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اعتیاد  تصور  و  دارد  مردانه  ذهنی  تصویر  ایران  در  اعتیاد  که  این 
،واقعیتی است که سبب  ناآشنا است  از مردم  زنان برای بخش بزرگی 
داشته  پیش  در  اعتیاد  ترک  برای  سخت تری  مسیر  زنان  تا  می شود 

باشند.
گیر  عاقبت  و  آخر  بیانگر  و خالصه  موجز  به صورت   » عاطفه   « سرگذشت   
بیشتر و  باتالقی که مجبورند هر روز   ، اعتیاد است  زنان در منجالب  افتادن 
بیشتر در آن دست و پا بزنند کمتر و کمتر راه رهایی برایشان پیدا می شود.

که  روستایی  بود.  ناشنوا  پدرش  می کردند،  زندگی  افتاده ای  دور  روستای  در 
اکنون هم با گسترش شهرنشینی و فضای شهری، مسافت زیادی تا شهر دارد 
تا مسیر جاده داشت.  انتهای روستا بود هم فاصله زیادی  آنها که در  و خانه 
کالس دوم بود که دیگر نتوانست تمسخر بچه ها را تحمل کند. ادای صحبت 
به خانه  روز  او خجالت می کشید. عاطفه یک  و  را درمی آوردند  کردن پدرش 
آمد و دیگر به مدرسه نرفت. از نظر مالی هم توانمند نبودند. از همان روزها، 
قوی  مادرش می گوید »عاطفه  کرد.  را شروع  زمین های کشاورزی  در  کارگری 
بود و قدرتمند، از مردها بیشتر کار می کرد، خرج ما را می داد. نمی دانم این 
مرد که خواهر و برادر و همه خانوده اش معتاد هستند از کجا سر راه عاطفه 

پیدا شد. عاطفه با او ازدواج کرد و حاال هر ۲ معتاد هستند«.
همسر عاطفه به مواد مخدر سنتی اعتیاد دارد و عاطفه مصرف کننده شیشه 
است. فرزندی دارند و در حالی که باید مانند همسن  و ساالن خود تا کالس 
به  روز  چند  جز  باشد،  بلد  شمردن  یا  و  بداند  را  الفبا  حروف  حداقل  دوم، 

الفبا را نمی شناسد. مدرسه نرفته و حروف 
»عاطفه اغلب ساعت ها روز را در خواب است. هر زمان که به خانه  اشان بروی 
دنیای خود.  و عاطفه غرق در  فرزندش می رود و می آید  و  باز است  در خانه 
گاهی هم که بیدار باشد صدای داد  فریادش گوش فلک را کر می کند. ناسزا 
آنها  از  کنیم،  چه  نمی دانیم  هستند.  کالفه  دستش  از  همسایه ها  می گوید. 
می ترسیم. زن و شوهر خیلی خشن هستند،. عاطفه خشونت بیشتری دارد« 

اینها را یکی از همسایگان عاطفه گفت.
صبح،  هفت  ساعت  از  قبل  گاهی  است،  خیابان  و  کوچه  در  رها  »فرزندش 
شام  است.  گل آلود  و  کثیف  اغلب  لباس هایش  می بینم،  کوچه  در  را  پسرش 
او می گوید.  به  ناهارش معلوم نیست. هر کسی هم که رد می شود چیزی  و 
وقتی پدر و مادرش اینطور هستند همه به خود حق می دهند که با این بچه 

بیان می کند. این صحبت ها را  بدرفتاری کنند« همسایه دیگری 
همسر عاطفه زباله گرد است و سابقه خرده فروشی مواد مخدر، سرقت و زندان 
تصمیم  خواهرانش  و  مادر   ، افتاد  زندان  به  عاطفه  همسر  که  بار  یک  دارد. 
ترک  کمپ  در  ماهی  یک  عاطفه  ببرند.  اعتیاد  ترک  کمپ  به  را  او  گرفتند 
خانه  و  آمد  مادرش   ، کند  ترک  بود  رفته  عاطفه  که  وقت ها  »آن  بود.  اعتیاد 
فرزند  که  ندیدیم  اصال  مدت  آن  بود،  فرزندش  مراقب  کرد،  تمیز  را  عاطفه 
تازه  و  بود  مرتب  و  تمیز  هم  لباس هایش  باشد،  شده  رها  کوچه  در  عاطفه 
چه  که  می گویند  عاطفه  مهرمان  مادر  از  همسایه ها  می کرد«  زندگی  داشت 
دخترش  تا  زحمت کشیده  مدت  آن  در  و چقدر  است  ساده ای  و  مهربان  زن 

به زندگی برگردد.
ترک  مرکز  آن  به  همسرش  خواهر  با  و  شد  آزاد  زندان  از  عاطفه  همسر  اما 
عاطفه  ماند.  باقی  نیمه کاره  درمان  و  آورد  خانه  به  را  عاطفه  و  رفت  اعتیاد 
شد.  برآب  نقش  همسایه هایش  و  مادر  رویای  و  رفت  شیشه  سراغ  به  دوباره 
اعتیاد نه تنها دامن عاطفه را گرفته ، بلکه به جان مادر و فرزندش هم آتش 
آنقدر  که  فرزندی  و  ندارد  را  عاطفه  همسر  با  تقابل  توان  که  مادری  ؛  زده 
بگوید  مادربزرگ  به  اینکه  جز  برنمی آید  دستش  از  کاری  که  است  کوچک 

»یه روز میذارم میرم«.
دزد مهر مادری 

اعتیاد بالی خانمان سوزی است که مبتالی آن فرقی نمی کند مرد باشد یا زن، 
در هر حال خانمان برانداز است ، اما آنجا که مادر که اسوه محبت و مهربانی 
و پناه فرزند است به اعتیاد مبتال شود، از مهر مادری دیگر چیزی برای عرضه 
مواد  نداشتن  از  را  فریادهایش  فقط  عاطفه،  مانند  بسا  چه  و  ندارد  فرزند  به 

مخدر، بر سر فرزند هوار کند و خبری از ایفای نقش مادری نباشد.
و  درمان  مدیرکل  سوی  از  امسال  ماه  اردیبهشت  که  رسمی  آمار  طبق 
میلیون   ۲ از  شده  بیان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  اجتماعی  حمایت های 
و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور، تخمین زده می شود ۱۵۶ هزار زن معتاد باشند.

سال  آذرماه  به  مربوط  که  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  آمار  اساس  بر 
امور  معاون  آمار  طبق  هستند.  زن  کشور  معتادان  درصد   ۶ ؛  است  گذشته 
 ۱۰ میزان  به   ۹۸ سال  ماه  خرداد  در  مازندران  بهزیستی  پیشگیری  توسعه 

درصد از معتادان مازندران را زنان تشکیل می دادند.
زنانه  ، سال ۹۹ درباره  به مواد مخدر مازندران  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
شدن اعتیاد در استان هشدار داده و گفته بود : افزایش تعداد زنان معتاد در 
هفته  خبری  نشست  در  مظفری  احمد  است.  خطر  زنگ  یک  پایین،  سنین 
اعتیاد  سن  کاهش  و  اعتیاد  شدن  زنانه  از  هم  امسال  مخدر  مواد  با  مبارزه 
زنان معتاد همپای  و میر  نرخ شیوع و مرگ  ایرنا گفت:  به  صحبت کرد. وی 

مردان معتاد در حال افزایش است.
 ۲۳ طالق،  از  درصد   ۵۵ آزاری ها،  همسر  درصد   ۶۵ اینکه  بیان  با  مظفری 

مواد مخدر  اساس  و  پایه  قتل عمد،  از  ۲۵ درصد  نزاع و خشونت و  از  درصد 
مربوط  مازندران  در  مخدر  مواد  میر  و  مرگ  آمار  بیشترین  کرد:  اظهار  دارد، 
اعتیاد،  وضعیت  خاطر  به  یا  و  شده اند  جدا  یا  که  است  مجرد  معتادان  به 

نکرده اند. ازدواج 
آمار،  این  نبودن  ندارد.  وجود  مازندران  در  زنان  اعتیاد  درباره  تفکیکی  آمار 

مساله دیگری در مسیر ترک اعتیاد زنان است.
برچسب رنج مضاعف 

دقیقی  آمار  کرد:  اظهار  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  اعتیاد  ترک  روانشناس  یک 
زنان،  برای  را  اعتیاد  ترک  مساله  این  و  ندارد  وجود  کشور  در  زنان  اعتیاد  از 

می کند. سخت تر 
درمانی  مراکز  به  اعتیاد  ترک  برای  کمتر  زنان  اینکه  به  اشاره  با  قبادی  زهرا 
از  متادون تراپی  شیوه  با  اعتیاد  ترک  مرکز  یک  در  افزود:  می کنند،  مراجعه 
اعتیاد  درگیر  که  زنان  اغلب  هستند،  زن  نفر  هفت  فقط  مراجعه کننده،   ۱۳۷

هستند از ترس آبرو و یا خجالت، برای ترک اعتیاد مراجعه نمی کنند.
وی با بیان اینکه ابرچسبی که جامعه به زنان معتاد می زند به مراتب سخت تر 
از برچسبی است که به مردان معتاد زده می شود، گفت: همین مساله باعث 

شده به ویژه زنان جوان، مراجعه کمتری برای ترک اعتیاد داشته باشند.
معتاد  برادر  یا  و  پدر  دارای شوهر،  اغلب  معتاد  زنان  که  این  اظهار  با  قبادی 
هستند که در زندگی آنها هم تاثیر داشته و به سمت اعتیاد کشیده شده اند، 
تاثیر   ، باشند  معتاد  مادر کدام یک در خانواده  یا  پدر  نمی کند  فرقی  گفت: 

سوء آن بر کودک نمود خواهد یافت.
این روانشناس با اشاره به اینکه برخی از مردان معتاد همسران خود را معتاد 
: در  افزود  برای خود و شوهرشان مواد تهیه کنند،  تا مجبور شوند  می کنند 
کنار عوامل روانشناختی شخصیتی که باعث اعتیاد می شود، اصلی ترین علت 

اعتیاد، محیط خانه و خانواده است.
می شود  باعث  کمبودها  و  اجتماعی  سرخوردگی های  اینکه  بیان  با  قبادی 
زنان  در  شدید  اعتیاد  داد:  ادامه  شوند،  کشیده  اعتیاد  سمت  به  افراد  برخی 

