زد که بزن به کوه 
و راننده فرمان را به سمت کوه چرخاند اما دیگر فایده نداشت و تعادل 

اتوبوس به هم خورده بود و شد هر آنچه نباید می شد.
عبداهلل پور گفت: صدای جیغ و فریاد مسافرها با صدای کشیده شدن 
اتوبوس واژگون شده به زمین مخلوط شده بود، اتوبوسی که به سرعت 
مسیر دره را در پیش گرفته بود و با افتادن در چاله ای بزرگ ایستاد. 

شیشه های خرد شده و ناله و گریه فضا را پر کرده بود.
وی ادامه داد: نه چیزی می شنیدم و نه می دیدم فقط صدای ضعیفی 
آمد و یکنفر من را از الی صندلی بیرون کشید. بلند که شدم نگاهی 
به اطراف انداختم که با وضعیت دلخراش مهشاد که دو صندلی عقب 

تر از من نشسته بود روبرو شدم.
خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: آنقدر جیغ زدم و بر سر و صورت 
شروع  و  آمدم  خود  به  شد  پاشیده  به صورتم  که  آبی  با  که  کوبیدم 
به گریه کردم. خدایا همین چند لحظه پیش برای عروس آینده ای 
که شب قبل از سفر به اتفاق همسرش، کارت عروسی را نوشته بود 
هلهله می کشیدیم و دست می زدیم اما حاال جسم سرد او کنار ما 

قرار داشت.
عبداهلل پور افزود: با آمدن آمبوالنس و آتش نشانی، رسیدگی به وضع 
همه شروع شد و افراد مصدوم یکی یکی به مراکز درمانی منتقل می 
شدند. خودروهای راهی هم با هر وسیله ای که در ماشین داشتند اعم 
از آب و پتو و غیره به کمک و امداد مسافران آمدند. صحرای محشری 
بر پا شده بود و آنجا تازه متوجه شدیم که ریحانه هم به دلیل ضربه 
پای ضربه دیده  و  شدید در جا فوت کرده است. دیگر کتف خونین 
بقیه کمک کنم.  به  بودم و تالش می کردم  فراموش کرده  را  خودم 
کمک کنم تا بلکه صحنه های دلخراش داخل اتوبوس را فراموش کنم 
اما پس از دریافت خدمات اولیه در مراکز درمانی، وارد هتل شدیم اما 

لحظه ای نتوانستیم آن صحنه ها را فراموش کنیم.
روز جمعه ۴ تیر ماه پرواز ارومیه به تهران بر زمین نشست اما شرایط 
دو  اما  بود  تعداد  همان  مسافران  تعداد  نبود،  رفتن  شرایط  آن  دیگر 
نفر دیگر جانی بر بدن نداشتند. استقبال کنندگان دیگر لباس رنگی 
و شاد بر تن نداشتند و همگان گریان و ناالن به دنبال پاره تن خود 

می گشتند، صحنه هایی که از دلخراشی کم از صحنه واژگونی نبود.
برای  سفر  از  بدی  خاطره  و  شده  تبدیل  بازدید  آخرین  به  بازدید 
مسافران باقی مانده اما ایکاش مسووالن ذیربط عمق فاجعه را دریابند 
و اندکی به تظلم خواهی مادر و پدری که با شوق فرزند خود را بدرقه 

کرده اند و حال جنازه او را تحویل می گیرند توجه کنند.
امید که در صحنه روزگار، همه بازیگر میدان باشیم...

منبع ایرنا 

روایت خبرنگار ایرنا از لحظه های حادثه مرگبار جاده ارومیه ؛

به وقت بخت و به کام مرگ
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سفارش کتب درسی پایه های اول، هفتم و دهم 
/میان پایه ها، مجدداً از 16 مرداد فرصت دارند

برنامه ریزی آموزشی در خصوص ثبت  سازمان پژوهش و 
و سفارش کتابهای درسی پایه های ورودی و ثبت سفارش 
میان پایه اطالعیهای صادر کرد.  براساس این اطالعیه دانش 
آموزان ورودی پایه های اول، هفتم و دهم پس از ثبت نام 
سیدا،  سامانه  در  آنها  اطالعات  تایید  و  ثبت  و  مدرسه  در 
با مراجعه به سامانه فروش و  از  ششم تیرماه،  توانند  می 
توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، کتابهای 
آمده  اطالعیه  این  ادامه  در  را سفارش دهند.  درسی خود 
است:  بدینوسیله ضمن تقدیر از تمامی خانواده ها، مدیران 
مدارس و دست اندرکاران حوزه آموزش و رسانه که اهتمام 

ویژه برای اطالع رسانی و ثبت سفارش کتاب درسی دانش 
آموزان میان پایه در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته اند، 
اعالم می شود تا کنون ۹۴ درصد از دانش آموزان میان پایه 
ثبت سفارش خود را ثبت کردهاند. از این رو  دانش آموزان 
میان پایه که تاکنون موفق به سفارش کتاب های خود به 
هر دلیلی نشده اند؛ می تواند بعد از ثبت نام در مدرسه محل 
تحصیل خود از تاریخ ۱۶/ ۵ / ۱۴۰۰ تا ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰ 

مجددا نسبت به ثبت سفارش کتاب درسی اقدام کنند.
گرده درختان می تواند ویروس کرونا را

 پخش کند

کووید  مانند  ویروس هایی  است  داده  هشدار  مطالعه  یک 
و  یابد  گسترش  درختان  گرده  پشت  در  است  ممکن   ۱۹

را  شلوغ  مناطق  در  عفونت  به  ابتال  خطر  بالقوه  طور  به 
افزایش دهد. دیلی میل نوشت:دانشمندان هشدار می دهند، 
ممکن  و  کند  حمل  را  ویروس  ذره  صدها  می تواند  گرده 
است خطر عفونت را در مناطق شلوغ افزایش دهد. به گفته 
کارشناسان، ذرات ویروسی که پس از سرفه یا عطسه فرد 
آلوده در هوا معلق می شوند، می توانند به ذرات گرده ای 
درختان که به واسطه نسیم پخش میشوند متصل شوند. 
خطر  می کند،  استشمام  را  گرده  این  شخصی  که  زمانی 
انتقال ویروس از طریق هوا، به ویژه در محیط های شلوغ 
وجود دارد. محققان دانشگاه نیکوزیا، قبرس درخت بید را 
شبیه سازی کردند؛ آنها از چگونگی پخش دانه های گرده 
در نسیم مالیم به سمت جمعیت الگو رفتند و دریافتند، 
در نسیم، گرده ها می توانند در عرض یک دقیقه به سرعت 
از میان جمعیت عبور  و محیط را آلوده کنند. تحقیقات 
در  است  ممکن  موضوع  این  به  توجه  با  می دهد،  نشان 
مناطقی که سطح گرده آنها زیاد است، نیاز به رعایت فاصله 
نیز نشان داد، در نسیم مالیم، گرده  باشد. مدل  بیشتری 
گل فقط در عرض یک دقیقه می تواند از جمعیت ۶۶ فوت 
)۲۰ متر( دورتر عبور کند و به طور بالقوه به حرکت ذرات 

ویروسی در طول مسیر کمک می کند.
 براساس یافته ها ، نویسندگان گفته اند که فاصله اجتماعی 
 ۱۹ کووید  انتشار   خطر  کاهش  برای  معموالً  که  متر  دو 
کامل  های  یافته  نیست.  کافی  همیشه  می شود،  توصیه 
این مطالعه در ژورنال »Physics of Fluids« منتشر 

شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
 آموزش های متنوع و سرگرم کننده از طریق فضای 

مجازی برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
ارائه شود 

هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: با توجه به شرایط شیوع کرونا، برنامه ریزی مناسب 
طریق  از  کننده  سرگرم  و  متنوع  های  آموزش  ارائه  برای 
فضای مجازی در راستای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان، صورت گیرد. دکتر علی رئوفی در نشست ستاد 
غنی  ضرورت  بر  هرمزگان،  استان  جوانان  امور  ساماندهی 
تابستان،  و جوانان در فصل  نوجوانان  فراغت  اوقات  سازی 
مدارس،  تعطیلی  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی  کرد.  تاکید 
دانشگاه ها و اماکن ورزشی و تفریحی به دلیل شیوع کرونا، 
و  متنوع  های  آموزش  با  همراه  مناسب  ریزی  برنامه  باید 
سرگرم کننده با استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای غنی 
امنیتی  سیاسی،  گیرد.معاون  صورت  فراغت  اوقات  سازی 
این  در  همچنین  افزود:  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و 
شرایط، ورزش های انفرادی با ارائه آموزش برای انجام این 

ورزش ها در خانه باید مورد توجه باشد.
پیشرفت  برای  منبع  بهترین  جوانان  کرد:  تصریح  رئوفی 
هر کشور هستند و نیاز است که هرچه بیشتر در راستای 
افزایش روحیه امید و نشاط در میان نسل جوان تالش کنیم.
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تسهیالت وام 10 میلیونی به زوجهای نابارور پرداخت 
میشود

به هر کدام از زوجهای نابارور دهکهای ۱ تا ۵، جهت درمان یک میلیون 
تومان وام بالعوض و ۱۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه با سود ۴ درصد 

داده میشود.
سید عبداهلل ارجاعی در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین درمان ۱۰ 
افزایش  بنیاد ۱۵ خرداد در حوزه  به فعالیت  با اشاره  نابارور  هزار زوج 
جمعیت گفت: امروز آغاز دور جدید فعالیتهای بنیاد ۱۵ خرداد است 

که به موازات آن از سامانه جامع ۱۵ خرداد رونمایی میشود.
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به ارائه تسهیالت به زوجهای نابارور 
توسط این بنیاد افزود: به هر کدام از زوجهای نابارور جهت درمان یک 
با  میلیون تومان وام بالعوض و ۱۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه 
سود ۴ درصد داده میشود البته برای دریافت وام باید شرایط باروری زوج 
به تایید پزشک متخصصان باشد و در دهکهای ۱تا ۵ قرار داشته باشد.

ارجاعی در پایان یادآور شد: باشگاه به عالوه ۳، به فرزندان سوم به بعد 
تاکنون  میشود.  اعالم  بعداً  تسهیالت  نوع  که  میشود  داده  تسهیالت 
ستاد اجرایی و بنیاد برکت در حوزه درمان زوجهای نابارور فعال بودند 
که به دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بنیاد ۱۵ خرداد هم در 

این زمینه فعال شد.
تولد نوزاد پسر در آمبوالنس پایگاه جاده ای اورژانس 

کنارسیاه بستک

 
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان گفت: در ساعت ۰۱:۵۴ دقیقه بامداد هفتم تیر ماه، مادر باردار 
۲۵ ساله بستکی که دچار دردهای ناشی از شروع فرآیند زایمان شده 
بود، با مراجعه به پایگاه جادهای کنارسیاه بستک از کارکنان این پایگاه، 
انجام  از  بعد  شیفت،  در  حاضر  های  تکنسین  و  نمود  خواهی  امداد 
اقدامات حمایتی اولیه، مادر باردار را به بیمارستان اعزام کردند که در 
طول مسیر با پیشرفت فرآیند زایمان، اقدامات الزم در جهت تسهیل 
زایمان توسط تکنسین های اورژانس انجام و نوزاد پسر با سالمت کامل 

در آمبوالنس به دنیا آمد.
در  اولیه  درمانی  اقدامات  انجام  از  بعد  افزود:   قاسمی   دکتر حسین 
آمبوالنس، مادر و نوزاد هر دو جهت ادامه درمان به بیمارستان فارابی 

بستک منتقل شدند که حال عمومی هر دوی آنان خوب است.
بانوان قهرمان هندبال آذرخش بندرعباس تجلیل شدند

از بازیکنان قهرمان تیم آذرخش بندرعباس در مسابقات هندبال جنوب 
کشور تجلیل شد.

با  از خبرگزاری فارس، در مراسمی که  به نقل  به گزارش آوای دریا و 
احمدی مدیرعامل  با حضور حسین  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
آذرخش  هندبال ساحلی  تیم  مالی  موسوی حامی  و  آذرخش  باشگاه 
بندرعباس برگزار شد، از بازیکنان تیم بانوان آذرخش بندرعباس قهرمان 

هندبال ساحلی بانوان منطقه جنوب کشور تقدیر به عمل آمد. 
گفت:  بندرعباس  آذرخش  باشگاه  مدیرعامل  و  مالک  مراسم  این  در 
بازیکنان تیم بانوان آذرخش از بهترین های هندبالیست های ساحلی 
را  قهرمانی دل جامعه ورزش هرمزگان  این  با  و  بانوان کشور هستند 

شاد کردند. 
حسین احمدی مالک باشگاه آذرخش در آیین تجلیل از افتخارآفرینان 
بازیکنان آذرخش نشان دادند که  بیان داشت:  بانوان آذرخش  هندبال 
افتخاری  این  با  بهترین هندبالیست های ساحلی کشور هستند و  از 
استعداد  از  بانوان هرمزگانی سرشار  ثابت کردند که  که کسب کردند 
هستند و با کمی حمایت می توانند در ورزش کشورحرف های زیادی 

برای گفتن داشته باشند.
وی بیان داشت:  بازیکنان آذرخش با این قهرمانی انگیزه بسیار خوبی 
گرفتند و یقینا در مرحله نهایی مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور 

جز تیم های هستند که به روی سکوی می روند.
حسین احمدی گفت: تیم بانوان آذرخش از مربیان کار بلدی دارد و 
این قهرمانی را مدیون کادر فنی و همه بازیکنان هستیم . البته باید 
از حامی مالی تیم هم تشکر کنم که با حمایت خوبشان سهم بزرگی 

در این قهرمانی دارند.
وی عنوان کرد: مجموعه هندبال بندرعباس در بخش بانوان از ظرفیت 
انجام  از  نشان  این  که  است  برخوردار  کشور  سطح  در  باالیی  بسیار 
کارهای زیربنایی اصولی در این رشته ورزشی دارد و با تالش مربیان با 
دانشی همچون مینا خنفری در آینده هم شاهد موفقیت های بیشتری 

در هندبال هرمزگان خواهیم بود.
ورزش  در  باال  درجه  در  ما  جوانان  رسیدن  که  این  بیان  با  احمدی  
برگرفته از وجود توانمندی و قابلیتهای باالی  باشگاه ها در بندرعباس 
است، خاطرنشان کرد:  نگاه ویژه به مربیان و بازیکنان از جمله برنامه 
های  ما در مجموعه باشگاه آذرخش است  و به همین خاطر از آن ها 

حمایت های الزم را خواهیم کرد. 
مالک باشگاه آذرخش بیان داشت: این تیم متشکل از دختران موفق و 
شاخص هندبال هرمزگان با نام آذرخش برابر مدعیان به میدان رفت 
و با کسب برتری مقابل حریفان خود موفق به کسب مقام نخست و 
که  است  کشور شده  منطقه جنوب  ساحلی  هندبال  قهرمانی  عنوان 
را  کار  این  بودند  تقدیر  شایسته  چون  و  نبود  ما  برای  کوچکی  کار 

انجام دادیم. 
برای تیم آذرخش بندرعباس در این مسابقات نازنین زارع، زهرا کرمی، 
شریفی،  حاج  هدیه  زاده،  حسن  فاطمه  سیاهویی،  عامری  فاطمه 
احمدی  مرجان  مهین،  جهان  رقیه  زاده،  کمالی  عاطفه  آتوساهداوند، 
راد و فاطمه روزور بازی کردند. هدایت تیم آذرخش سرخون بر عهده 

میناخنفری پور  و سمانه ساالری هم  سرپرست این تیم بود.
در این مسابقات فاطمه عامری سیاهویی بازیکن تیم هندبال ساحلی 
آذرخش بندرعباس به عنوان  پدیده مسابقات هندبال ساحلی بانوان 

منطقه جنوب کشور انتخاب شد.
بانوان  آزاد  جات  دسته  و  باشگاهها  جام  ساحلی  هندبال  مسابقات 
منطقه جنوب کشور به میزبانی استان کرمان برگزار شد  که در این 
رقابت ها چهار تیم از هرمزگان در آن شرکت داشتند که در پایان تیم 

آذرخش بندرعباس به عنوان قهرمانی دست یافت. 
غربالگری ناباروری در مدارس دخترانه ۶ شهرستان 

بهصورت آزمایشی اجرا میشود

مدیرکل سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: حدود ۱۵ درصد از زوجین ایرانی دارای ناباروری 
مطلق در طول زندگی خود هستند و بیش از ۲ میلیون زوج نابارور در 

کشور داریم.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایرنا، سیدحامد برکاتی افزود: بر اساس 
نتایج پژوهش جدیدی که در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شده است 
۱۲.۴ درصد از زوجین ایرانی دارای ناباروری اولیه هستند یعنی به هیچ 
عنوان امکان باروری با روشهای معمول برای آنها وجود ندارد و ۱۶ درصد 

هم ناباروری ثانویه دارند.
وی با بیان اینکه این پژوهش در ۳۱ مرکز استان و سه شهرستان از 
هر استان بر روی جمعیت حدود ۳۱ هزار نفر انجام شده است، اظهار 

داشت: بُروز ناباروری بین زوجین ایرانی ساالنه ۷۰ تا ۸۰ هزار مورد است 
که در بدترین حالت به یکصد هزار هم میرسد.

برکاتی با تاکید بر اینکه اگر عوامل ناباروری زود تشخیص داده شود، 
این آمار نصف خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت، کمتر از ۲۰ درصد 
از زوجین نابارور به روشهای با فناوری باال و گرانقیمت برای درمان نیاز 
دارند و کشور این امکان را خواهد داشت که با هزینه کمتر بر ناباروری 
غلبه کند. وی با اشاره به حمایت وزارت بهداشت از زوجین نابارور در 
زمینه خدمات کمک باروری، دارو درمانی و سونوگرافی خاطرنشان کرد: 
منابع خوبی نیز در این زمینه در بودجه امسال پیش بینی شده است.

مدیرکل سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به اجرای 
طرح جدیدی برای کاهش ناباروری اشاره کرد و گفت: اگر موارد ناباروری 
و زمینههای ایجاد آن زود تشخیص داده شود، نیمی از آنها با روشهای 
طرح  یک  پیوند،  این  در  که  هستند  مدیریت  و  درمان  قابل  معمول 
آزمایشی در ۶ شهرستان اجرا میشود و بانوان پس از رسیدن به سن 

بلوغ، مورد غربالگری و شناسایی عوامل ناباروری قرار میگیرند.
افراد تشخیص داده شد  ناباروری در این  برکاتی ادامه داد: اگر عوامل 
مداخله اولیه برای رفع آن انجام شده و اگر نیاز به مداخله تخصصی 
باشد به پزشک مربوطه ارجاع میشود. وی با بیان اینکه با اجرای این 
طرح در سطح گسترده، نرخ ناباروری کاهش خواهد یافت، تاکید کرد: 
و  اصالح  بر  تکیه  با  فقط  را  کشور  جمعیت  مساله  بخواهیم  اینکه 
مدیریت ناباروری حل کنیم چندان پاسخگو نخواهد بود و باید در کنار 
با اشاره به  نیز در نظر گرفت. وی  را  اقتصادی  آن مسائل فرهنگی و 
اینکه با افت شدید نرخ رشد جمعیت در ۱۰ سال آینده در کشور مواجه 
افزود: سن ازدواج، تسهیل ازدواج، فرزند آوری، تحصیل،  خواهیم شد، 

اشتغال، مسکن و امید به آینده در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.
برکاتی با تاکید بر اینکه حاکمیت باید از زنان برای فرزندآوری حمایت 
ایجاد  هماهنگی  فرزندآوری،  و  اشتغال  تحصیل،  بین  و  کند  بیشتری 
شود، تصریح کرد: نباید وضعیت بگونهای باشد که اگر زنی تصمیم به 

بارداری گرفت با تهدید شغلی یا تحصیلی مواجه شود.
مدیرکل سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به باال رفتن 
سن ازدواج نیز اشاره و اضافه کرد: میانگین سن ازدواج در دختران به ۲۴ 
سالگی و پسران به ۲۹ سالگی رسیده است و فرزند اول پس از چهار تا 
چهار و نیم سال و فرزند دوم پس از پنج سال بعد از تولد فرزند اول به 

دنیا میآیند یعنی ۱۰ سال برای داشتن ۲ فرزند طول میکشد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت در هشت سال گذشته اقدامات 
خوبی برای مباحث جمعیت و فرزند آوری انجام داده است، خاطرنشان 
کرد: جمعیت یک موضوع چند وجهی است و باید در همه سیاستها 
اجرایی  قوا و دستگاههای  تولید و در همه  و  اشتغال، مسکن  از  اعم 
دیده شود. برکاتی با بیان اینکه از سال ۹۴ تاکنون با روند کاهشی نرخ 
برای  اقدام جدی  اگر  تاکید کرد:  ایم،  جمعیت در کشور مواجه شده 
رفع این مساله صورت نگیرد این شیب کاهشی تا ۱۵ سال آینده ادامه 
مییابد. وی همچنین با اشاره به اینکه در زمان حاضر حدود ۱۸ درصد 
از باروریها در بین زنان باالی ۳۵ سال اتفاق میافتد، تصریح کرد: با وجود 
اینکه بارداری باالی ۳۵ سال برای زنان، توصیه نمیشود اما این خواست 
خود آنهاست و وزارت بهداشت حمایت الزم را از آنها برای داشتن دوره 
بارداری سالم انجام میدهد. وی به موضوع حمایت از مادران باردار در 
از  بینالمللی  با کمک سازمانهای  اضافه کرد:  و  اشاره  نیز  دوران کرونا 
برای  تجهیزات حفاظتی  متحد  ملل  جمله صندوق جمعیت سازمان 

مادران باردار تامین شده است و در ۳۱ استان توزیع میشود.
با ۲۶ میلیون  نفر  جمعیت کشور در زمان حاضر حدود ۸۴ میلیون 

زوج تخمین زده میشود.
فرزانه فصیحی نماینده دوی صد متر ایران در بازی های 

المپیک شد
دونده سرعتی کشورمان با پیگیری های صورت گفته از سوی کمیته 
میدانی  و  دو  فدراسیون  همکاری  و  سرپرستی  کادر  و  المپیک  ملی 

سهمیه المپیک گرفت.
به گزارش آوای دریا و به نقل از خبرگزاری موج، فرزانه فصیحی دونده 
سرعتی کشورمان با پیگیری های صورت گفته از سوی  کمیته ملی 
المپیک و کادر سرپرستی و همکاری فدراسیون دو و میدانی سهمیه 
المپیک  بازیهای  در  ایران  متر  صد  دوی  نماینده  و   گرفت  المپیک 

توکیو شد.
هاشم صیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی ضمن تایید این مطلب در 
گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: فصیحی با وایلد کارت جواز حضور 

در رقابتهای المپیک توکیو ۲۰۲۰ را دریافت کرده است.
سوی  از  که  است  المپیک  در  بازیکنان  حضور  جواز  کارت،  وایلد 
آنها  ورزشی  رشته  که  میشود  داده  ورزشکارانی  به  کمیتههای جهانی 

توسعه مطلوبی نداشته است.