بعضا به موارد فحشا و تن فروشی هم منجر می شود.
متادون تراپی  طریق  از  اعتیاد  ترک  برای  که  بانوانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مراجعه می کنند اغلب در سنین باال هستند، خاطرنشان کرد: دختران جوان 

کمتر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند و این کار را سخت می کند.
مواجه  هم  قانونی  مشکل  یک  با  زنان  اعتیاد  ترک  در  اینکه  بیان  با  قبادی 
به  نمی توانند  مرد،  غلبه  قدرت  مقابل  در  متاهل  زنان  کرد:  اظهار  هستیم، 
همسران  اعتیاد  ترک  از  مانع  شوهران  این  کنند،  مراجعه  اعتیاد  ترک  مراکز 
خود می شوند و اگر زنی حتی به میل خود و نه با فشار خانواده، برای ترک 

اعتیاد مراجعه کند، مانع بزرگی به اسم شوهر معتاد دارد.
وی با اشاره به افزایش مصرف گل و حشیش و شیشه در میان دختران جوان، 
و  و حشیش مصرف می کنند  در دورهمی های دوستانه، گل  افراد  این  افزود: 
نداشتن  می کنند؛  مصرف  تفریحی  و  نیستند  معتاد  که  است  این  آنها  تصور 
رابطه خوب در خانواده باعث می شود جوانان و نوجوانان تحت تاثیر دوستان 

قرار گیرند و به سمت مصرف مواد مخدر می روند.
اعتیاد زنان و سایر آسیب های اجتماعی پیوند 

۱۹ ساله بود؛ به قد بلند و صورت استخوانی. در حاشیه شهر با پدرش زندگی 
می کرد؛ پدری که بیش از ۸۰ سال سن داشت و جای پدربزرگش بود. حاصل 
ازدواج دوم پدرش از مادری کم سن و سال بود که به عقد پدرش آمد و چند 

سالی بعد از تولد او، پدر و مادرش از هم جدا شدند.
پیرمرد شربت متادون مصرف می کرد. دختر به مدرسه نرفته بود و از شربت 
اعتیاد شده است. اهل  متادون پدر استفاده می کرد و فکر نمی کرد وارد دره 
یکی از استان های جنوبی بودند. عالوه بر تنهایی و گذران ایام با پدر پیرش، 

تحت خشونت برادری بود که سال ها قبل به مازندران کوچ کرده بود.
گذشته،  دهه های  در  کرد:  اظهار  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  جامعه شناس  یک 
اعتیاد مقوله ای کامال مردانه قلمداد می شد و تصور عموم براین بود که ورود 
زنان به این عرصه و درگیری آنان با این موضوع بسیار ناچیز است. اما نگاهی 
به آمارهای موجود در سطح جهان و ایران و تحقیقات به عمل آمده در این 
جغرافیایی  طبقاتی،  الگوهای سنی، جنسی،  در  عمده  تغییرات  مؤید  زمینه، 

و فراگیری در کشورهای گوناگون است.
اینکه در جهان، سوء مصرف مواد در مردان،  با اشاره به  دکتر مطهره فوالدی 
شایع تر از زنان است، افزود : واقعیت این است که عرصه اعتیاد و سوء مصرف 
مواد مخدر از تک جنسیتی بودن سنتی گذشته به سمت ۲ جنسیتی شدن 
ایران نیز با چنین گرایش و روندی  در شرایط معاصر پیش می رود و جامعه 

در تغییر الگوهای جنسیتی مصرف مواد روبه رو است.
تاثیر  از نظر علت، شیوع  و  اعتیاد در بین زنان  اینکه  بیان  با  این پژوهشگر 
با  ولی  گفت:  دارد،  مردان  در  اعتیاد  با  توجهی  قابل  اختالفات  جامعه  بر  آن 
برای  اختصاصی  خدمات  گونه  هیچ  حاضر  حال  در  ما،  کشور  در  حال  این 
مردان  به  فقط  مراکز  و  خدمات  از  برخی  حتی  و  ندارد  وجود  زنان  اعتیاد 

دارند. اختصاص 
وی افزود : از سوی دیگر با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر در زنان ناهنجارتر 
از مراجعه به مراکز درمانی معتادان که  از مردان تلقی می شود، زنان معموال 
با  نتیجه  در   ، دارند  اکراه  هستند  مردان  آنها  کنندگان  مراجعه  بیشترین 
هستند  معتادان  به  دسترسی  مکان  مهم  ترین  درمانی  مراکز  اینکه  به  توجه 

، بیشترین میزان اطالعات مربوط به معتادان از این مراکز تامین می شود.
این جامعه شناس گفت : یکی از مشکالت این است که شیوع اعتیاد در زنان کمتر 
از میزان واقعی تخمین زده شده و در نتیجه آمار دقیقی از زنان معتاد در دست 

نباشد که این خود یکی از موانع ترک اعتیاد زنان تلقی می شود.
فوالدی با اشاره به اینکه در اعتیاد به مواد مخدر نقش زنان چه به عنوان 
 ، است  ناپذیر  انکار  افراد در معرض خطر  عنوان  به  و چه  مصرف کننده 
اعتیاد در کشور، جمعیت  اجتماعی عمده مطالعات  به دالیل  اما   : افزود 
مردان را هدف گرفته است. نه تنها مطالعات بلکه روش های پیشگیری و 

درمان نیز غالبا مرد محور است.
وی با اعالم این که در تازه ترین مطالعات و یافته های کلینیکی مشخص 
متفاوت  کامال  مردان  و  زنان  در  مخدر  مواد  به  افراد  وابستگی  که  شده 
این یافته ها منجر به پیشنهاد طی مراحل ترک مختلف   : است ، گفت 

در زنان و مردان شده است.
از  اعتیاد  و  مخدر  مواد  مصرف  سوء  اینکه  بیان  با  جامعه شناس  این 
عوامل تأثیرگذار بر وضعیت سالمت جسمی، روانی و اجتماعی در جامعه 
هستند، ادامه داد: اگر چه در جهان پیشرفت قابل توجهی در درک این 
شده  ایجاد  آنها  درمان  و  پیشگیری  راه  مناسب ترین  یافتن  و  اختالالت 
است ، اما از انجام پژوهش بر زنان تا ۲ دهه قبل کامال غفلت شده بود. 
اجرا  و  تا کنون طراحی  مواد که  به سوء مصرف  بیشتر مداخالت مربوط 
نیازمندی های  و  ویژگی ها  اساس  بر  مالحظه ای  قابل  طور  به  شده اند، 

گرفته اند. مردان شکل 
مطالعات  در  زنان  نسبت  سنتی  طور  به  که  آنجا  از  شد:  یادآور  فوالدی 
تأثیر  است،  کم تر  هستند  درمان  تحت  که  کسانی  در  اعتیاد  به  مربوط 
سوء مصرف مواد بر زنان کم تر از مردان شناخته شده است ، اما شواهد 
و  مواد  مصرف  سوء  که  می دهد  نشان  شده،  تولید  تاکنون  که  علمی 
سیر  و  کرده  ایجاد  زنان  سالمت  برای  را  متفاوتی  چالش های  اعتیاد 

متفاوتی را هر دو جنس دارد.

ترک اعتیاد، رویای غیرقابل تعبیر برای زنان معتاد
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هف ادامه صفحه قبل 
به  زنان  گرایش  عوامل  و  زمینه ها  موجود،  اجتماعی  مطالعات   : افزود  وی 
و  آشفته  وضعیت  از  ناشی  چیز  هر  از  بیش  را  مخدر  مواد  مصرف  سوء 
مغشوش بسترهای خانوادگی قلمداد کرده اند و اغلب قائل به وجود رد پای 

یک مرد در اعتیاد زنان هستند.
فوالدی با اظهار این که گفته می شود اغلب زنان معتاد مجرد، پدر یا برادر 
معتاد  زنان  اکثر  و  شده اند  واقع  اجتماعی  بزه  یک  مورد  یا  و  دارند  معتاد 
متأهل هم توسط همسرانشان آلوده می شوند، گفت: اگر چه نقش اثرگذار 
مردان در زندگی زنان، بویژه در جایگاه همسر قابل انکار نیست و شاید به 
با  همراهی  و  زندگی  زنان  از  بسیاری  اجتماعی،  حمایت های  فقدان  دلیل 
اما ضرورت  ترجیح دهند،  یا جدایی  و  و درگیری  به تنش  را  معتاد  همسر 
دارد در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر جدید که سهم قابل توجهی در روند 
افزایشی و رو به رشد اعتیاد زنانه دارد، با احتیاط بیشتری نسبت به چنین 

تقلیل گرایی هایی پرهیز کرد. از چنین  و  تحلیل هایی مواجه شد 
وی افزود : شاید بتوان در این زمینه برای کلیشه های جنسیتی رایج مدرن 
می  کشیده  چالش  به  کمتر  سنتی  جنسیتی  کلیشه های  خالف  بر  که 
شوند و همچنین سردر گمی در هویت های جنسیتی و فشار اجتماعی و 
فرهنگی دستیابی به الگوی موفق و مطلوب زنانه، نقش بیشتر و مؤثرتری 

قائل شد.
این جامعه شناس با بیان اینکه زنان معتاد اغلب حوادث خشونت بار تکان 
: همچنین در  اند، گفت  از لحاظ روانی تجربه و تحمل کرده  را  دهنده ای 
در  جنسی  استفاده  سوء  از  تاریخچه ای  و  سابقه  معتادان،  از  زیادی  تعداد 
افسردگی و اضطراب دیده شده است. مباحث مطرح شده در سه  کودکی، 
درمان  نیز  و  پیامدها  و  آسیب ها  گرایش،  بر  موثر  عوامل  مهم ترین  حوزه 
نظر،  مورد  حوزه  سه  در  که  داد  نشان  زنان  میان  در  مواد  مصرف  سوء 
عواملی وجود دارند که یا به صورت اختصاصی در مقوله اعتیاد زنان حائز 
و  پیامدها  و  وضعیت  بر  اثرگذاری  وجود  با  که  عواملی  یا  هستند  اهمیت 
بیشتری  تأثیر  و  اهمیت  از  زنان  درباره  جنس،  دو  میان  در  اعتیاد  درمان 