اخبار حوزه بانوان



وزارت  جوانان  اجتماعی  توسعه  و  ریزی  برنامه  مدیرکل 
گسترده  فرهنگسازی  بر  تاکید  ضمن  جوانان  و  ورزش 
آن  نقش  و  ازدواج  از  پیش  مشاورههای  لزوم  درمورد 
ارائه  کمپین  از  پایدار،  و  آگاهانه  ازدواج  گیری  شکل  در 

مشاوره رایگان در همین زمینه در کشور خبر داد.
در  کریمی  اعظم  جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری  پایگاه 
امور  ساماندهی  ملی  ستاد  جلسه  هشتمین  و  هفتاد 
جوانان با بیان این که ستاد ملی هفته ازدواج با دستور 
جوانان  امور  معاون  ریاست  به  و  جوانان  و  ورزش  وزیر 
این  های  برنامه  تشریح  به  کرده،  کار  به  آغاز  و  تشکیل 

هفته پرداخت.
وی با بیان این که محوری ترین برنامه امسال ما در این 
در  گفت:  است،  همیاری خیرین  با  ازدواج جوانان  هفته، 
همراهی  با  جوانان  »ازدواج  پویش  سومین  راستا  این 
خیران« به منظور تهیه ملزومات ازدواج زوجین نیازمند 
خیریه،  موسسات   ، ازدواج  خیرین  مجامع  همکاری  با 
فعاالن امر ازدواج و سازمانهای مردم نهاد راه اندازی می 
شود که در این پویش اهدای جهیزیه و هر گونه کمک 
های نقدی و غیر نقدی به زوجین در آستانه ازدواج ایجاد 
ازدواج،  ملزومات  و  جهیزیه  تهیه  مسکن،  تهیه  شغل، 
آوری  جمع  هدف  با  گلریزان  برگزاری  سیسمونی،  تهیه 
کمک های نقدی و نذورات خیرین پیش بینی شده است.
وزارت  اجتماعی  توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
ورزش و جوانان به فرهنگسازی گسترده در خصوص لزوم 
گیری  آن در شکل  نقش  و  ازدواج  از  پیش  مشاوره های 
ازدواج آگاهانه و پایدار تاکید کرد و افزود: به این منظور 
اندازی  ارائه مشاوره رایگان در سراسر کشور راه  کمپین 
با  کشور  سراسر  در  رایگان  مشاوره  ارائه  تا  شد  خواهد 
محوریت مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و سایر 
مراکز مشاوره فعال استان در امر ازدواج )بصورت تلفنی، 
حضوری و آنالین( صورت پذیرد. همچنین اطالع رسانی 
گسترده در این هفته به منظور ارایه خدمات مشاوره های 
ازدواج و خانواده، فرزندآوری و فرزندپروری ویژه زوج های 

جوان از راه های گوناگون ضورت می گیرد.
کریمی به برگزاری مراسم روز ملی ازدواج با حضور وزیر 
در   ... و  ها  نمایندگان مجلس، دستگاه  و جوانان،  ورزش 
روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه مصادف با روز ملی ازدواج اشاره 
کرد و افزود: همچنین هماهنگی با صدا و سیما و ارسال 
جوانان،  ازدواج  به  مبتال  مسائل  با  مرتبط  محورهای 
نظران،  صاحب  حضور  منظور  به  راهکارها  و  چالشها 
در  خانواده  و  ازدواج  حوزه  متخصصین  و  روانشناسان 

برنامه های رادیویی و تلویزیونی انجام شده است.
تجمالت  بدون  ازدواج  آفرینی  ارزش  و  فرهنگسازی  وی 
برنامه های هفته  از محورهای  را یکی دیگر  و پر هزینه 
پاگیر  و  دست  رسوم  حذف  داد:  ادامه  و  برشمرد  ازدواج 
ازدواج و حذف مراسم های زاید و تشریفات نوظهور، در 
قالب جریان سازی خبری با بهره گیری از ظرفیت رسانه 
ها، روابط عمومی، سازمانهای مردم نهاد فعال و ... به ویژه 
امسال  ازدواج  هفته  های  برنامه  جزو  مجازی  فضای  در 
خواهد بود که از نمونه کمپین های فرهنگی و رسانه ای 
می توان به کمپین های ساده زیر یک سقف ،آغاز زندگی 
حذف   ، کرونا  دوران  در  مراسم  برگزاری  بدون  مشترک 
مراسم های بازدید از جهیزیه نوعروس ، جهیزیه ساده و 
تولید داخل، با افتخار ایرانی می خرم ، مهریه ، ترغیب 
زوجهای جوان به فرزندآوری ، لذت مادری، شوق پدری و  
عفاف - پویش ریحانه - مقابله با مدهای خارج از عرف و 

ترویج عفاف در جامعه اشاره کرد.
هماهنگی با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در خصوص 
ارائه مباحث مرتبط با اهمیت و ضرورت ازدواج آگاهانه و 
پایدار و لزوم توجه و همراهی خیرین در ازدواج جوانان در 
برگزاری  ازدواج،  به هفته  نماز جمعه منتهی  خطبه های 
گفت وگوها و نشست های آنالین در بستر فضای مجازی 
در  جوانان  های  دغدغه  با طرح  اجتماعی  های  و شبکه 
خصوص ازدواج و تشکیل خانواده و حضور صاحب نظران، 
تازه  خانواده  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی  مراکز  افتتاح 
که  بود  هایی  برنامه  دیگر  از  کشور،  در سراسر  تاسیس 

اعظم کریمی به آن ها اشاره کرد.
وی همچنین به استفاده از برنامه های الگوساز و ظرفیت 

نیز  خصوص  این  در  گفت:  و  کرد  تاکید  فرهنگی  های 
برنامه هایی مانند تقدیر از زوجین جوان جامعه پزشکی 
که در مقابله با کرونا خدمات ارزنده ای داشته اند، تقدیر 
های  کارگاه  فعال  روانشناسان  فعال،  مشاوره  مراکز  از 
عموم  به  کرونا  ی  دوره  در  که  خانواده  و  ازدواج  آموزش 
از زوجین موفق و  اند، تقدیر  مردم خدمت رسانی کرده 
فعال، سازمان های مردم نهاد در حوزه اقدامات آموزشی 
و فرهنگ ساز، معرفی آیین های سنتی و ساده ازدواج در 
بین اقوام استان در فضای مجازی، معرفی زوجین موفق 
در شاخص عفاف و حجاب، ورزشکار قهرمان و ... جهت 

شرکت در برنامه تلویزیونی در دستور کار قرار دارد.
طریق  از  جامعه  در  نشاط  ایجاد  موضوعات  همچنین 
و  اصلی  میادین  معابر،  در  محیطی  های  برنامه  اجرای 
پروتکل  رعایت  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  با   ...
جشن  و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  و  بهداشتی  های 
های ازدواج به صورت مجازی، برگزاری نشست های نقد 
فیلم های حوزه ازدواج و خانواده با حضور صاحبنظران، 
جامعه شناسان و روانشناسان، گفت وگوهای تعاملی در 
مشارکت  با  اینستاگرام  همچون  اجتماعی  های  شبکه 
روانشناسان و مشاوران و جامعه شناسان، تولید محتوای 
فیلم  انیمیشن،  های  قالب  در  ساز  فرهنگ  و  آموزشی 
دیگر  از  مشاوره  و  ازدواج  فرهنگ  ترویج  برای  و...  کوتاه 
برنامه های فرهنگی و الگو ساز بود که کریمی به آن ها 

اشاره کرد.
مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان به برگزاری 
اشاره  ازدواج  ملی  هفته  در  ازدواج  آموزشی  های  کارگاه 
کرد و افزود: اطالع رسانی گسترده جهت برگزاری کارگاه 
آموزشی ازدواج رایگان برای جوانان و زوجین جوان در این 

هفته، در ساسر کشور انجام خواهد شد.
قالب  در  ساز  فرهنگ  و  آموزشی  محتوای  تولید  از  وی 
فرهنگ  ترویج  هدف  با  و...  کوتاه  فیلم  انیمیشن،  های 

ازدواج و مشاوره
در هفته ازدواج خبر داد و افزود: تا کنون از ۸۰۰ محصول 
رسانه ای در قالب فیلم کوتاه، انیمیشن، موشن گرافی و 
با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی، فرهنگسازی   ...
فرزندآوری  و  خانواده  تحکیم  پایدار  و  آگاهانه  ازدواج 
به  تولید  صورت  در  آثار  منتخب  و  است  شده  حمایت 

دستگاه های مختلف ارسال می شود.
کریمی سپس به ارائه برنامه های پیشنهادی هفته ازدواج 
جوانان  ساماندهی  ملی  ستاد  عضو  های  دستگاه  به 

پرداخت.
همراهی  با  جوانان  ازدواج  پویش  سومین  رسانی  اطالع 
عام  کمکهای  و  خیران  ظرفیت  از  مندی  بهره  خیرانو 
ازدواج  موضوع  در  جوانان  به  رسانی  کمک  در  المنفعه 
در هر دستگاه، مشارکت در تأمین جهیزیه نیازمندان با 
با همراهی خیران  ازدواج جوانان  پویش  به عنوان  توجه 
در  استانها  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات  با  همکاری  در 
نیکوکارانه  کمکهای  و  خیران  شناسایی  دستگاه،  هر 
زمینه  ایجاد  و  داوطلبانه عموم مردم در سطح کشور  و 
با  جوانان  خانواده  تحکیم  و  ازدواج  مشکالت  رفع 
غیردولتی  و  دولتی  مراکز  و  کانونها  تشکلها،  همکاری 
وابسته مرتبط با هر دستگاه، برگزاری جشن گلریزان به 
منظور جذب کمکهای مردمی خیرخواهانه برای زوجین 
برنامه های  از  با دستگاه، استفاده  نیازمند مرتبط  جوان 
شمار  روز  با  متناسب  فرهنگی  های  ظرفیت  و  الگوساز 
هفته ازدواج در دستگاهها و اطالع رسانی روزشمار هفته 
ازدواج از طریق پرتال و سایت دستگاهها از جمله برنامه 

پیشنهادی هستند.
اطالع  و  مجازی  فضای  ظرفیت  از  استفاده  همچنین 
رسانی برنامه های هفته ازدواج در دستگاهها، هماهنگی 
با اصناف جهت ارایه تخفیف و تسهیالت ویژه به پرسنل 
جریان  مرتبط،  دستگاه  در  پرسنل  فرزندان  و  دستگاه 
با مشارکت روابط عمومی در دستگاه های  سازی خبری 
و  فرهنگی  کمپین  اجرای  خصوص  در  جوانان  با  مرتبط 
هفته  روزشمار  با  مرتبط  موضوعات  مورد  در  ای  رسانه 
ازدواج، برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی برای زوجین جوان 
و کارگاه ها و مشاوره های پیش از ازدواج بصورت مجازی 
برای کارکنان مجرد دستگاه ها و فرزندان کارکنان، دعوت 
از مشاورین متخصص حوزه ازدواج و خانواده برای حضور 
در دستگاه و ارایه خدمات مشاوره ای رایگان به جوانان 
در  کارکنان  فرزندان  و  جوان،  زوجین  مجرد،  کارکنان  به 
هر  در  جوان  زوجین  از  تقدیر  و  شناسایی  دستگاه،  هر 
دستگاه که بدون مراسم ازدواج در دوران کرونا تشکیل 
فضاهای  قراردادن  اختیار  در  اند،  داده  مشترک  زندگی 
مناسب برای مراسم ازدواج به زوجین کارمند و فرزندان 
کارکنان آن دستگاه، همکاری با ادارات کل ورزش و جوانان 
استانها در سراسر کشور در اجرای موثر برنامه های هفته 
ازدواج از دیگر موارد پیشنهادی هفته ازدواج به دستگاه 

های عضو ستاد ملی ساماندهی جوانان بودند.
منبع ایرنا 

کمپین مشاوره رایگان ازدواج آگاهانه در کشور راه 
اندازی میشود
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مراقب باشیم؛ کرونای دلتا 40 درصد مسریتر از نوع 
انگلیسی

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: میزان 
سرایت پذیری ویروس کرونای هندی معروف به »دلتا« به دلیل جهش 

زیادی که دارد، ۴۰ درصد بیشتر از گونه انگلیسی است.
دکتر عاطفه عابدینی فوق تخصص بیماری های ریه با یادآوری شیوع 
گسترده گونه دلتا )ویروس هندی کرونا( در بیش از ۸۰ کشور دنیا از 
به  نسبت  این جهش  در جریان  کرونا  ویروس  پذیری  افزایش سرایت 
 ۱.۶۱۷,B گونه انگلیسی خبر داد. وی درخصوص گونه ویروس دلتا  یا
کرونا ویروس که این اواخر خبرهایی از شیوع آن در کشور به گوش می 
رسد، خاطرنشان کرد: مستندات اخیر نشان می دهد این نوع از کرونا 
ویروس ها قدرت سرایت پذیری بیشتری نسبت به گونه انگلیسی دارد 
و نرخ بستری بیماران را نیز افزایش می دهد اما گزارشی از تفاوت در 
میزان مرگ و میر ناشی از گونه دلتا نسبت به واریانت های پیشین 

در دست نیست.
داد:  ادامه  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
گزارش ها از موارد مرگ و میر ناشی از گونه دلتا در کشورهای دیگر 
آنها  واکسیناسیون  یا  اند  نشده  واکسینه  که  افرادی  دهد،  می  نشان 

کامل نشده است، در معرض خطر قرار دارند.
عابدینی افزود: در برخی کشورها این گونه به عنوان ویروس قالب در 
حال گسترش است و حتی در کشور آمریکا باوجود پوشش ۵۰ درصدی 
واکسیناسیون، شیوع ۲۰ تا ۵۰ درصدی کرونای هندی گزارش شده و 

در حال افزایش است.
آبریزش بینی و مشکالت گوارشی از عالیم اصلی ویروس دلتای هندی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آبریزش بینی 
و مشکالت گوارشی را از عالیم اصلی گونه هندی ویروس کرونا بیان 
کرد و گفت: در نوع ووهان ویروس کرونا، آبریزش بینی از عالیم ابتال 
محسوب نمی شد و اغلب با گلودرد و درگیری دستگاه تنفسی فوقانی 

مواجه بودیم، اما در گونه دلتا، آبریزش بینی شیوع دارد.
عابدینی با یادآوری این که برای دستیابی به آمار دقیق میزان گسترش 
بیماری در ایران، نیاز به توالی یابی ژنتیکی ویروس است، تصریح کرد: 
هنوز در کشور آمار دقیقی از شیوع گونه هندی وجود ندارد، اما افزایش 

عالیم گوارشی قابل مشاهده است.
از  نشان  که  ارایه شد  هایی  داده  هند  کشور  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
افزایش میکروترومبوزها )لخته های خونی کوچک( در جریان ابتال به 
واریانت دلتا نسبت به کرونای ووهان داشت، اما به علت نبود مستندات 
تاکید  قابل  مطالعات  این  چینی،  نوع  در  عارضه  این  میزان  از  کافی 

نیست.
فوق تخصص بیماری های ریه ادامه داد: شیوع قارچ سیاه یا ساده که 
از گسترش گونه دلتا در هند گزارش شد، در زمان همه گیری  پس 
جدیدی  عارضه  بنابراین  داشت،  وجود  کشور  در  ووهان  ویروس  کرونا 
نیز  این مشکل  کرونای هندی،  با شیوع  رسد  نمی  نظر  به  و  نیست 

شایع شود.
گونه دلتای ویروس کرونا که نخستین بار در هند شناسایی شد تاکنون 
در ۸۰ کشور جهان یافت شده است. گونه دلتای ویروس کرونا به گفته 
ویروس شناسان حدود ۴۰ جهش کرده است، سازمان جهانی بهداشت 
که گونههای جهش یافتٔه مهم ویروس کرونا را براساس حروف الفبای 

یونانی نامگذاری میکند گونه یافتشده در هند را دلتا نامید.
آنها  تغییرات  اغلب  و  میکنند  پیدا  جهش  پیوسته  ویروسها  تمامی 
است  ممکن  های جهشیافته  گونه  از  برخی  اما  نیست.  مهم  چندان 
سرعت انتقال بیشتری داشته باشند، عوارض حادتری ایجاد کنند یا از 

سّد ایمنی واکسنها بگذرند.
کارشناسان میگویند گونٔه دلتا با سرعت بیشتری منتقل میشود چون 
خود را بهتر به سلولهای بدن میچسباند، اما هنوز اطالعات کافی در 
بیماری  کرونا  ویروس  از  تازه  ٔه  گون این  دهد  نشان  که  نیست  دست 

شدیدتری را نیز ایجاد میکند یا خیر.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

۳0 هزار نفر واکسن کووایران برکت دریافت کرده اند

رئیسی از توزیع ۲۰۰ هزار دز واکسن برکت و تزریق ۳۰ هزار دز از این 
واکسن در کشور خبر داد.

با  مقابله  ملی  ستاد  رئیسی، سخنگوی  علیرضا  دریا،  آوای  گزارش  به 
دخانیات  ترک  تلفنی  مشاوره  اندازی خط  راه  برنامه  در حاشیه  کرونا 
اظهار کرد: استفاده عمومی از واکسن برکت از دیروز آغاز شده است. 
تا امروز ۲۰۰ هزار دز واکسن برکت در سراسر کشور توزیع و تا به این 

لحظه ۳۰ هزار دز از این واکسن تزریق شده است.
او افزود: با توجه به افزایش تولید واکسن برکت پیش بینی ما این است 
که تا آخر ماه ۳ میلیون دز واکسن برکت به دست ما برسد و از شهریور 
سال جاری به بعد، ماهیانه بالغ بر ۱۰ میلیون دز واکسن برکت بدست 
ما خواهد رسید. تا پایان سال ۶۰ میلیون نفر از جمعیت هدف، حداقل 
یک دز واکسن برکت را دریافت خواهند کرد. رئیسی ادامه داد: از سه 
و جاماندهها  افراد ۷۰ ساله  واکسیناسیون دز دوم  آینده  شنبه هفته 
انجام میشود. پس از آن واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به باال را اعالم 
خواهیم کرد.   به گفته او از هفته بعد واکسیناسیون ۶۵ سالهها در 
مناطق روستایی آغاز میشود. سخنگوی ستاد ملی کرونا در خصوص 
بروز پیک پنجم بیماری کرونا بیان کرد: در برخی از مناطق جنوبی، 
هرمزگان،  مانند  استانهایی  در  و  شده  کم  کرونا  بیماری  نزولی  روند 
بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان روند بیماری صعودی شده 
است. با توجه به افزایش موارد بیماری کرونا به تیمهای بهداشتی در 

زمینه غربالگری و بیماریابی آماده باش اعالم شده است.
او بیان کرد: در حال حاضر میزان رعایت دستورالعملها حدود ۷۵ درصد 
است و انتظار میرود که این میزان به ۸۱ درصد برسد. اگر مردم نکات 
پیک  وارد  کشور  که  است  بعید  کنند،  رعایت  خوبی  به  را  بهداشتی 

پنجم بیماری شود.
رئیسی افزود: ۶ واکسن کرونا در کشور در حال تولید است و واکسن 
پاستور واکسن بعدی بوده که وارد بازار میشود. واکسنهای رازی، فخرا 
و سایر واکسنها در ماههای شهریور و مهر  به شرط کسب مجوزهای 

الزم وارد چرخه تولید و بازار کشور خواهند شد.
او گفت: واکسنی که وارد کشور میشود مورد تایید است. در حال حاضر 
برنامه ریزی برای واکسن تولید داخل است و واکسن خارجی به عنوان 

واکسن کمکی خواهد بود.
راه اندازی 5 مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در 

هرمزگان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان از راه اندازی ۵ مرکز 
توسط  تخصصی  و  فنی  تجهیزات  با  کرونا  واکسیناسیون  تجمیعی 

شورای هماهنگی بهداشت و درمان نیروهای مسلح خبرداد.
و  تجمیعی  واکسیناسیون  مراکز  اندازی  راه  جهت  کرد:  عنوان  وی 
پیشبرد این فرایند از توان و پتانسیل بسیج جامعه پزشکی و نیروهای 

بهداشت و درمان تیروهای مسلح استفاده می شود.
نوروزیان اظهار کرد: راه اندازی ۵ مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با 
تجهیزات فنی و تخصصی توسط شورای هماهنگی بهداشت و درمان 
مرکز   ۳ و  بندرعباس  شهر  در  تجمعی  مرکز  دو  که  مسلح  نیروهای 
تجمعی واکسیناسیون در جزیره قشم و شهر بندرلنگه و شهر میناب 
مورد انتظار است که در شهرستان بندرعباس با توانایی انجام واکسینه 
در  و  تیم عملیاتی  با ۳۰  استاندار  روز مطابق  در  نفر  هزار  کردن ۱۰ 
شهرستان میناب و بندرلنگه و جزیره قشم با توانایی انجام واکسینه 
مذکور  شهرهای  در  عملیاتی  تیم   ۱۰ با  روز  در  نفر  هزار  یک  کردن 

صورت خواهد گرفت. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد:  با راه اندازی این 
۵ مرکز تجمیعی واکسیناسیون امیدواریم ابزار الزم برای واکسیناسیون 

گروه سنی که در اولویت دریافت واکسن هستند فراهم شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان:

مشموالن واکسیناسیون در صورت مشاهده عالئم 
شبیه کرونا از مراجعه برای تزریق خودداری کنند

مشموالن  گفت:  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
عالئم  بویژه  کرونا  شبیه  عالئم  مشاهده  صورت  در  واکسیناسیون 
رفع  از  پس  و  خودداری  واکسن  تزریق  برای  مراجعه  از  سرماخوردگی 

عالئم مراجعه کنند.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود: ۳۲ هزار و ۵۲۵ نفر از سالمندان هرمزگانی 

معادل ۶۹ درصد تاکنون واکسن کرونا دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه بزودی گروه سنی باالی ۶۰ سال شامل بیش از ۹۶ 
هزار نفر در هرمزگان علیه بیماری کرونا واکسینه میشوند، تصریح کرد: 
بویژه  کرونا  شبیه  عالئم  مشاهده  صورت  در  واکسیناسیون  مشموالن 
عالئم سرماخوردگی از مراجعه برای تزریق واکسن خودداری و پس از 

رفع عالئم مراجعه کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اضافه کرد: در صورتی 
که در خانه مشموالن واکسیناسیون، فردی مبتال به کرونا و در حال 
درمان وجود دارد نیز مشموالن پس از درمان فرد مبتال و در صورت 

نداشتن عالمت برای تزریق واکسن مراجعه کنند.
نوروزیان با تأکید بر اینکه سهمیه واکسن این افراد محفوظ خواهد ماند 

و پس از رفع عالمت واکسینه میشوند.
واعظی: هفتهای یک میلیون و ۸00 دز واکسن کرونا وارد 

میشود
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: از هفته آینده تقریباً ۱ میلیون و ۸۰۰ 
دز واکسن را به صورت هفتگی دریافت میکنیم که ممکن است به دو 
میلیون دز هم برسد و میتوانیم همه گروههای سنی را واکسن بزنیم.