برخوردارند. 
وی با اشاره به اینکه آسیب های اعتیاد زنان از دو جنبه حائز اهمیت است 
، افزود : یکی ، از جنبه آسیب هایی است که به خود فرد وارد می شود و 
که  است  آسیب هایی  و  خانواده  در  زنان  نقش  اهمیت  به  توجه  با  دیگری 
پیامدهای جسمی،  بویژه خانواده و جامعه وارد می شود.  به شبکه اطراف 
روانی و اجتماعی که از رهگذر زنان معتاد به اطرافیان به خصوص فرزندان 
وارد می  مشابه  نقش های  با  مردان  ناحیه  از  که  با مشکالتی  وارد می شود 

شود ، قابل مقایسه نیست.
زنان  در  اعتیاد  فردی  آسیب های  که  این  بر  تاکید  با  شناس  جامعه  این 
و  اجتماعی  از جنبه مسائل  و چه  روانی  و  از جنبه مشکالت جسمی  چه 
کرد  تصریح  است،  مردان  مشابه  موقعیت  از  مخرب تر  مراتب  به  خانوادگی 
و  باال  بسیار  خون  فشار  تغذیه،  سوء  بیماری های  بر  عالوه  زنان،  اعتیاد   :
سرطان، آنان را در معرض بیماری های خطرناکی مانند هپاتیت و ایدز قرار 
دارد  بیشتری  احتمال  مردان  با  مقایسه  در  معتاد  زنان  واقع  در  دهد.  می 
دچار ایدز و دیگر بیماری های ناشی از روابط جنسی شوند و در مقایسه با 
زنانه و معضالت  بیماری های  به  زنان دیگر احتمال بیشتری وجود دارد که 
و  خانواده  از  راحتی  به  ما  فرهنگ  در  کننده  مصرف  زن  شوند.  دچار  آن 
دوستانش طرد می شود. همچنین، زنان با توجه به مشکل کسب درآمد و 
توانایی برای به دست آوردن مواد مخدر از راه های دیگر ، گاهی به کارهای 
قرار  جنسی  استفاده  سوء  مورد  راحتی  به  و  می دهند  تن  اخالقی  ضد 
به زندگی  آنها  برگشت  آنها شده و  افزایش تخریب  باعث  این  می گیرند که 

سالم را سخت تر می کند.
به  نیز  زنان  اعتیاد  اجتماعی  و  خانوادگی  پیامدهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مراتب عمیق تر از مردان است ، توضیح داد : شاید بتوان گفت آسیبی که 
پیرامون  اجتماعی  محیط  و  جامعه  بر  مخدر  مواد  به  زنان  اعتیاد  اثر  در 
از آسیب های فردی نیست. خانواده هسته اصلی و  مترتب می شود، کمتر 
نهاد بنیادی هر جامعه است و زنان نقش محوری را در خانواده ایفا می کنند 
و پرورش و تربیت فرزندان نسل بعد که آینده سازان و سرمایه های آتی هر 
اعتیاد  زنان صورت می گیرد.  دامان  جامعه ای محسوب می شوند عموما در 
تحت  را  خانواده  و  فرزندان  منفی  به طور  مواد مخدر  به سوء مصرف  زنان 
تأثیر قرار می دهد و به طور مستقیم و غیر مستقیم، بسیاری از مشکالت 

و انحرافات اجتماعی از این ناهنجاری ناشی می شود.
فوالدی با اشاره به اینکه فروپاشی خانواده های زنان مصرف کننده از طریق 
طالق یا مرگ بر اثر مشکالت جسمی ناشی از اعتیاد از جمله این مسائل 
اجتماعی  انحرافات  و  بر آسیب ها  زنان،  اعتیاد  اشکال حاد  است، گفت: در 
حاد دیگری نیز دامن زده می شود و خشونت، افزایش تجاوز، روابط جنسی 
کودکان،  فروش  ناخواسته،  بارداری های  جنسی،  تجارت  چارچوب،  از  خارج 
مسائلی  جمله  از  دست  این  از  مواردی  و  جامعه  در  کار  کودکان  افزایش 
هستند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با معضل اعتیاد زنان پیوند 

دارند.

با سرو گل مهمانی های شبانه 
مواد  فروش  و  قضا محل خرید  از  که  از خیابان های حاشیه شهر  یکی  در 
زن  دیدم.  اتفاقی  را  مردی  و  زن  هستم،  زدن  قدم  حال  در  است  مخدر 
جوان به مرد التماس می کرد و مواد مخدر می خواست. مرد بی اعتنا به او، 
ایستاده بود و گاهی چند قدم برمی داشت و زن هم به دنبالش. هرچه زن 
به  زار  حالت  با  زن  می شد.  بیشتر  مرد  بی اعتنایی  می کرد  التماس  بیشتر 
مرد می گفت»حالم خوب نیست، بده دیگه. به جون سارا و مانیا اگه پول 

داشتم بهت می دادم، حتما پولش رو چند روز دیگه بهت میدم«.
افراد در دوره های سنتی  اظهار کرد:  ایرنا  با  و گو  روانشناس در گفت  یک 
یکی  جوانی  و  نوجوانی  هستند؛  متفاوتی  شخصیت های  دارای  مختلف 
دارای  مرحله  این  در  فرد  که  است  افراد  زندگی  مراحل  حساس ترین  از 
و  طلبی  هیجان  لذت جویی،  خودنمایی،  استقالل طلبی،  مثل  خصوصیاتی 
تاثیرپذیری از گروه دوستان است و در نتیجه زمینه مناسبی برای انحراف 

بویژه گرایش به مواد مخدر وجود دارد.
دارد،  بستگی  عواملی  به  زنان  اعتیاد  اینکه  بیان  با  شهریاری  مبینا  دکتر 
کسب  جسمانی،  دردهای  کاهش  برای  شخص  فردی،  علت های  در  افزود: 

لذت، کنجکاوی و کمبود عاطفه و محبت به آن روی می آورد.
پیامدهای  به  نسبت  شناخت  سطح  آمدن  پایین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مخدر  مواد  مصرف  سمت  به  گرایش  علل  دیگر  از  مخدر  مواد  از  استفاده 
است، ادامه داد : افراد سست عنصر به سرعت تحت تاثیر افراد معتاد قرار 
می گیرند و ناهنجاری ها را قبول می کنند، افراد ضعیف و شکننده در برابر 

ابتال هستند. مشکالت، بیشتر در معرض خطر 
مرد  زندانی  معتادان  تعداد  جوامع  اکثر  در  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
را  مواد مخدر  معتاد،  زنان  است، گفت: چون  زندانی زن  معتادان  از  بیشتر 
در خانه مصرف می کنند و به همین خاطر مشکالت اعتیاد زنان در جامعه 

کمتر به چشم می آید.
نیستند،  راضی  خود  زناشویی  زندگی  از  که  زنانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پذیرش  و  نیستند  آنها  پشتیبان  وخانواده  ندارند  حامی  می کنند  احساس 
دارند،  قرار  مواد مخدر  از  استفاده  در معرض  بیشتر  از جدایی  بعد  ندارند، 
خود  همسر  خشونت  و  بدرفتاری  مورد  زندگی  در  که  زنانی  کرد:  تصریح 
قرار می گیرند ممکن است برای غلبه بر درد، اضطراب و ترس ناشی از آن 

اعتیاد شوند. درگیر 
مهمانی های  به  معروف  شبانه  مهمانی های  در  داد:  ادامه  روانشناس  این 
می شوند  هم جمع  دور  مختلف  بهانه های  به  که  زنانی  و  مردان  شیطانی، 
و مصرف مواد نخستین پذیرایی است که در این محفل کذایی قرار دارد.

فرد  آوردن  روی  عوامل  دیگر  از  تنهایی  احساس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می دانند،  تنهایی  بیماری  را  اعتیاد  روانشناسان  برخی  و  است  اعتیاد  به 
دوستان  و  خانواده  با  خوبی  و  محکم  ارتباط  که  افرادی  کرد:  خاطرنشان 
 ، می کنند  تنهایی  احساس  همیشه  تقریبا  و  هستند  جمع گریز  و  ندارند 
برای تحمل  شکست در رابطه به مواد مخدر روی می آورند و لذت های آنی 

را جایگزین آن مساله می کنند.
زنان  اعتیاد  عوامل  ترین  مهم  از  معتاد  همسران  اینکه  بیان  با  شهریاری 
را  اعتقاد همسر خود  اینکه  برای  افراد  این  اظهار کرد:  به حساب می آیند، 
نکند  ایجاد  درگیری  آنها،  مخدر  مواد  مصرف  برای  همسر  و  دهند  کاهش 
برای مصرف خود، دوست و همراه داشته  به اصطالح  باشد و  و حامی شان 
برای  تنگ دستی  مواقع  در  و  می کنند  مصرف  درگیر  را  خود  زنان  باشند 

تهیه مواد از زنان معتاد خود به صورت ابزاری بهره می برند.
ضد  شخصیت  پژوهش ها  طبق  معتادان  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  نامشروع  کارهای  به  را  خود  همسر  افراد  این  افزود:  دارند،  اجتماعی 
استفاده  تکدی گری  برای  خود  فرزندان  از  حتی  و  کرده  وادار  خودفروشی 
می کنند تا مصرف خود را تامین کنند. مردان معتاد حتی دختران کم سن 

و سال خود را برای گرفتن مواد، به عقد مردان مسن درمی آورند.
به  نامالیمات  برابر  در  صبر  و  تاب آوری  که  این  اظهار  با  روانشناس  این 
اراده افراد بستگی دارد و کسانی که تحمل کمتری دارند بیشتر به سمت 
اعتیاد کشانده می شوند ، گفت : اعتیاد، نظام خانواده را متالشی و درآمد 
خانواده را کم می کند و فرد معتاد نسبت به قوانین اجتماعی و خانوادگی 
فرصت  ضمن  در  می کند.  فراهم  را  انحرافات  زمینه  که  می شود  بی تفاوت 
بسیار کاهش می یابد  مادران معتاد  فرزندان  و  ازدواج دختران مجرد معتاد 

مگر اینکه فردی مانند خود را انتخاب کنند.
شهریاری با بیان اینکه ارتباط و تاثیر مادر با بچه ها بیشتر از ارتباط پدر با 
فرزند است، ادامه داد: زنان معتاد از طرف خانواده هم طرد می شوند ضمن 
رفتارهای ضداخالقی  زنان  اعتیاد  نمی پذیرد چون  را  آنها  هم  جامعه  اینکه 
هم به همراه دارد. مادر معتاد نمی تواند نقش مادری خود را حتی به میزان 
کم ایفا کند و فرزندان این افراد بشدت تحت فشار قرار دارند چون عواطف 

مادری را احساس نمی کنند.
افراد  نیازهای  بر سایر  را مقدم  نیاز خود  مادر معتاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ناپذیری  جبران  آسیب های  زنان  اعتیاد  کرد:  خاطرنشان  می داند،  خانواده 
حمایت  مورد  کنند  اقدام  اعتیاد  ترک  برای  اگر  حتی  زنان  برخی  دارد، 

ابتال  بهداشت شخصی،  به  توجه  نمی گیرند. همچنین کاهش  قرار  خانواده 
به هپاتیت و اچ آی وی در زنان معتاد بسیار زیاد است.