محمود واعظی، در پاسخ به پرسشی درباره تولید واکسن و واردات آن 
از یک سو و کندبودن روند واکسیناسیون، بیان کرد: زحماتی که کادر 
درمان و وزارت بهداشت را با یک اتفاق زیر سوال نبرید. همان گروهی 
که مداوا میکند همان هم تزریق میکند. یک برنامهریزی خوبی انجام 

شد اما اتفاقی افتاد که از دست کادر درمان و دولت خارج بود.
بودیم  بسته  قرارداد  که  یادآور شد: کشوری  رئیسجمهور  دفتر  رئیس 
تا واکسن به ما برساند از ما خواستند که دو سه هفتهای صادرات را 
ما هم چارهای  و  انجام دهند  را  واکسیناسیون خود  تا  متوقف کنند 
نداشتیم که بپذیریم چون میخواستیم که بقیه قرارداد ما انجام شود.

واعظی افزود: اتفاقی که افتاد این بود که وقتی خبر رسید که مشکلی 
براساس  بهداشت  وزارت  بیایند،  افراد  و  نداریم  واکسن  دوم  دز  برای 
برای  که  وقتی  کرد.  زدن  پیامک  به  شروع  قبل  هفته  سه  زمانبندی 
تعداد ۱۵۰ نفر در یک مرکز پیامک میرود، کسانی که شنیده بودند یا 
دیده بودند که این مرکز تزریق انجام میدهد بدون نوبت و بدون دعوت 

میروند، این گرفتاری پیش میآورد.
از هفته آینده تقریباً ۱  وی یادآور شد: یک خبر خوب این است که 
که  میکنیم  دریافت  هفتگی  به صورت  را  واکسن  دز   ۸۰۰ و  میلیون 
همه  قوت  به  میتوانیم  و  برسد  هم  دز  میلیون  دو  به  است  ممکن 

گروههای سنی را واکسن بزنیم و این مشکل هم حل شود.
نماینده مردم غرب هرمزگان:

دولت سهمیه واکسن استان های درگیر با موج پنجم 
کرونا را افزایش دهد

واکسن  سهمیه  خواست  دولت  از  هرمزگان  غرب  مردم  نماینده 
استان های درگیر با موج پنجم کرونا را افزایش دهند.

و  بهداشت  وزارت  اطالعات  بنابر  گفت:  بندرعباس  در  جباری  احمد 
گفته های مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و متخصصان امر، هرمزگان 

در بحرانی ترین شرایط کرونایی است.
وی افزود: رهایی از وضعیت قرمز ممتد جز با تدبیر ستاد ملی کرونا و 
همراهی مردم میسر نمی شود و در این زمینه باید اقدامات و تمهیدات 
جدی تری اتخاذ شود. به گفته نماینده مردم غرب هرمزگان، اوضاع قرمز 
نباید  دولت  که  است  این  انتظار  و  شود  انگاری  ساده  نباید  هرمزگان 
ماه های باقیمانده را با بی خیالی طی کند تا کشور در شرایط جابجایی 

دولت ها گرفتار مرگ و میر وسیع ناشی از کرونا نشود.
جباری عنوان کرد: خواستار سهمیه مازاد واکسن کرونا برای استان های 
قرمز و بحرانی هستیم تا حداالمکان افراد باالی ۶۰ سال کامال واکسینه 
دریافت  واکسن  فورا  نیز  زمینه ای  بیماری های  با  درگیر  افراد  و  شوند 
کنند. عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: کندی 
روند واکسیناسیون سبب تحمیل امواج سهمگین و پیک های بحرانی 
جدید خواهد شد و در این زمینه نامه ای به وزیر بهداشت نوشته ام و 

خواستار افزایش سهمیه واکسن هرمزگان شدم.
این  بر کادر درمان است و تداوم  وی گفت: اکنون شدیدترین فشارها 

وضعیت سبب زمین گیر شدن کادر درمان خواهد شد.
جباری با بیان این که هرمزگان ۲ درصد جمعیت کشور را دارد اما این 
از هرمزگان است که  از ۱۵ درصد کل بستری ها ی کشور  روزها بیش 
جای نگرانی شدید دارد، افزود: انتظار سرعت دادن به واکسیاسیون را 
به عنوان یکی از راهکارهای مهار شیوع بیماری را داریم و این دغدغه  را 

به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

اخبار حوزه سالمت



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: 
بنگاه های اقتصادی و خیران در شرایط سخت و پرهزینه کرونا 

به یاری دانشگاه علوم پزشکی استان بیایند.
استان در تشریح آخرین  علی رئوفی در جلسه شورای اطالع رسانی 
وضعیت کرونا، عنوان کرد؛ با توجه به شرایط کرونایی در جنوب کشور 
استان  بهداشت سهم  وزارت  از طریق  پیگیری های صورت گرفته  با 
این  و  پیدا  کرده  افزایش  واکسن  از  از جمله هرمزگان  های جنوبی 
مهم باعث تسریع در واکسیناسیون جامعه هدف در هرمزگان می شود.

واکسن،  از  استان  افزایش سهم  با  کرد:  بیان  در همین خصوص  وی 
تالش می شود افراد ۶۰ تا ۷۰ سال استان و بیماران زمینه ای که در 

معرض خطر هستند سریعا واکسیناسیون شوند.
خاطرنشان  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
در  را  نسبی  ایمنی  استان  ساله   ۷۰ تا   ۶۰ افراد  واکسیناسیون  کرد: 
پی خواهد داشت و از سرایت ویروس در سطح استان و  سایر مناطق 

پیشگیری خواهد کرد.
رئوفی تصریح کرد: با تولید و عرضه گسترده واکسن کرونا در چرخه 
واکسیناسیون کشور زمینه برای ایجاد ایمنی نسبی در سراسر کشور 

مهیا خواهد شد.
وی افزود: با توجه به تبعات اقتصادی اعمال محدودیت های شدید و 
باعث ضرر و زیان شدید در کسب و کارها  تعطیالت مستمر اصناف 
شده است و برای کاهش آمار مبتالیان رعایت دقیق شیوه نامه های 

بهداشتی و نظارت در این زمینه نیازمند تشدید اقدامات الزم است.
همین  در  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خصوص عنوان کرد: در صورت عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

صنوف متخلف به مدت طوالنی پلمب خواهند شد.
رئوفی ادامه داد: وضعیت شیوع کرونا در هرمزگان حاد و بحرانی است 
و ضروری است مردم به هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی به صورت 
جدی توجه ویژه کنند و در این زمینه اصحاب رسانه نقش مهم در 

آگاهی بخشی جامعه دارند.
وی خاطر نشان کرد: عادی انگاری ویروس کرونا آثار مخربی دارد و 

بسیاری تا هنوز در جامعه مهلک بودن این ویروس را باور نکرده اند و 
از رعایت شیوه نامه های بهداشتی خودداری می کنند.

کرد:  اظهار  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
دانشگاه علوم پزشکی استان با محدودیت های شدید منابع مالی و به 
سختی امور مربوط به بیماری کرونا را پیش می برند و ضروری است 
اصحاب رسانه در انعکاس تالش های دانشگاه علوم پزشکی استان و 

کادر ایثارگر درمان اهتمام بیشتری به خرج دهند.
داروهای  سنگین  های  هزینه  کرد:  بیان  خصوص  همین  در  رئوفی 
را  تومانی  میلیارد   ۱۴۰ باالی  بدهی  کرونا  بیماری  درمان  با  مرتبط 
دانشگاه  مدیریت  و  داشته  پی  در  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  برای 

در  کرونایی  بیماران  درمان  دارویی  اقالم  خرید  برای  مالی  تامین  در 
مضیقه بسر می برد.

وی تصریح کرد: پایین بودن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا با توجه به 
آمار باالی مبتالیان نسبت به دیگر استان ها ناشی از تالش های شبانه 
نیاز  روزی دانشگاه علوم پزشکی استان در تامین اقالم دارویی مورد 
بوده  ایثارگر درمان وهمراهی مردم  و زحمات کادر  بیماران کرونایی 
است و برای جلوگیری از هرگونه کمبود دارویی از بنگاه های اقتصادی 
مستقر در استان و خیران انتظار است با توجه به محدودیت منابع به 

یاری دانشگاه علوم پزشکی استان بیایند.
منبع ایسنا
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اخبار

هرمزگان در آستانه شیوع گسترده ویروس دلتا
از سوی مسووالن  دلتا  نام  با  کرونا  نوع هندی  بابت شیوع  از  نگرانی هایی 

سرایت  آنان  گفته  طبق  و  شده  اعالم  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پذیریش این ویروس، ۴۰ درصد بیشتر از نوع قبلی است.

 به گزارش آوای دریا، به نقل از ایرنا، بنا به اظهار کارشناسان بهداشت و 
درمان هرمزگان، گونه دلتا با سرعت بیشتری منتقل می شود چون خود را 
بهتر به سلول های بدن می چسباند، اما هنوز اطالعات کافی در دست نیست 
که نشان دهد این گونه تازه از ویروس کرونا بیماری شدیدتری را نیز ایجاد 
می کند یا خیر. مسووالن دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می گویند ، میزان 
رعایت پروتکلهای بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و پرهیز از برگزاری 
دورهمی و تجمع در این استان در دو ماه اخیر به طرز چشمگیری کاهش 
یافته و در نتیجه آن نیز هر روز شمار بستری ها و مبتالیان به کرونا در 

هرمزگان رو به افزایش است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این خصوص بیان داشت: با وجود 
هشدارهای بسیار کارشناسان بهداشتی نسبت به خطر ابتال به کرونا و آسیب 
های ناشی از آن، برخی از مردم همچنان در رعایت پروتکلهای بهداشتی 
سهل انگاری می کنند که نتیجه آن تکمیل ظرفیت بخش های کووید در 
مناطق مختلف هرمزگان و افزایش شمار مبتالیان است. حسین فرشیدی 
بیان داشت: در حال حاضر سویه غالب کرونا در هرمزگان از نوع انگلیسی 
و  سیستان  با  استان  شرقی  مناطق  همسایگی  به  توجه  با  اما   ، است  آن 
بلوچستان و ترددهای میان استانی، احتمال ورود نوع هندی به هرمزگان 

بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: البته پیش از این نیز یک مورد کرونای هندی در هرمزگان 
مشاهده شده بود که بطور سریع شناسایی و اقدام های درمانی الزم انجام 
شد و تا به این لحظه نیز مورد جدیدی مشاهده نشده ، اما این به معنای 
نبود این ویروس در استان نیست ، زیرا که ممکن است مواردی باشند که 

هنوز شناسایی نشدند و مردم باید خطر را بسیار جدی بگیرند.
 فرشیدی با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و اجتناب جدی مردم از 
انجام سفرهای غیرضروری به ویژه به مقصد استان های همجوار و درگیر با 
ویروس دلتا، گفت: از مدیران دستگاه ها و سازمان ها نیز خواستاریم تا با 
اعمال محدودیت های بیشتر و برنامه ریزی برای دورکاری نیروها، یاریگر 

نیروهای بهداشت و درمان در کنترل این ویروس باشند.
پرتالش  نیروهای  از  کرد:  تصریح  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بیشتر  کنترل  به  نسبت  گذشته  همچون  خواستاریم  نیز  استان  انتظامی 
در  شهروندان  و  مسافران  حضور  ممنوعیت  اعمال  و  استان  های  ورودی 
تا  باشند  داشته  بیشتری  توجه  اماکن،  این  در  چادر  برپایی  و  ها  بوستان 

بتوانیم زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم.
سامانه ثبت عوارض واکسیناسیون راه اندازی شد

ثبت  سامانه  اندازی  راه  از  بهداشت  وزارت  اطالعات  فناوری  مرکز  رییس 
عوارض واکسیناسیون در کشور خبر داد.