به  روز  زنان  اعتیاد  اما  نداریم  زنان  اعتیاد  از  درستی  آمار  گفت:  شهریاری 
روز در حال افزایش است. ضمن اینکه کمبود مرکز ترک اعتیاد زنان را در 
مازندران شاهد هستیم . سه مرکز ترک اعتیاد زنان در شهرهای ساری، بابل 
و تنکابن در استان هم از امکانات و ظرفیت پذیرش کافی برخوردار نیست.

وی با اشاره به اینکه انتظار است مسئوالن برای جلوگیری از ازدواج دختران 
با افراد معتاد، نظارت بیشتری روی آزمایش های زمان ازدواج داشته باشند، 
و  می شود  انجام  سهل انگاری  با  اعتیاد  آزمایش های  برخی  کرد:  اظهار 
بعدها  و  می کنند  اعتماد  شده  انجام  که  آزمایشی  صرف  هم  خانواده ها 
نداشته و فرد مورد نظر  اعتباری  و  بوده  فرمالیته  آزمایش  متوجه می شوند 

معتاد بوده است.
صورت  معتاد  شخص  اراده  با  باید  اعتیاد  ترک  کرد:  خاطرنشان  شهریاری 
شدت  با  دوباره  فرد  و  نیست  تاثیرگذار  جبر،  و  زور  با  اعتیاد  ترک  گیرد، 

اعتیاد گرایش پیدا می کند. بیشتری به سمت 
نیست  زنان  اجتماعی  مسائل  پاسخگوی  بخشنامه 

را  زنان  اعتیاد  بتواند مسیر ترک  زنان شاید  یک ساختار هدفمند در حوزه 
اعتیاد،  ترک  مراکز  در  اعتیاد  ترک  نیست  پوشیده  کسی  بر  کند.  هموار 
از  استفاده  و  روانشناختی   درمان های  و  است  مسیر  از  بخشی  فقط 
برای  اعتیاد  ترک  ملزومات  از  ترخیص  از  پس  درمانی  روان  مشاوره های 

افراد معتاد است.
متعدد  عوامل  به  اجتماعی  آسیب های  گفت:  ایرنا  به  جامعه شناس  یک 
دارد  بستگی  دیگر  عوامل  از  بسیاری  و  جنسیت  شغل،  اقلیم،  قبیل  از 
ساحت های  اجتماعی،  آسیب های  فراگیرترین  از  یکی  عنوان  به  اعتیاد  و 

مختلف انسان و جامعه را هدف قرار می دهد.
اکثر جوامع،  در  تاریخ  زنان در طول  اینکه  به  اشاره  با  بزرگی  دکتر شعبان 
با  و  پذیرفتند  را  شدن  عرفی  دیگر،  جنس  یا  دوم  جنس  عنوان  به 
اجتماعی،  بحران های  مقابل  در  جامعه پذیری  فرآیند  در  شرایطی  چنین 
است  ساحتی  چند  مساله  زنان،  اعتیاد  کرد:  اظهار  بوده اند،  آسیب پذیرتر 

نامطلوب، طلب می کند. برای بهبود وضعیت  ابعاد بسیار گسترده ای  که 
وی با بیان اینکه زنان در طول تاریخ، با توجه به نقش هایی که در فرآیند 
داشتند  خانواده  مدیریت  و  پرورش  و  فرزند  تولید  فرزندان،  اجتماعی شدن 
ویژگی های سازمانی بسیاری از نهادهای اجتماعی مانند خانواده، آموزش و 
افزود:  داده اند،  بافتار خویش جای  درون  را  دیگر مسائل  و  اقتصاد  پرورش، 
اینکه  دلیل  به  زنان  که  می دهد  نشان  زنان  اعتیاد  آسیب شناسی  واقع  در 
آسیب  هم  نهادی  ساختار  به  هستند  اجتماعی  نهادهای  ساختاری  ستون 

وارد می آید.
این پژوهشگر تصریح کرد: به دلیل اینکه نظام اجتماعی و در پی آن نظام 
سیاسی در جامعه ایرانی، نظامی پدرساالرانه بوده است ، قوانین نیز توسط 
مردان و برای مردان تحریر شده و تقریر این تحریر در سطح زیرساخت های 
و  هویت  یکپارچگی  و  توسعه  رشد،  موانع  اصلی ترین  از  یکی  فرهنگی، 

وجدان جمعی زنان نسبت به جامعه متعصب است.
بزرگی ادامه داد: روح آنچه به عنوان وجدان جمعی می نامیم در زنان باعث 
عدم تقویت و ترمیم مسئولیت هایی است که جامعه در مقابل زنان دارد ، 
اما در دهه های اخیر جنبش های مدنی و خیرخواهانه که عمومی با جذب 
مطالبات  در  عمیقی  بسیار  تغییرات  است  یافته  گسترش  زنان،  حداکثری 

و نقش زنان ایجاد کرده است.
انواع  به  اعتیاد  حوزه  در  بویژه  زنان  مساله  حل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گیرد،  قرار  بررسی  مورد  بین النهادی  امری  شکل  به  باید  مخدر،  مواد 
تقویت  و  امر  متولی  اجتماعی، همپای سازمان های  نهادهای  گفت:همیاری 
پایه های تشکل های مدنی، می تواند مطالبات عرفی زنان را تغییر داده و با 

کمک شبکه های رسمی تولید قدرت، به قانون تبدیل شود.
در  زنان  مشروع  مطالبات  داشتن  نگه  کرد:  خاطرنشان  جامعه شناس  این 
بکشاند.  جامعه  دامن  به  بیشتر  را  اعتیاد  لشکر  می تواند  بخشنامه  حد 
دارند  نیاز  قانون  به  کنند  غلبه  اجتماعی  آسیب های  بر  که  آن  برای  زنان 
باید  ایرانی  جامعه  در  مردانه  قانونگذاری  شد:  یادآور  بزرگی  بخشنامه.  نه 
مطالبه گرایانه  نگاری  قانون  یابد.  تازه جریان  متنی  در  و  دیگری  به صورت 
از  شورایی  شود.  قیم مآبانه  و  حمایتی  فصلی  بخشنامه های  جایگزین  باید 
کلید حل  می تواند  زدایی  اعتیاد  امر  متولی  و  متبوع  سازمان های  در  زنان 

باشد. تبعیض جنسیتی  و  تمایز  زیربنایی 
اعتیاد  ترک  از  بعد  مردان  کرد  ادعا  می توان  میدانی  مشاهدات  براساس 
می توانند از شرایط امن خانواده بهره برده و از مراقبت های بعد از ترخیص 
اما زنانی که همسر، برادر و یا پدر معتاد دارند در صورت  برخوردار شوند. 
و  برمی گردند  ناامن  محیط  آن  به  دوباره  اعتیاد،  ترک  برای  شخصی  اراده 
شرایط  به  توجه  می رسد  نظر  به  دارند.  مجدد  اعتیاد  زمینه  عاطفه،  مانند 
ترک اعتیاد برای زنان باید از سوی مسئوالن متولی مورد توجه قرار گیرد تا 
ورای کمبودهای قانونی و اصرار برخی مردان معتاد بر معتاد بودن همسران 

خود، زنان معتاد بتوانند مسیر درستی را در ترک اعتیاد طی کنند.

ترک اعتیاد، رویای غیرقابل تعبیر برای زنان معتاد
  گزارش  : ایرنا



سفر به ارمنستان، به دلیل واکسیناسیون رایگان کرونا در این 
کشور، در روزهای اخیر اوج گرفته است.

در  واکسیناسیون  نیوز،  تجارت  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
روزهای گذشته  که طی  بود  این خبری  مرز.  لِب  هم  آن  ارمنستان، 
مثل یک بمب خبری در فضای عمومی ایران عمل کرد. عجیب آنکه 
در حالی که ایران وارد پیک پنجم کرونا شده و وضعیت در استان هایی 
توصیف  »فاجعه بار«  مسئوالن  اذعان  به  سیستان وبلوچستان،  مانند 

شده، ارمنستان به گردشگران واکسِن رایگان تزریق می کند.
 همین حاال، افزایش تقاضا برای سفر به ارمنستان و دریافت واکسن 
این موضوع شکل  این کشور، کسب وکارهای جدیدی حول  کرونا در 
داده است: تاکسی هاِی دربست با قیمت های باال مسافران را از شهرهای 
ایران به مرز ایران-ارمنستان می برند و خبرهایی در مورد شکل گیرِی 
بازار سیاه برای خرید واکسِن مازاد و انتقاِل آن به ایران هم از گوشه 

و کنار شنیده می شود.
ارمنستان  به  هزینه شخصی شان سفری  با  که می خواهند  آنهایی  اما 
داشته باشند و در آنجا واکسن کرونا دریافت کنند، چگونه می توانند 

این کار را انجام دهند؟
خروج از ایران گران تر است تا ورود به ارمنستان!

نخستین مانع برای ورود به کشوری دیگر، اخذ ویزاِی آن کشور است. 
با این همه، بر اساس توافقی که در سال ۱۳۹۵ میان دولت های ایران 
به  برای ورود  به اخذ ویزا  نیازی  ایرانی ها  ارمنستان صورت گرفته،  و 
ارمنستان ندارند و تنها با در دست داشتن پاسپورت می توانند به این 
داشته  اقامت  این کشور  در  روز هم  و حداکثر ۹۰  کنند  کشور سفر 

باشند.
از آن سو، برای خروج از کشور، اگر نخستین سفرتان در سال ۱۴۰۰ را 
انجام می دهید، باید ۴۰۰ هزار تومان عوارض خروج از کشور پرداخت 
کنید. نکته جالب توجه این است که اگر قصدتان از سفر به ارمنستان، 
تزریق واکسن کرونا است و می خواهید یک بار دیگر هم برای دریافت 
دوز دوم واکسن به این کشور سفر کنید، برای بار دوم باید ۶۰۰ هزار 

تومان عوارض خروج از کشور پرداخت کنید.
دریافت  برای  از خروج هر مسافری که  ایران  دولت  عبارت ساده،  به 
واکسن کرونا به ارمنستان می رود، در مجموع یک میلیون تومان درآمد 
صورت  به  ارمنستان،  دولت  که  است  حالی  در  این  و  می کند  کسب 
مستقیم از گردشگراِن ایرانی که به این کشور می روند، درآمدی کسب 

نمی کند.
 سفر به ارمنستان از راه زمین

بگذریم، مهم ترین مساله،  از کشور که  ویزا و عوارض خروج  از بحث 
نحوه سفر به ارمنستان است. محبوب ترین و ارزان ترین راه برای سفر 
به ارمنستان، اتوبوس هایی هستند که به صورت مستقیم از شهرهای 

ایران راهی ایروان، پایتخت ارمنستان می شوند.
که ۶۰۰  است  کیلومتر  ایروان، حدود ۱۲۰۰  تا  تهران  زمینی  فاصله 
کیلومتر از آن در آزادراه تهران-تبریز طی می شود. اتوبوس در ادامه 
مسیر حدود ۱۳۰ کیلومتر فاصله میان تبریز تا جلفا را طی می کند و از 
جلفا تا مرز »نوردوز« هم حدود ۹۰ کیلومتر به راه خود ادامه می دهد. 

بقیه مسیر در خاک ارمنستان خواهد بود.
به طور کلی، طی کردِن این مسیر دست کم ۱۷ ساعت طول می کشد و 

به طور طبیعی، خسته کننده خواهد بود. عالوه بر این، ترکیب مسافران 
اتوبوس و دربستی بودن یا نبودن آن هم در مدت زمان سفر دخیل 
توقف هاِی  احتمال  باشند،  مسن تر  مسافران  اگر  مثال،  بود.  خواهد 

طوالنی تر وجود دارد و این سفر را طوالنی می کند.
عالوه بر این، معطلی ۲ تا ۳ ساعته در مرز، به دلیل بررسی پاسپورت 
مسافران و مواردی از این دست را هم باید به مدت زمان سفر اضافه 

کنید.
قیمت بلیت اتوبوس از پایانه بیهقی در تهران به ایروان هم ۷۰۰ هزار 
دلیل  به  و  است  محدود  بسیار  ظرفیت  اکنون  البته،  و  است  تومان 
است.  باال  به شدت  تقاضا  ارمنستان،  در  کرونا  رایگان  واکسیناسیون 
شهرهایی  مبداء  از  ایروان،  به  مستقیم  اتوبوسِی  مسیر  این،  بر  عالوه 

مانند اصفهان و تبریز هم وجود دارد.
پرواز از تهران تا ایروان: از ۷ میلیون تومان تا ۲۴ میلیون تومان

متقاضیان سفر هوایی به ارمنستان اما باید خودشان را برای پرداخت 
مبالغ بسیار باالتری آماده کنند. پرواز از فرودگاه امام خمینی در تهران 
متغیری  قیمت های  ایروان،  در  زوارتنوتس«  بین المللی  »فرودگاه  به 
دارد، اما قیمت هایی که در لحظه تنظیم این گزارش به آنها اشاره شده، 

بین ۷ تا ۲۴ میلیون تومان هستند.
بر این اساس، پرواز با هواپیماهای »هواپیمایی قطر«، حدود ۷ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد و این در حالی است که پروازهایی با 
تا ۲۴ میلیون تومان هم  ۲ توقف در دوحه )قطر( و بیروت )لبنان(، 

هزینه دارند.
در ارمنستان کجا اقامت کنیم؟

به  البته  و  فرد  به  کامال  می تواند  هم  ارمنستان  در  اقامت  هزینه های 
فصِل سفر بستگی داشته باشند. اگر بخواهیم صرفا مثالی زده باشیم، 
بهترین  از  »ibis Yerevan Center« که یکی  اقامت در هتل 
هتل های ایروان است، در همین تیرماه، برای ۲ نفر و ۲ شب اقامت، 

۱۳۰ دالر هزینه دارد.
www. مانند  سایت هایی  طریق  )از  خانه های شخصی  کرایه  هزینه 

airbnb.com( کمتر هم هست و بین ۲۵ دالر تا ۱۰۰ دالر به ازای 
هر شب اقامت، هزینه دارد. طبیعی است که خانه هایی که هزینه اقامت 
در آنها حدود ۱۰۰ دالر در شبانه روز است، امکانات بیشتری )نظیر 

اینترنت رایگان( هم دارند.
برای سفر به ارمنستان در مجموع چقدر باید هزینه کنید؟

البته  و  به قصد سیاحت  ارمنستان  به  ترتیب، هزینه سفر  این  به  اما 
که سفر  کنیم  فرض  اگر  می خوَرد؟  آب  کرونا چقدر  واکسن  دریافت 
انجام شود، متقاضی دو دوز واکسن دریافت کند و به همین  زمینی 
کف  باشد،  داشته  اقامت  ارمنستان  در  هم  روز   ۱۴ دست کم  دلیل 
هزینه های او )بدون در نظر گرفتن هزینه خوراک و تفریح( حدود ۱۰ 

میلیون تومان خواهد بود.
تفکیک این هزینه ها برای هر فرد به این شکل خواهد بود: هزینه خروج 
از کشور، ۴۰۰ هزار تومان؛ هزینه رفت وآمد با اتوبوس حدود ۲ میلیون 
تومان )هزینه برگشت از ارمنستان از هزینه رفتن به این کشور باالتر 

است(؛ هزینه اقامت هر شب ۲۰ دالر )به ازای هر نفر(.
شهروندان ارمنستان واکسن نمی زنند!

اما اصال چرا دولت ارمنستان واکسن های کرونایی را که مردم دنیا برای 
آنها له له می زنند، به صورت مجانی در اختیار گردشگراِن خارجی قرار 
می دهد؟ دلیل موضوع تعجب برانگیز است: شهروندان ارمنستان تمایلی 
ندارند واکسن کرونا بزنند! ارمنستان حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد 
و در حالی که دولت این کشور به میزان کافی واکسن کرونا سفارش 
در  کرونا  واکسن  دوز  هزار   ۷۵ تنها  تاکنون  دارد،  اختیار  در  و  داده 
این کشور تزریق شده است. از این میان، تنها حدود ۱۶ هزار نفر از 
شهروندان این کشور به صورت کامل واکسینه شده اند و درصد کلی 

واکسیناسیون در این کشور، به حدود ۱۲ درصد رسیده است.

هزینه واکسیناسیون در ارمنستان/ خروج از ایران 
گران تر از ورود به ارمنستان!
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آغاز طرح اشتغال زایی روستایی در شش 
روستای شهرستان خمیر

فرماندار خمیر گفت: طرح اشتغال پایدار روستایی در ۶ 
روستای درگور ،گری شیخ ، چاهرو ، کسه ، نیمه کار و 

آرابی آغازشده است.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خمیر 
ادامه داد:این طرح توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی »ره« اجرا می شود و در این مرحله به ۱۲۰ 
نفر از متقاضیان طرح های اشتغال زا و همچنین مشاغل 

خرد، تسهیالت کم بهره ۵۰۰ میلیون ریالی درمجموع با 
اعتباری به ارزش ۶۰ میلیارد ریال پرداخت می شود.

و  اشتغال  کارگروه  جلسه  در  خواستار  میرهاشم 
از  تعدادی  حضور  با  که  شهرستان  این  گذاری  سرمایه 
تولیدکنندگان مشاغل خرد روستایی ، بانک های عامل، 
نمایندگان بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی 
)ره( و روسای دستگاه های ذی ربط برگزار شد ، ضمن 
توانمندسازی  زمینه  در  برکت  بنیاد  اقدام  از  تمجید 
اظهار  شهرستان  روستایی  محروم  مناطق  اقتصادی 
کرد:این بنیاد با انجام این طرح  در مناطق روستایی، به 
کمک دستگاه های اجرایی آمده است. فرماندار خمیر در 
ادامه گفت: حمایت از طرح های اشتغال زا و مشاغل خرد 
و خانگی عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار در روستاها،موجب 
کسب و کار بهتر و رونق اقتصادی مردم آن مناطق خواهد 
شد. این مقام مسئول همچنین اظهار کرد:در روستاهای 
شهرستان افراد زیادی در زمینه مشاغل خرد و خانگی 

فعالیت دارند که اگر از آنان حمایت شود و کسب و کار 
آنان توسعه یابد می توانند زمینه اشتغال افراد زیادی را 
در روستا فراهم کنند. رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه 
گذاری شهرستان در ادامه گفت: فرمانداری نیز در کنار 
تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل های روستایی بوده و 
هرکجا که مشکلی باشد با تمام توان آماده همکاری است.

مدیران  و  بانک ها  روسای  از  همچنین  خمیر  فرماندار 
تسهیالت  پرداخت  روند  خواست  دولتی  دستگاه های 
بانکی در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی را تسهیل کنند 

و تا حصول نتیجه آنان را همراهی کنند.
بیسکویت های یک میلیون و ۵00 هزار 

تومانی در راه ایران!
اینکه  به  اشاره  ضمن  موادغذایی  بنکداران  دبیرکل 
مورد  کشور  در  میلیونی  یک  وارداتی  های  بیسکوییت 
از ورود بیسکویت های  استقبال قرار گرفته است، خبر 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به کشور را داد.