به گزارش آوای دریا، شریفی زارچی، رییس مرکز فناوری اطالعات وزارت 
ذیل  واکسیناسیون  احتمالی  عوارض  خوداظهاری  :سامانه  گفت  بهداشت 
نشانی salamat.gov.ir راه اندازی شد. تمام کسانی که واکسینه شده 
عوارض  بهداشت  وزارت  واکسیناسیون  به سامانه  مراجعه  با  توانند  اند می 

احتمالی رخ داده را گزارش کنند.
نمی گذاریم هیچ دانش آموز نیازمندی به خاطر مشکالت 

مالی از تحصیل باز بماند

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: این نهاد هم اکنون به ۴۳ هزار 
و  تحصیلی  خدمات  هرمزگان،  امداد  کمیته  حمایت  تحت  آموز  دانش 

آموزشی ارائه می دهد. 
خدمات  ارائه  به  هرمزگان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  تراهی،  جلیل   
تحصیلی و آموزشی برای ۴۳ هزار دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت این 
نهاد در سرفصل های مختلف اشاره کرد و گفت: ۳۵ درصد دانش آموزان 
در مناطق شهری و ۶۵ درصد دانش آموزان در مناطق روستایی می باشد. 
تراهی با تاکید بر اینکه هیچ دانش آموز نیازمندی به خاطر مشکالت مالی 
از تحصیل باز نخواهد ماند، افزود: با همکاری سازمان آموزش و پرورش و 
کمک  خیرین مشکالت مالی  دانش آموزان نیازمند را برطرف می نماییم تا 

آنها بتوانند با خیالی آسوده به تحصیل ادامه دهند.
 مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان  تصریح کرد: امسال در سال تحصیلی 
جدید ۱۰ میلیارد و  ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تامین اقالم تحصیلی 
حمایت  تحت  دولتی  های  دانشگاه  دانشجویان  و  آموزان  دانش  ضروری 

کمیته امداد استان هرمزگان اختصاص یافته است.
اقالم تحصیلی  برای خرید  اعتبار  این میزان  بیان کرد:  این مقام مسئول   
از  هزینهها  سایر  و  پوشاک، کفش  التحریر،  لوازم  کتاب،  از جمله  ضروری 

تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

وضعیت شیوع کرونا در هرمزگان فوق بحرانی است
تعطیالت طوالنی کرونایی امکان پذیر نیست
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هف به میزبانی بندرلنگه برگزار شد
دومین دوره آموزش توانمندسازی مربیان آمادگی جسمانی و 

پیالتس
دومین دوره آموزش توانمندسازی مربیان آمادگی جسمانی و پیالتس در راستای 
شهرستان  میزبانی  به  روستایی  دختران  و  زنان  قامتی  ساختار  سنجش  طرح 
و  جسمانی  آمادگی  مربیان  توانمندسازی  آموزش  دوره  برگزارشد.   بندرلنگه 
به  روستایی  دختران  و  زنان  قامتی  ساختار  طرح سنجش  راستای  در  پیالتس 
و پیالتس شهرستان  آمادگی جسمانی  با حضور مربیان  و  لنگه  بندر  میزبانی 
مرادی  فاطمه  شد.   برگزار  لنگه  بندر  و  پارسیان  بستک،   ، خمیر  بندر  های 
این دوره  برگزاری  از  : هدف  بانوان استان هرمزگان گفت  معاونت توسعه ورزش 
پیالتس  و  آمادگی جسمانی  مربیان  توانمند سازی  و  اصالحی  آموزش حرکات 
شناسایی  و  روستایی  دختران  و  زنان  قامتی  ساختار  راستای طرح سنجش  در 
ارتقاء مربیان آمادگی جسمانی در زمینه ساختار بدنی و   ، و اصالح فرم بدنی 
ساختار  اصالح  و  اصالحی سنجش  حرکات  ورزشی  تمرینات  با  مربیان  آشنایی 
قامتی بانوان می باشد. وی بیان داشت: می بایست ۷۰ نفر از مربیان آمادگی 
جسمانی و پیالتس را آموزش دهیم که تاکنون ۳۲ نفر از مربیان این دوره را 
، غرب و مرکز  به مناطق روستایی و عشایری شرق  باید  اند و  آن ها  گذرانده 
استان اعزام و گامی در جهت رفع مشکالت ساختار و ناهنجاری های اسکلتی 
بانوان روستا بردارند.  معاون توسعه ورزش بانوان هرمزگان گفت: در سال گذشته 
این طرح در ۶۴ روستا ی استان و با پوشش ۵۷۰۰ نفر از بانوان توسط کارشناسان 
مورد ارزیابی قرار گرفتند و دومین دوره این طرح به میزبانی بندر لنگه و مدرسی 

خانم  رحمانیان برگزارشد.
ابتکار خبر داد؛

الیحه اصالح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری کودکان به 
دولت رفت

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری از ارائه الیحه اصالح مقررات ناظر بر 
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسالمی به هیات دولت 
خبر داد معصومه ابتکار در صفحه توئیتر خود نوشت: نظر به اهمیت صیانت 
زیر ۱۸ سال،  رویکرد در مسئولیت کیفری کودکان  منافع و ضرورت وحدت  از 
بر  ناظر  مقررات  اصالح  الیحه  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاونت 
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسالمی را تهیه و جهت 
سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه کرده است. الیحه حمایت از اطفال و 
نوجوانان در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت وقت به مجلس 

ارسال شد و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید.
نظر به اهمیت صیانت از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال به طور عام و کودکان 
دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست 
جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور الیحه اصالح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان 
در قانون مجازات اسالمی را تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت 

ارائه کرده است.
معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری اعالم کرد:

توانمندسازی ۷۷00 زن سرپرست خانوار مناطق حاشیه نشین در ۳ 
سال گذشته

سازمانهای  همکاری  با  توانست  جمهوری  ریاست  وخانواده  زنان  امور  معاونت   
سکونتگاههای  در  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  طرح  اجرای  و  مرتبط 
غیررسمی در هفت مرحله ۷۷۰۰ نفر از این بانوان را تحت پوشش قرار داده و 

جهت دریافت تسهیالت به بانک معرفی کند.
وزارت  همکاری  با  معاونت  این  جمهوری،  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
توانمندسازی  کاردوک، طرح  موسسه  و  و حرفهای  فنی  آموزش  سازمان  کشور، 
با  و  مرحله  هفت  در  را  غیررسمی  های  سکونتگاه  در  خانوار  سرپرست  زنان 
رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد و هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
ها،  نهادها، سازمان  آماده سازی  این طرح شامل  اول  اجرا درآورد. در مرحله  به 
به  شد.  اجرایی  شهرستان   ۱۸ و  استان   ۱۵ در  که  بود  تسهیلگران  و  رابطان 
این منظور هماهنگی و تعامل شرکت دانش پژوهان کاردوک با نهادها و ارگان 
های همکار، انتخاب رابطان و تسهیلگران استانی و برگزاری کارگاه های آموزشی 
انتقال مفاهیم شاخص های مدل به رابطان  و تسهیلگران در این مرحله صورت 
ارزیابی دارایی های  پذیرفت. در دومین مرحله طرح شناسایی محالت هدف و 
و  شناخت کسب  و  بازار  تحلیل  محله،  های  و سمن  خیرین  با  تعامل  محله، 
کارهای پیشرو در محله و برگزاری جلسات عمومی جهت معرفی طرح جامعه 
که  سوم  مرحله  در  گزارش  این  اساس  بر  درآمد.  اجرا  به  محله   ۸۶ در  هدف 
تشکیل گروه بود، تشویق به تشکیل گروه های مشارکت محلی متشکل از زنان 
سرپرست خانوار در محالت و ایجاد وفاق برای تشکیل گروه توسط تسهیلگران 
محلی، انجام شد و نهایتاً منجر به تشکیل گروه های ۱۲-۸ نفره شد. آموزش 
مهارت های فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی و کسب و کار مرحله بعدی این طرح 
بود که در آن مشخص کردن تواناییهای گروه، انتقال نتایج بررسی های تحلیل 
بازار و مطالعات اسناد باالدستی، تعیین زمینه کار مناسب گروه و آغاز فرآیند 
آموزش مهارت فنی و حرفه ای به همراه آموزش ۷۷۰۰ نفر به مرحله اجرا درآمد 
و این افراد در گام بعدی که آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و آغاز فرآیند 

توانمندسازی و آموزش مهارت های تخصصی بود، به سازمان فنی و حرفه ای 
معرفی شدند.