قاسمعلی حسنی در این باره اظهار کرد: با شیوع کرونا 
کاالهای  و  تنقالت  مصرف  خارجی  سفرهای  کاهش  و 
خوراکی لوکس نسبت به سال های گذشته افزایش یافته 
این دست کاالها  واردات  افزایش  به  امر منجر  و همین 
شده است. وی ادامه داد: به دلیل فروش فوق العاده این 
این  از  جامعه  افراد  از  بخشی  باالی  استقبال  و  تنقالت 
اقالم،  بیسکویت های یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومانی آلمانی، سوییسی، فرانسوی و انگلیسی در راه 
قیمت  کرد:  اضافه  غذایی  مواد  بنکداران  دبیرکل  است. 
این بیسکویت ها معادل یارانه دوسال اقشار آسیب پذیر 
جامعه است و به صورت غیر رسمی وارد کشور می شوند 

و دولت نیز حقوق گمرکی از آنها دریافت نمی کند.
وی در پایان گفت: به دولت پیشنهاد می کنیم که در 
این بخش شفاف سازی انجام شود. اگر واردات این کاالها 
آزاد است پس بایستی اجازه داده شوند واردات کاالهای 

اساسی تر مانند شکر و ...هم آزاد شود.
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بررسی شاخص ها و انتظارات برنامه  های سالمت 
نوزادان و کودکان

برنامه  انتظارات و چالش  های  جلسه ویدئو کنفرانس بررسی شاخص ها و 
سالمت نوزادان و کودکان با حضور مدیر سالمت جمعیت خانواده و مدارس 
معاونین  و  مدیران  ویژه  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
بهداشتی و کارشناسان سالمت نوزادان و کودکان شهرستان  های تابعه در 

مرکز بهداشت استان برگزار شد.
مدیر گروه سالمت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
در  ها  شهرستان  کارشناسان  از  تشکر  و  قدردانی  ضمن  هرمزگان  پزشکی 
رهگیری فعال کووید ۱۹ در مادران باردار و کودکان بر اهمیت انجام مطلوب 
مراقبت های پیش از بارداری و دوران بارداری و نقش آنها در پیشگیری از 

مرگ نوزادان تأکید کرد.
آرزو مبارک آبادی با اشاره به اینکه مرگ کودکان زیر پنج سال به عنوان 
یکی از مهم ترین شاخص  های توسعه پایدار کشورها در حوزه سالمت می 
باشد. گفت: هدف از برگزاری این جلسه تجزیه و تحلیل علل مرگ نوزادان 
و کودکان و ارائه مداخالت الزم جهت پیشگیری از مرگ و میر کودکان ، 

نوزادان و ارتقاء سالمت این گروه سنی  میباشد.
معاونت  کودکان  و  نوزادان  سالمت  برنامه  گروه  رئیس  سلطانی  شیرین 
ارائه شاخص ها و چالش  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،ضمن 
های برنامه سالمت نوزادان و کودکان ، به انتظارت  در جهت ارتقاء شاخص 
ها در راستای کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان  زیر ۵ سال پرداخت. در 
این جلسه مسئولین سالمت خانواده شهرستان های تابعه گزارش از فعالیت 
های انجام یافته و یا در دست اقدام در زمینه پیشگیری از مرگ نوزادان و 

کودکان ۱تا۵۹ماهه ارائه نمودند.
دستگیری قاتالن زن جوان بندرعباسی

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تیزهوشی کارآگاهان پلیس قاتالن 
زن بندرعباسی شناسایی و دستگیر شدند.

پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  پی  در  کرد:  بیان  سردار غالمرضا جعفری 
اداره  کارآگاهان  بندرعباس،  در  تیراندازی  مورد  یک  وقوع  بر  مبنی   ۱۱۰
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان جهت بررسی موضوع در محل 
بعلت  آمده مشخص شد خانمی  بعمل  بررسی  در  افزود:  حاضر شدند. وی 
اختالف خانوادگی بین دو فامیل توسط اقوام خود با اسلحه شکاری دو لول 
مجروح و وی را جهت مداوا به بیمارستان منتقل کردند که به علت خونریزی 

شدید و شدت جراحات وارده فوت و سه نفر متهم پرونده متواری شده اند.
از  پس  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  کرد:  اظهار  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
بررسی صحت و سقم موضوع با تشکیل تیمی منسجم طی انجام اقدامات 
پلیسی محل اختفاء دونفر از متهمان را که به یکی از استانهای همجواری 
متواری شده بودند شناسایی و با اخذ نیابت قضائی در دو عملیات غافلگیرانه 

نامبردگان دستگیر و به استان هرمزگان منتقل شدند.
سردار جعفری با بیان اینکه تالش کارآگاهان جهت شناسایی و دستگیری 
متهم  بستگان  کرد:  تصریح  قرار گرفت،  کار  در دستور  پرونده  اصلی  متهم 
قصد  و  شده  خارج  کشور  از  متهم  که  گفتند  گرفته  انجام  تحقیقات  در 
در  کارآگاهان  هوشی  تیز  به  توجه  با  اما  داشتند  را  مأموران  کردن  گمراه 
انجام اقدامات پلیسی محل اختفا متهم در یکی از شهرهای مرکزی کشور 

شناسایی شد.
وی خاطرنشان کرد: مأموران با اخذ نیابت قضائی به محل اختفا متهم اعزام 

و در یک عملیات ضربتی غافلگیری نامبرده را دستگیر به بندرعباس انتقال 
دادند، متهمان در تحقیقات به بزه ارتکابی خود اعتراف و اظهار کردند که 
از  پس  بوده  قبل  از  فامیل  دو  بین  که  خانوادگی  کهنه  اختالفات  بخاطر 

مشاجره به تیراندازی و قتل منجر شده است.
مسافرکش های سارق طالی زنان کهنسال در بندرعباس 

دستگیر شدند

رییس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: اعضای یک باند که در قالب مسافرکش 
بانوان کهنسال را سوار خودرو شخصی می کردند و طالهای آنان را به سرقت 
می بردند ، در بندرعباس دستگیر شدند. سرهنگ عبدالمجید کرمی افزود: 
پس از چندین فقره سرقت طال از بانوان کهنسال در پوشش مسافر که در 
در  ویژه  صورت  به  موضوع  به  شده،رسیدگی  انجام  بندرعباس  شهر  سطح 

دستور کار کارآ گاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تحقیقات تخصصی از مال باختگان نشان داد  همه سرقت ها 
به یک شیوه و شگرد انجام شده است. رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان 
اظهار داشت: طی بررسی های دقیق صورت گرفته صحنه ها و محل های 
مورد نظر در زمان های سرقت و با استفاده از شیوه های نوین پلیسی، هویت 
سارقان که از طوایف خاص کشور با عنوان باند فیوج بودند شناسایی شدند.

سرهنگ کرمی اضافه کرد:مأموران با رصد فعالیت سارقان، موفق شدند  یک 
دستگاه پراید پالک مخدوش که  بانوان کهنسال را در قالب مسافرکش سوار 

می کرد را شناسایی کنند.
این مسئول انتظامی ادامه داد:  سارقان به محض رؤیت مأموران اقدام به فرار 
کردند که در یک عملیات غاغلگیرانه و ضربتی خودرو  توقیف شد و سه نفر 

سارق دستگیر  و به پلیس اگاهی منتقل شدند.
ابتدا  رئیس پلیس استان هرمزگان اظهار داشت: متهمان دستگیر شده در 
و  ویژه  عملیات  اداره  کارآگاهان  تالش  با  ولی  شدند  جرم   هرگونه  منکر 
مواجهه با قرائن و مستندات موجود، به ۲۲ فقره سرقت زیورآالت طالجات 

از بانوان کهنسال به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اقرار کردند.
سرهنگ کرمی یادآور شد: در این رابطه سه نفر سارق و هشت نفر مالخر 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

 افراد عالقه مند به حجاب در تامین لباس و چادر مناسب در 
تنگنا هستند

امنیت عمومی؛ عفاف و  از حریم  دکتر علی رئوفی در جلسه ستاد صیانت 
حجاب استان، با اشاره به اهمیت حجاب؛ عنوان کرد: حجاب به عنوان یک 

فریضه الهی و از واجبات دینی است.
وی در همین خصوص، افزود: با توجه به نقش و اهمیتی که حجاب در ایجاد 
امنیت روانی و اجتماعی جامعه دارند دشمنان با بهره گیری از همه امکانات 
به ویژه امکانات رسانه ای سعی و تالش در تضعیف این فریضه مهم دینی 
کرده اند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ خاطرنشان 
کرد: دشمنان برای رسیدن به اهداف خود در جوامع اسالمی برای تضعیف 
حجاب دهها شبکه تلوزیونی، هزاران صفحه اینترنتی و شبکه های اجتماعی 
را بسیج کرده اند. رئوفی تصریح کرد: اقدامات در زمینه صیانت از حجاب 
در مقابل هجمه های دشمنان به این فریضه قابل مقایسه نیست. وی گفت: 
از حجاب دارند و در صورتی که  خانواده و جامعه نقش مهمی در صیانت 
پدران و مادران به صورت عملی به این فریضه مهم دینی پایبند باشند شاهد 
نهادینه شدن آن در فرزندان خواهیم بود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان؛ افزود: انجام اقدامات متناقض و متضاد در جامعه نظیر 
آموزش رقص در مهد کودک ها به کودکان ضربات مهلک بر نهادینه کردن 
افراد عالقه  حجاب در جامعه وارد خواهد کرد. رئوفی، اظهار داشت: وقتی 
مند به حجاب در دسترسی به لباس ها مناسب حجاب و چادر با مشکالت 
عدیده ای روبرو هستند و مانتو های مبتذل با قیمت نازل در دسترس است 

نمی توان انتظار داشت حجاب در جامعه گسترش یابد.
از  صیانت  در  تواند  می  هرمزگان  محلی  های  پوشش  به  توجه  افزود:  وی 
حجاب موثر باشد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ با 
انتقاد از تبلیغات ضعیف دینی در استان هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس، 
خاطر نشان کرد: میزان تبلیغات فرایض دینی در سطح استان هرمزگان به 
ویژه شهر بندرعباس نسبت به سایر شهرهای کشور بسیار کم رنگ است و 
تبلیغات تجاری پررنگ تر خودنمایی می کند. رئوفی، تصریح کرد: تبلیغات 

در گسترش و تعمیق فرایض دینی نقش و اثر مهمی دارد و نباید از آن غفلت 
است و در این رابطه از ظرفیت صداوسیما و رسانه های جمعی بهره گرفته 
شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: ریشه 
های گرایش جوانان به بدحجابی در جامعه نیازمند آسیب شناسی است که 
ضروری است دستگاه های  فرهنگی مرتبط در این زمینه نسبت به شناسایی 

علل اقدام کنند.
چهار زن در هرمزگان دوره افسر عرشه سفرهای نامحدود 

فرامی گیرند
برای نخستین بار در کشور موسسه آموزشی صنعت گستر هوا دریای قشم با 
امکانات آموزشی بروز و کارگاه های مجهز و شبیه سازهای مدرن دریانوردی، 
دوره آموزشی افسر دومی اقیانوس پیما را برای چهار زن هرمزگانی برگزار 

می کند.
در  قشم  دریای  هوا  گستر  صنعت  آموزشی  موسسه  مدیر  عمانی  مجتبی 
حاشیه بازدید علیرضا نصری فرماندار قشم از این موسسه، به ارائه گزارشی 
از فعالیت های موسسه مزبور پرداخت و اظهار کرد: دوره آموزش افسر دومی 
عرشه ناوگان کشتی های اقیانوس پیما، ویژه کشتی ها با ظرفیت ناخالص 
۵۰۰ تن یا باالتر و با سفرهای نامحدود در دو بخش آموزش نظری و عملی 
در قالب ۵ ترم دانشگاهی و ۱۲ ماه آموزش عملی کارورزی بر روی اینگونه 
این موسسه پس  التحصیالن  فارغ  داد:  ادامه  اجرا می شود. وی  کشتی ها 
بنادر و دریانوردی وارد  از سازمان  المللی  بین  از گرفتن مدرک شایستگی 
بازار کار می شوند. مدیر موسسه آموزشی صنعت گستر هوا دریای قشم با 
های  کارگاه  بروز،  آموزشی  امکانات  دارای  موسسه  این  که  اینکه  بر  تاکید 
مجهز و شبیه سازهای مدرن دریانوردی و نخستین مرکز آموزش دریانوردی 
خصوصی در سطح استان و جنوب کشور است که دوره آموزشی افسر دومی 
اقیانوس پیما را اجرا می کند از پذیرش تعداد چهار خانم در دوره افسر عرشه 
سفرهای نامحدود برای نخستین بار در کشور خبر داد. علیرضا نصری نیز در 
این بازدید گفت: ظرفیت های مناسب آموزشی که در این مجموعه فراهم 
شده، نمونه مناسبی از برنامه ریزی، تامین فضا و امکانات برای ارائه آموزش 

های منطبق با منابع و ظرفیت های محلی است.
وی، آموزش دریانوردی و تربیت نیروی مورد نیاز در حوزه افسری ناوگان 
بستر   ، محور  دریا  اقتصاد  تحقق  راستای  در  را  پیما  اقیانوس  های  کشتی 
سازی و بهره گیری از ظرفیت شغلی این منبع وسیع خدادادی عنوان کرد.

گفتنی است، موسسه آموزشی صنعت گستر هوا دریای قشم با حوزه فعالیت 
افسران  آموزش  دوره  نخستین  فراساحل  و  دریایی  فنون  و  علوم  آموزش 
کشتی های اقیانوس پیمای خود را با پذیرش ۲۷ داوطلب گزینش شده در 
آزمون علمی ،مصاحبه زبان انگلیسی، روانشناسی و سالمت پزشکی از میان 
۲۰۰ داوطلب متقاضی ورود ، از ۱۷ خرداد ماه سال جاری آغاز کرده است.

تحت  دریانوردی  آموزشی  مدت  کوتاه  های  دوره  در  آموزشی  موسسه  این 
و  بنادر  سازمان  نظارت  و  مجوز  با  و   STCW المللی  بین  کنوانسیون 
دریانوردی ، از تیرماه سال گذشته تا کنون تعداد ۴۷۰ نفر دریانورد را در 

قالب دورهای زیر آموزش داده است.
مسابقات کراسفیت دختران نوجوان کشور 

دختر هرمزگانی تیم فوالد هرمزگان به مدال برنز رسید

عسل  درخشش  با  کشور  دختران  قهرمانی  نوجوانان  فیت  کراس  مسابقه 
مرادی ورزشکار هرمزگانی تیم فوالد هرمزگان به پایان رسید.

مسابقه کراس فیت نوجوانان قهرمانی کشور در بخش دختران برگزار شد.  
مرحله مقدماتی این رقابت ها در رده سنی ۱۵ الی ۱۸ سال با ۱۸۰ شرکت 
کننده از سراسر کشور به صورت آنالین  آغاز شد که ۱۰ نفر برتر به مرحله 
فینال راه پیدا کردند. در فینال این پیکارها و در رقابتی نزدیک صادق زاده از 
مازندران به مقام اول رسید، نازنین زهرا عبدی از تهران در رده دوم ایستاد 

و عسل مرادی از هرمزگان  صاحب گردن آویز برنز شد.
موفق  و  نام  صاحب  مربی  کمالی  صمیه  را  هرمزگانی  ورزشکاران  هدایت 
عهده  بر  معماریان  راضیه  بهمراه  هرمزگان  استان  کاراته  و  اندام  پرورش 
داشتند. فوالد هرمزگان به عنوان نماینده استان ۵ ورزشکار در این رقابت 

های داشت.
به گزارش فارس، مسابقات کراسفیت دختران نوجوان کشور به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به صورت آنالین و به منظور شناسایی استعدادهای برتر کشور 

برگزار شد.

اخبار کوتاه حوزه بانوان



محمدرضا  دکتر  است.  فاجعه  بیمارستان ها  در  برق  قطعی 
و  برق  قطع  فاصل  حد  در  کرد:  اعالم  مورد  این  در  هاشمیان 
اتصال دوباره دستگاه ونتیالتور به برق اضطراری، حیات بیماران 

کووید ۱۹ به خطر جدی می افتد و حتی آنها جان می سپارند.
نقاط  در  برق  است. قطعی  ایران  مردم  روزها مشکل  این  برق  قطعی 
مختلف کشور مشکالت بسیاری را ایجاد کرده و زندگی مردم را گرفتار 
کرده است. قطعی برق در بیمارستان ها بسیار خطرناک و حتی موجب 
مرگ بیماران می شود. دکتر هاشمیان، فوق تخصص آی سی یو تاکید 
کرد در حد فاصل قطعی برق و اتصال دوباره دستگاه های ونتیالتور به 
بیماران کووید ۱۹، امکان مرگ این بیماران افزایش می یابد و فاجعه 

رخ می دهد.
در  می دهد  نشان  که  است  شده  منتشر  مجازی  فضای  در  فیلمی 
آی سی یو برق ها رفته، بیماران یکی یکی در حال اکسپایر شدن هستند 

و دستگاه هم نیست و …
این فیلم در صفحه دکتر محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص آی سی یو 
و  فیلم  این  مورد  در  او  شد.  منتشر  نیز  دانشوری  مسیح  بیمارستان 
اتفاقاتی که قطعی برق برای بیمارستان های ایران، بخصوص بیماران 
بخش کووید ۱۹ ایجاد می کند چنین گفت: این بار فیلم این صحنه 
شده ایم.  مواجه  بارها  صحنه هایی  چنین  با  ما  اما  است  شده  منتشر 
اختالل  دچار  از  ونتیالتورها  از  بعضی  می شود  قطع  که  اکسیژن 
از  کامال  توربینی هستند  که  ونتیالتورها  از  بعضی  می شوند.  عملکرد 
کار می افتند. رفت و آمد اکسیژن بسیار اثر بدی بر بیمار دارد. وقتی 
راتکمیل  اکسیژن  بتوانند  درمان  کادر  تا  می افتد،  اتفاقی  چنین  که 
به کرونا جان می سپارند.  بیماران مبتال  کنند گاها مشاهده شده که 
بارها گفته ام که متاسفانه وزارت بهداشت جزئیات مرگ بیماران کووید 

۱۹ را منتشر نمی کند.
این  شدن  مواجه  و  برق  قطعی  مورد  در  که  مساله ای  افزود:  او 
اختیار  در  بهداشت  وزارت  که  ونتیالتوری  دستگاه های  برای  شرایط 

بیمارستان ها قرار داده وجود دارد این است که وزارت بهداشت بدون 
هماهنگی و بررسی انجمن این دستگاه های ونتیالتور را خریداری کرده 
می شوند.  عملکرد  در  شدید  اختالل  دچار  برق  قطعی  با  آنها  است. 
دستگاه ونتیالتور تلویزیون نیست که با متصل شدن به برق اضطراری 
عملکردش بدون اختالل ادامه داشته باشد. کوالیتی دستگاه ونتیالتور 
کاهش  را  عملکرد  کیفیت  اضطراری  برق  می شود.  افت  دچار  کامال 

می دهد و فشار اکسیژن کم می شود و بیمار از دست می رود.
مرگ بیماران کرونا با قطعی برق در بیمارستان ها

بسیار  کووید  بیمار  اکسیژن  افت  اینکه  از  گفتن  با  دکترهاشمیان 
خطرناک است افزود: افت اکسیژن برای بیماران کووید که زیر اکسیژن 

هستند بسیار حیاتی است و جانشان را به خطر می اندازد.
او در مورد اینکه چند درصد بیماران مبتال به کرونا در ایران در حد 
فاصل قطع برق و اتصال دوباره به برق اضطراری دچار افت اکسیژن 
داد:  توضیح  چنین  داده اند  دست  از  را  خود  جان  و  شده  حیاتی 
نمیدانیم. وزارت بهداشت به صورت دقیق علت مرگ بیماران کووید 
بهداشت  وزارت  اسرار طبقه بندی شده  این جز  است.  نکرده  اعالم  را 
است که تحت هیچ شرایطی اعالم نمی شود. تیم جدید وزارت بهداشت 
شاید بتواند جزئیات فوت را یافته و اعالم کند تا آمار دقیق مرگ و میر 

کرونایی مشخص شود./ تجارت نیوز

بروزفاجعهباقطعیبرقدربیمارستانها
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ثبتنامدانشآموزانکالسنهمیازامروزآغازشد

میلیون  پرورش،یک  و  آموزش  وزارت  اعالم  طبق 
شنبه،  )سه  از  می توانند  نهمی  کالس  دانش آموز 
پانزدهم تیرماه( با مراجعه به سامانه دانش آموزی پادا 
فرم انتخاب رشته هدایت تحصیلی خود را دریافت و 

ثبت نام کنند.
اعالم  آن طور که معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش 
pada. کرده است، دانش آموزان می توانند با ورود به سامانه

medu.ir و رویت فرم شماره )۶( رشته تحصیلی خود را 
ظرفیت  ندارند.  مدرسه  در  حضور  به  نیاز  و  کنند  انتخاب 
مدارس و مناطق آموزش و پرورش برای هر رشته تحصیلی 
انتخاب  برای  است.  شده  بارگذاری  سامانه  در  و  مشخص 
رشته هر دانش آموز ۱۰۰ نمره در نظر گرفته شده که با 
و  آموزان  دانش  نظر  و  مدرسه  مشاور  معلم،  نظر  به  توجه 