پس از طی مراحل فوق فرآیند تولید محصول و اتصال به بازار، تکمیل آموزش 
مهارت های اقتصادی و کسب و کار و تکمیل آموزش ارتباط با بازار اجرایی شد 
و در نهایت با تشکیل صندوق های خرد محله ای، ارائه آموزش های مالی، تهیه 
برای  بانک  به  معرفی  و  شد  انجام  الزم  اعتبارسنجی  کار،  و  کسب  های  طرح 
دریافت تسهیالت صورت پذیرفت. این طرح ضمن اجرا برای صدها تن از زنان 
اینک مراحل  سرپرست خانوار در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیر رسمی، 
این  رفع مشکالت  برای  تواند  می  و  رسانده  نتیجه  به  موفقیت  با  را  الگوسازی 

بانوان تداوم یابد.
جهانگیری:استحکام کانون خانواده ایران را از سایر کشورها 

متمایز کرده است
 معاون اول رییس جمهوری با بیان این که موضوع زنان و خانواده از مهمترین و 
حساسترین مسایل کشور است، گفت: استحکام کانون خانواده ایران را از سایر 
جمهوری،  رییس  اول  معاون  رسانی  اطالع  پایگاه  است.  کرده  متمایز  کشورها 
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که 
به ریاست وی برگزار شد، از موضوع زنان و خانواده به عنوان یکی از مهم ترین 
و حساس ترین مسایل کشور یاد کرد و گفت: آنچه کشور ما را نسبت به سایر 
کشورها متمایز می کند توجه به کانون خانواده است که خوشبختانه همواره 
مستحکم بوده و باید با برنامه ریزی ها و تدوین قوانین الزم از کانون مهم خانواده 
حراست شود. معاون اول رییس جمهوری با ابراز خرسندی از این که الیحه منع 
اسالمی  شورای  مجلس  به  و  رسیده  تصویب  به  دولت  در  زنان  علیه  خشونت 
ارسال شده است، خاطرنشان کرد: ستاد ملی زن و خانواده باید با مطالبه گری 
از دستگاه های اجرایی، تغییرات مثبتی در جهت بهبود وضعیت زنان و کاهش 
خشونت علیه آنان ایجاد کند. جهانگیری با یادآوری افزایش میزان وام ازدواج طی 
سال های اخیر افزود: در سالهای گذشته مبلغ تسهیالت ازدواج برای هر نفر سه 
میلیون تومان بود ولی با پیگیری های انجام شده در سال های اخیر، امروز زوج 
های جوان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت ازدواج دریافت می کنند. وی ادامه 
داد: شاید تصور می شد که وقتی مبلغ تسهیالت ازدواج افزایش پیدا کند، تعداد 
تسهیالت اعطایی کاهش پیدا خواهد کرد اما گزارش ها نشان می دهد که تعداد 

قابل توجهی تسهیالت ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده است.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: اگر ستاد ملی زن و خانواده مصوبات و 
موضوعات مربوطه را از دستگاه های اجرایی پیگیری کند، دستگاه ها خود را به 
پیگیری مسایل خانواده مکلف می دانند و از سوی دیگر این فرصت برای آنها 
فراهم می شود که در زمان تدوین بودجه ساالنه، منابع الزم برای اجرای مصوبات 

مربوط به زنان و خانواده را از سازمان برنامه و بودجه مطالبه کنند.
افزایش ۳۰ درصدی  با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر  جهانگیری 
تعداد مدیران زن در دستگاه های اجرایی تا پایان برنامه ششم، گفت: خوشبختانه 
پس از اجرای این مصوبه شاهد اتفاقات مثبت در این زمینه بودیم به گونه ای که 
دستگاه های اجرایی تالش می کردند در انتصاب موضوع زنان به عنوان مدیران 
و معاونین عملکرد بهتری از یکدیگر داشته باشند. معاون اول رییس جمهوری 
با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه مبنی بر تأمین مسکن زنان سرپرست 
خانوار اظهار داشت: باید تالش کنیم میزان کمک ها و تسهیالت برای تأمین 
مسکن زنان سرپرست خانوار هر چه بیشتر شود تا تعداد افراد تحت پوشش این 

طرح افزایش یافته و به عدالت اجتماعی نزدیک تر شود.
علوم،  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  پرورش،  و  آموزش  وزرای  که  جلسه  این  در 
حضور  نیز  جمهور  رییس  حقوقی  معاون  و  دادگستری  فناوری،  و  تحقیقات 
پیشرفت  از  گزارشی  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون  داشتند، 

اجرای مصوبات دو نشست قبلی ستاد ملی زن و خانواده ارائه کرد.
در این نشست همچنین تقسیم کار ملی دستگاه ها در موضوع ترویج، توسعه و 
نهادینه سازی سیاست های خانواده محور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
مقرر شد ظرف یک هفته و پس از ارائه نظرات دستگاه های مرتبط به دبیرخانه 

ستاد، این موضوع نهایی و تصویب شود.
در ادامه این جلسه موضوع بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست 
خانوار دهک های یک تا شش درآمدی مطرح شد و پس از ارائه توضیحات معاون 

وزیر راه و شهرسازی، این موضوع به تصویب رسید.
ابتکار: 500 برند محصوالت خانگی دارای استاندارد به بازار 

عرضه شده است
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره آموزش زنان روستایی برای 
تولید محصوالت استاندارد از اولویت های مهم دولت دوازدهم بود، گفت: با این 
آموزش ها، ۵۰۰ برند محصوالت خانگی دارای استاندارد به بازار عرضه شده است.

تاکید  با  اجتماعی،  و مسوولیت  کارآفرینی  ابتکار در دومین همایش  معصومه 
بر اینکه توانمندسازی اقتصادی زنان برای دولت دوازدهم بسیار حائز اهمیت و 
مورد توجه بوده است، اظهار داشت: این موضوع به طور مشخص یکی از مولفه 
های شاخص عدالت جنسیتی محسوب می شود که از سال ۹۶ در ستاد ملی 
زن و خانواده تصویب و به ۳۱ استان ابالغ و اجرا شد که شناسنامه هر شاخص 
هم با همکاری مرکز آمار ایران تنظیم شد. وی افزود: در این فعالیت، وزارت رفاه، 
و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  ذیربط،  های  سازمان  دولتی،  های  دستگاه 

سازمان های مردم نهاد و نظام بانکی که بتوانند تسهیالت الزم را برای زنان ارایه 
دهند همکاری خوبی با معاونت امور زنان و خانواده داشتند.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: برای کارافرینی و توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار هم یک برنامه اقدام ملی با همکاری دستگاه ها در ستادی که برای این 
منظور تشکیل شده است، تنظیم شد. ضمن اینکه دو الگوی تمرکز بر مشاغل 
الگویی  نوین خانگی که منجر به استاندارسازی تولیدات خانگی شد و دیگری 
برای توان افزایی زنان سرپرست خانوار ساکن حاشیه شهرها اجرا شد و مجموعا 
حدود ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار از این طرح ها بهره برده و به مشاغل پایدار 

دست یافته اند.
ابتکار با تاکید بر اینکه طرح های متعددی را با سازمان های مردم نهاد و تشکل 
های کارآفرینی داشتیم که در آخرین آن، ۷۰ تسهیلگر کارآفرینی تربیت شدند، 
این  از طریق معرفی زنان کارآفرین در رای گیری مردمی،  ادامه داد: همچنین 
زنان معرفی و تسهیالت ویژه ای را دریافت کردند و این مستندها در سطح رسانه 

ها منتشر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در تفاهمنامه ای که میان معاونت امور زنان و شرکت پست 
و  تولیدات  و  بودیم  پست  شرکت  سوی  از  خوبی  همکاری  شاهد  شد،  منعقد 

محصوالت خانگی این زنان را جابه جا از این طریق صورت گرفته است.
ابتکار با اشاره به اینکه تسهیالت بانکی هم به خوبی برای زنان سرپرست خانوار 
محصوالت  تولید  برای  روستایی  زنان  آموزش  کرد:  تاکید  است،  شده  اجرایی 
به  بزند محصوالت خانگی  این وسلیه ۵۰۰  به  بود که  کارها  دیگر  از  استاندارد 
بازار عرضه شده است. همینطور طرح مشترکی با وزارت جهاد در ارتباط با تولید 

گیاهان دارویی در حال اجرا است.
معاون رئیس جمهوری با یادآوری اینکه کاری معنایی به مفهوم ترغیب باورهای 
دینی انجام داده ایم و آن پژوهش گسترده در مورد حضرت خدیجه است که به 
نگارش کتاب بانوی اول منتج شده است، تصریح کرد: فعالیت های معاونت زنان 
و خانواده ریاست جمهوری در زمینه کمک به شکل گیری شخصیت یک زن 

توانمند و کارآفرین استوار است.
بررسی حضانت والیت مادری و بیمه زنان خانهدار در جلسه 

فراکسیون زنان
 سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی از بررسی موضوع حضانت و 
زنان  فراکسیون  زنان خانهدار در چهارمین جلسه  بیمه  و  مادری  شئون والیت 

مجلس خبر داد.
زنان  فراکسیون  سخنگوی  فالحی  سارا  ایرنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران در تشریح چهارمین جلسه فراکسیون 
زنان گفت: فراکسیون زنان و خانواده در راستای نقشه راه و انجام وظایف خود، 
چهارمین جلسه خود را در موضوع حضانت و شئون والیت مادری برگزار کرد. با 
توجه به مطالبه برخی از خانوادهها، به ویژه خانوادههای محترم شهدای مدافع 

حرم، فراکسیون این موضوع را از سال گذشته در دستورکار قرار داد.
هر  یا  مادر  حضانت  حق  و  پدری  جد  قهری  والیت  حق  اجرای  داد:  ادامه  وی 
اعطاء  او  به  والدین  توانایی  یا عدم  نبود  شخصی که حضانت طفل در صورت 
شده است در عمل ممکن است به دلیل اختالف نظر بین ولی قهری و مادر، با 
یکدیگر تزاحم پیدا کند و محل اختالف شود. این اختالف قطعاً منافی مصالح 
فرزند هم است. وی با اشاره به بررسیهای این موضوع در مجلس و مرکز پژوهشها 
اظهار داشت: در آخرین جلسه سال گذشته مقرر شد مرکز پژوهشهای مجلس 
با توجه به نکات جلسات کارشناسی برگزار شده، پیشنویسی را در این موضوع 
آماده کند. این پیشنویس آماده شده و به صورت یک ماده واحده درآمد. در این 
قوه  مسئوالن  با حضور  آن  توجیهی  مقدمه  همراه  به  واحده  ماده  این  جلسه، 

قضاییه، کارشناسان حقوقی، قضایی و فقهی به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گفته فالحی، در نهایت مقرر شد با توجه به نکات گفته شده، این پیشنویس 
با حضور کارشناسان و مسئوالن حاضر در این جلسه، مجدد در جلسه دیگری 
اصالح، موسع و نهایی شود. وی همچنین از بررسی موضوع بیمه زنان خانهدار 
در فراکسیون زنان مجلس خبر داد و تصریح کرد: از تصویب بیمه زنان خانهدار 
و تکلیف دولتها جهت اجرای آن، سالهای طوالنی میگذرد اما متاسفانه به جهت 
مسائل بودجهای همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. حتی در برنامه توسعه 

نیز پیشبینیهایی برای اجرای پلکانی آن شد که به نتیجه نرسید.
با بیان اینکه با توجه به اهمیت نقشهای خانوادگی زنان،  این نماینده مجلس 
ارزش افزوده کار زنان برای خانواده و همچنین ایجاد پشتوانه حداقلی اقتصادی 
برای زنان خانهدار، بیمه زنان خانهدار نیازمند بررسی بیشتر و تالش برای نزدیک 
شدن به مرحله اجراست، خاطرنشان کرد: از این جهت فراکسیون زنان بررسی 
این موضوع را در دستورکار مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد. در گام نخست تمام 
نظرات موجود پیرامون بیمه زنان خانهدار در داخل کشور احصاء و دستهبندی 

مضمونی شد. ضمن آنکه مطالعات تطبیقی نیز درباره آن صورت گرفت.
پژوهشهای  از  گزارشی  برگزار شد  رابطه  این  در  که  در جلسهای  افزود:  فالحی 
و مطالبات  نیازمندیها  و  زنان  این  زنان خانهدار، مسائل  صورتگرفته در موضوع 
ادامه،  در  گرفت.  صورت  شاغل  زنان  وضعیت  با  مقایسهای  و  شد  ارائه  ایشان 
طرح مرکز پژوهشها ارائه و نمایندگان نکات و نظرات خود را ارائه دادند و مقرر 
ارائهشده، مجددا طرح مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه  شد براساس نظرات 

دیگری بررسی شود.