اولیای آن ها اعمال شده است.
»هدایت تحصیلی«، فرآیند ارائه  خدمات راهنمایی و مشاوره 
کمک  دانش آموزان  به  فرایند  این  است.  دانش آموزان   به 
با استعدادها، عالیق،  توانایی ها و  می کند تا ضمن آشنایی 
ویژگی های شخصیتی خویش، شاخه ها، رشته های تحصیلی 
به  آن،  براساس  و  بشناسند  را  نیاز جامعه  مورد  مشاغل  و 
صورت آگاهانه و آزادانه شاخه و رشته  تحصیلی مناسب خود 

را انتخاب کنند.
مالک های هدایت تحصیلی دانش آموزان

بررسی های  شامل  تحصیلی  هدایت  در  مهم  عامل  سه 
به  توصیه  حد  در  فقط   )۶ شماره  )نمون برگ  مشاوره ای 
دانش آموز؛ عملکرد تحصیلی)نمون برگ شماره ۷( حد نصاب 
نظری  شاخه  رشته های  تخصصی  دروس  برای  الزم  نمره 
)علوم تجربی،  ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی،  معارف 
اسالمی( شاخه فنی و حرفه ای )صنعت، خدمات، کشاورزی، 
هنر( شاخه کار دانش ) صنعت، خدمات،  کشاورزی، هنر(  و 

ظرفیت رشته ها، امکانات و تجهیزات منطقه است.
برگه هدایت تحصیلی بیشتر جنبه توصیه ای دارد که دانش 
آموز بداند صالحیت و توانمندی ورود به کدام شغل را دارد 
اما هدایت تحصیلی تابع امکانات و ظرفیت های آموزش و 
پرورش و دیگری سوابق تحصیلی دانش آموز است. دو فرم 

شماره ۶ و ۷ به منظور هدایت تحصیلی در اختیار دانش 
جنبه   ۶ شماره  فرم  گیرد.  می  قرار  نهم  کالس  آموزان 
تحصیلی  عملکرد  براساس  فرم شماره ۷  و  دارد  توصیه ای 

دانش آموز و ظرفیت منطقه تعیین می شود.
که  شده  گرفته  درنظر  نمره   ۱۰۰  ،  ۶ شماره  فرم  در 
توصیه های مشاوران ۱۰ نمره، نظر معلم در زمینه استعداد 
دانش آموزان ۱۰ نمره، نظر خود دانش آموز ۱۰ نمره، نظر 
اولیاء ۵ نمره و آزمون رغبت و توانایی ۳۰ نمره دارد. عملکرد 

تحصیلی هم ۳۵ نمره دارد.
مشاوره  و  راهنمایی  راستای  در  تنها   ۶ شماره  نمون برگ 
براساس  رشته،  انتخاب  عملکرد  بر  تأثیرگذاری  بدون 
و  رغبت  آزمون های  نتایج  می شود؛  تکمیل  مالک هایی 
توانایی )هرکدام ۱۵نمره کسب می کنند(. )۳۰ امتیاز( نظر 
 ۵( والدین  نظرخواهی  امتیاز(  معلمان )۱۰  تمامی  خواهی 
امتیاز( نظرخواهی دانش آموز )۱۰ امتیاز( عملکرد تحصیلی 

)۳۵ امتیاز(؛ نظر خواهی مشاور )۱۰ امتیاز( و در نمون برگ 
الزم،  شرط  عنوان  به  کف  نمره  کسب  بر  عالوه   ۷ شماره 
با  و  تحصیلی  عملکرد  اساس  بر  صرفاً  تحصیلی  هدایت 
لحاظ کردن ظرفیت منطقه و در نهایت رتبه بندی عملکرد 

تحصیلی انجام می شود.
هدایت  نمون برگ های  در  شاخه ها  اولویت بندی  چگونگی 

تحصیلی
دانش آموزان فقط بر اساس ظرفیت منطقه و رتبه ای که در 
نام آنان  عملکرد تحصیلی دارند، طبقه بندی شده و ثبت 

صورت می گیرد.
نمون برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان در شاخه کاردانش، 
رشته های ریاضی فیزیک، علوم و معارف اسالمی بر اساس 
اولویت )الف( صادر می شود. یعنی به عبارتی اگر دانش آموزی 
کف نمره برای ورود به رشته مورد نظر را کسب کند بدون 

اعمال ظرفیت منطقه، در رشته دلخواه ثبت نام می شود.

و  فنی  شاخه  در  دانش آموزان  تحصیلی  هدایت  نمون برگ 
حرفه ای و رشته های علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی 
بر  عالوه  می شود.  صادر  –ب(  )الف  اولویت های  براساس 
و  رتبه  براساس  دانش آموزان  رشته،  هر  نمره  کف  کسب 
این  و  می شوند  تقسیم  و ب  الف  گروه  به  منطقه  ظرفیت 
باالتر  رتبه های  دارای  )الف( که  است که گروه  معنا  بدین 
است برابر ظرفیت ثبت نام می شوند و گروه )ب( در صورت 
عدم ثبت نام گروه )الف(، مجاز به ثبت نام در رشته مورد 

نظر هستند.
میانگین نمرات برای ورود به رشته های ریاضی و تجربی

میانگین نمرات دروس ریاضی و تجربی برای دانش آموزان 
متقاضی رشته ریاضی باید به ترتیب حداقل ۱۵ و ۱۴ و برای 
متقاضیان رشته تجربی به ترتیب حداقل ۱۴ و ۱۵ باشد. 
دانش آموزان متقاضی رشته های ریاضی، علوم تجربی و فنی 
و حرفه ای دو اولویت "الف" و "ب" تقسیم بندی شدند که 

گروه "الف" در اولویت ثبت نام هستند.
دانش آموزانی که در اولویت "ب" قرار دارند به شرط خالی 
بودن ظرفیت مدرسه در رشته مورد نظر می توانند ثبت نام 
دانش  برای  درسی  کتاب های  اینترنتی  کنند. شرط خرید 
تحصیلی  رشته  انتخاب  و  اطالعات  ثبت  دهم  پایه  آموزان 
آن ها در سامانه پادا و تأیید آن از طرف مدیر مدرسه است.

صدور نمون برگ های هدایت تحصیلی در شرایط کرونایی
و  کارنامه  صدور  از  پس  تحصیلی  هدایت  نمون برگ های 
رفع اعتراضات و پس از ثبت نمرات دانش آموزان )دو هفته 
بعد از آخرین امتحان( از سوی مدیران مدارس و انتقال به 
مدت  ظرف  منطقه،  مدیر  سوی  از  تأیید  و  همگام  سامانه 
به  نمون برگ  صدور  شد.  خواهد  صادر  تیرماه  در  روز  سه 
صورت منطقه ای انجام می شود و هر منطقه ای که نمرات 
دانش آموزان را ارسال کند، برای دانش آموزان آن منطقه 
نمون برگ  پرینت  و  مشاهده  شد.  خواهد  صادر  نمون برگ 
نهم  پایه  دانش آموز  رشته  انتخاب  )اولویت   ۷ و   ۶ شماره 
اول( و مقصد  از سوی مدیر در مدرسه مبداء )متوسطه   )

)متوسطه دوم( از طریق سامانه همگام امکان پذیر است.
منبع:ایسنا
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هف زن باردار جوان قربانی شرکت در مراسم عروسی شد
در  هرمزگان  استان  اکنون  اینکه  بیان  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
 ) انگلیسی   ( آلفای  کرونای  ویروس  گفت:  است؛  بحرانی  شرایط  کردن  حال سپری 
نیز  )هندی(  دلتا  کرونای  ویروس  شیوع  خطر  و  است  انتشار  حال  در  هرمزگان  در 

محتمل است.
حفظ  و  دست ها  شستشوی  ماسک،  از  استفاده  تجمعات،  از  دوری  نوروزیان  دکتر 
توسط  کرونا  شیوع  از  جلوگیری  راههای  مهمترین  هنوز  را  بیماران  توسط  قرنطینه 
هر ویروس جهش یافته عنوان کرد و گفت : البته در کنار این رعایت ها انجام هر 
چه سریعتر واکسیناسیون هم میتواند به قطع زنجیره گردش ویروس کمک کننده 
باشد.  وی پرهیز از شرکت در تجمعات همچون عروسی و عزا را بسیار مهم دانست 
و گفت: هفته  گذشته یک خانم ۲۲ ساله باردار به علت شرکت در مراسم عروسی به 
کرونا مبتال شد و متاسفانه جان خود را از دست داد و در واقع برگزار کنندگان مراسم 

عروسی باعث مرگ زن جوان باردار شدند.
واکسن جانسون اند جانسون علیه گونه دلتا کرونا موثر است

 شرکت داروسازی »جانسون اند جانسون«، اعالم کرد که واکسن یک دوزه کرونای این 
افراد در برابر نوع »دلتا« ویروس کرونا محافظت کند. خبرگزاری  از  شرکت می تواند 
این  کرونای  واکسن  کرد:  اعالم  جانسون«  اند  »جانسون  داروسازی  »رویترز«، شرکت 
شرکت علیه گونه دلتا ویروس کرونا که برای اولین بار در هند مشاهده شد و اکنون 

در سایر کشورهای جهان در حال گردش است نیز موثر است.
این شرکت افزود: آمارها نشان می دهد که ایمنی گیرندگان واکسن کرونا »جانسون 
از  پیشگیری  واکسن ۸۵ درصد در  این  دارد،  ماه دوام  اند جانسون« دستکم هشت 
ابتال به کرونا موثر است و می تواند از بستری شدن بیمار در بیمارستان و مرگ وی 
پیشگیری کند. طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، »دلتا«، که نخستین بار در هند 
شناسایی شد، در حال تبدیل شدن به یک گونه غالب جهانی ویروس کرونا است. 
»متای مامن« رییس بخش تحقیق و توسعه شرکت داروسازی »جانسون اند جانسون« 
که  می دهد  نشان  اخیر  ماه  هشت  مطالعات  در  آمارها  بررسی  گفت:  ای  بیانیه   در 
واکسن یک دوزه کووید – ۱