اخبار حوزه بانوان



دسرها خوراکی های جذابی برای کودکان و بزرگساالن هستند. 
به خصوص اگر دسرها میوه ای باشند در کنار لذت بردن از دسر 
میتوان از خواص میوه ها هم بهره مند شد. دسر انبه نیز از جمله 

این دسرهاست.
تهیه  طرز  که  است  خوشمزه  العاده  فوق  دسر  یک  انبه  دسر 
بسیار ساده و راحتی دارد. پس اگر طعم انبه رو دوست دارید 
حتما دسر انبه رو هم امتحان کنید این دسر خنک و خوشمزه 
بسیار  خانواده  اعضای  برای  تابستان  طوالنی  روزهای  در 

دلچسب و لذیذ خواهد بود.
مواد الزم برای پاناکوتای وانیلی:

شیر یک پیمانه
شکر نصف پیمانه

خامه صبحانه نصف پیمانه
پودر ژالتین یک و نیم قاشق غذاخوری

آب یک چهارم پیمانه سر پر
وانیل یک چهارم قاشق چایخوری

مواد الزم برای دسر انبه:
۲ عدد بزرگ یا سه عدد متوسط انبه رسیده 

شیر نصف پیمانه
آب نصف پیمانه

پودر ژالتین دو قاشق غذاخوری
شکر نصف پیمانه

خامه صبحانه نصف پاکت ) ۱۲۵ میلی لیتر(
طرز تهیه:

 تهیه دسر رو با آماده کردن الیه پاناکوتا شروع میکنیم:
پودر ژالتین را با آب مخلوط کنید و اجازه دهید چند دقیقه بماند و 
حالت اسفنجی پیدا کند. بعد ظرف را روی حرارت بخار آب به صورت 
با قاشق مخلوط ژالتین  غیر مستقیم )بن ماری( قرار دهید و گاهی 

را هم بزنید تا در نهایت به روش بن ماری کامال حل و شفاف شود 
ژالتین حل شده را کنار گذاشته و شیر را داخل ظرفی بریزید و شکر 
را  به آن اضافه و مخلوط کنید و بعد خامه صبحانه را به این ترکیب 

اضافه کرده و با همزن دستی مخلوط کنید .
سپس ظرف را روی حرارت مالیم قرار داده و مدام هم بزنید. در حدی 
که شکر کامال حل شود و دانه های شکر داخل شیر حس نشود مراقب 
را    وانیل  و  برداشته  از روی حرارت  را  بعد ظرف  نجوشد.  باشید شیر 
اضافه و مخلوط کنید . اجازه دهید شیر کمی از دما افتاده و بعد ژالتین 

حل شده را اضافه کنید و به خوبی با همزن دستی مخلوط کنید تا به 
صورت یکنواخت با مواد مخلوط شود.

توجه کنید موقع اضافه کردن ژالتین بن ماری شده به شیر، شیر نباید 
داغ باشد و باید کمی از حرارت افتاده   و خود ژالتین بن ماری شده 

هم باید از دما افتاده باشد در غیر این صورت قابل استفاده نیست.
بعد از اضافه کردن ژالتین پاناکوتای وانیلی ما آماده است. مایه دسر 
پاناکوتا باید کامال صاف و یکدست باشد، بیشتر تکه های خامه ی داخل 
پایان کار احساس  از  بعد  اگه  اما   . دسر روی حرارت حل می شود  
کردید کمی از تکه های خامه داخل دسر دیده می شود حتما دسر 
رو یکبار از صافی ریز عبور دهید چون وجود تکه های خامه ظاهر کار 

را خراب می کند.
پاناکوتای وانیلی را داخل ظرف  بریزید به طوری که یک سوم لیوان با 
دسر وانیلی پر شده و بعد ظرف ها رو داخل یخچال گذاشته تا ببندد.

در مرحله بعدی پودر ژالتین را روی آب بپاشید و اجازه دهید تا حالت 
اسفنجی پیدا کند و بعد اون را روی حرارت بخار آب قرار داده و هر از 

گاهی با قاشق هم بزنید تا به روش بن ماری کامال حل و شفاف شود 
و بعد ظرف ژالتین را کنار گذاشته تا از دما بیفتد.

انبه را در میکسر بدون پوست پوره کنید.
بعد شیر و شکر را به مخلوط کن اضافه و مخلوط کنید.  ژالتین حل 
شده و از دما افتاده را به مخلوط انبه ها اضافه کرده و به خوبی میکس 

کنید و در آخر خامه صبحانه را به دسر انبه اضافه کنید.
و مجددا دستگاه را روشن کرده تا کامال مواد با هم مخلوط و یکدست 

شود حاال دسر انبه ما آمادست.
دسر انبه را به آرامی روی الیه پاناکوتای وانیلی که حاال کامال خودش 
را گرفته میریزیم تا لیوان یا بستنی خوری کامال پر شود و بعد دوباره 

داخل یخچال قرار می دهیم. 
وقتی دسر کامال بست روی آن را با برش های انبه یا انواع میوه ها مثل 

گیالس و توت فرنگی و…. تزیین کنید.

با سرآشپز=  “دسر انبه” تابستانی با پاناکوتای وانیلی
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اخبارحوزه بانوان

سارا جمشیدی جوانترین داوطلب کنکور سراسری 1400 از بجنورد
با ۱۳  پرورش خراسان شمالی گفت: سارا جمشیدی  و  آموزش  مدیر کل 

سال سن از شهرستان بجنورد به عنوان جوان ترین داوطلب کنکور سراسری 
۱۴۰۰ لقب گرفت. مهدی مودی افزود: سارا جمشیدی که با ۱۳ سال سن از 
شهرستان بجنورد، جوان ترین داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۰ لقب گرفت ، 

برای رقابت در آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی آماده شد.
وی  گفت: این داوطلب کنکور ۱۴۰۰ متولد ۱۱ مرداد ۱۳۸۷ است که در 
آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی که روز جمعه برگزار می شود، به رقابت 
خواهد پرداخت. مودی اضافه کرد: این دانش آموزان پس از پایان پایه اول 
ابتدایی با  دریافت مجوز  از وزارت آموزش و پرورش با جهشی سه پله ای 
پنجم  پایه  در  خود  تحصیلی  سال  دومین  در  چهارم  و  سوم  دوم،  مقاطع 
ابتدایی نشست و  درسال جاری در سن ۱۳ سالگی در پایه دوازدهم موفق 
این داوطلب  به گفته وی   و داوطلب کنکور سراسری شد.  اخذ دیپلم  به 
کنکور سراسری ۱۴۰۰ در دبیرستان شاهد نجابت شهر بجنورد مرکز استان 

خراسان شمالی تحصیالت خود را به پایان رساند.
مودی بیان کرد: سارا جمشیدی که از کودکی به عنوان یک نخبه مطرح بود  

در چهار سالگی قادر به خواندن و نوشتن به دو زبان فارسی و انگلیسی بود و 
پس از ورود به مدرسه  و بر دروس ابتدایی تا پایه چهارم، بر ریاضیات تا پایه 
پنجم، آناتومی بدن، بیماری ها، علوم، جانورشناسی و گیاه شناسی تسلط 
تاریخ  و  و ۴۰ کشور  ایران  بر جغرافیای کامل  دارد.این کودک هم چنین 

ادبیات ایران هم تسلط دارد و ۱۷ سوره از قرآن کریم را نیز حفظ است.
مودی با بیان اینکه در کنکور ۱۴۰۰ در این استان ۱۶ هزار و ۷۸۳ دانشآموز 
استان در کنکور رقابت میکنند، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۲ نفر دختر 
و ۶ هزار و ۷۵۱ نفر پسر هستند. وی افزود: امروز نیز هزار و ۸۹۴ نفر کنکور 
شد:  یادآور  مودی  پرداختند.  رقابت  به  شمالی  خراسان  در  هنر  سراسری 
نهم  فردا  از  آزمونشان  که  جاری  سال  کنکوری  پشت  آموزان  دانش  برای 
تیرماه شروع می شود، ۹۴ حوزه برای برگزاری آزمون با رعایت پروتکل های 

بهداشتی سازماندهی شد.
باب  هزار   ۲ از  بیش  در  که  دارد  آموز  دانش  ۱۸۰هزار  شمالی  خراسان 

آموزشگاه استان زیر نظر ۱۴ هزار نفر معلم تحصیل می کنند.
معاون توسعه ورزش بانوان هرمزگان 

ورزش نقش مهمی در سالمت خانواده و نشاط اجتماعی ایفا می 
کند 

غرب  های  شهرستان  بانوان  ورزش  مسئولین  تخصصی  نشست  دومین 
استان هرمزگان به میزبانی شهرستان بندرلنگه برگزار شد.   دومین نشست 
هرمزگان   استان  غرب  های  شهرستان  بانوان  ورزش  مسئولین  تخصصی 
میزبانی   به   ) بندرلنگه   ، ،پارسیان  بستک   ، بندرخمیر  های  )شهرستان 
بانوان  ورزش  توسعه  معاون  مرادی  فاطمه  حضور  با  بندرلنگه  شهرستان 
استان ، متقی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندر لنگه ،مسئولین 
لنگه   بندر  ورزشی  های  هیات  روسای  نائب  و  استان  غرب  بانوان  ورزش 
با  بانوان شهرستان ها  پیرامون بررسی عملکرد، مسائل و مشکالت ورزش 

هدف ارتقاء و توسعه ورزش بانوان برگزار شد.  فاطمه مرادی معاون توسعه 
بانوان استان هرمزگان در این جلسه گفت: ورزش نقش مهمی در  ورزش 
سالمت خانواده و نشاط اجتماعی ایفا می کند و ما به عنوان متولی ورزش 
را  جامعی  انداز  و چشم  برنامه  یک  باید  بانوان  ورزش  توسعه  تحقق  برای 
داشته باشیم و با توجه به شرایط کرونایی  نباید از ورزش غافل شد. دی بیان 
داشت: بایستی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
و تعداد کم تمرینات قهرمانی را انجام دهیم تا ورزشکاران ما در مسابقات 
استانی و استعدادهای برتر کشور و مسابقات ملی و بین المللی باعث افتخار 
آفرینی برای استان هرمزگان باشند .  معاون توسعه ورزش بانوان گفت :  در 
سال گذشته با اجرای ۹ طرح ملی و با حمایت های  محمود رضا امیاری 
مدیر کل ورزش و جوانان و نگاه ویژه ایشان به توسعه ورزش بانوان ۳۵۰ 
نائب روسای  و  بانوان  با تالش های مسئولین ورزش  استان  طرح ملی در 
هیات های ورزشی و با توجه به شرایط کرونا انجام شد. وی اظهار داشت : 
بیشتر این طرح ها جنبه همگانی و انگیزشی دارد و در فضای باز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی قابل اجراست چرا که از ورزش همگانی استعدادها 
کشف و نخبه پروری گسترش می یابد.  فاطمه مرادی با توجه به فرا رسیدن 
هفته عفاف و حجاب گفت: حجاب و عفاف دختران ما در میادین ورزشی 
جهان  در  ما  ورزشکاران  زیرا  شود  می  محسوب  ها  آن  شاخصه  مهمترین 
تبدیل به یک الگو می شوند الگویی که می توانند تعداد زیادی را همراهی 
کند و  وقتی ورزش الگو ساز است باید از همه بخش های آن استفاده کرد 
بانوان هم تالش کنیم بخش عفاف و حجاب  بیان داشت: در بخش  . وی 
را مورد اهمیت قرار دهیم . ایشان از مسئولین  ورزش بانوان شهرستان ها 
ی بندر لنگه و پارسیان  خانم رها صابری و خانم مهله یوسف نژاد که به 
عنوان مسئولین برتر ورزش بانوان شهرستان ها ی در غرب استان انتخاب 

شدند تجلیل کرد.


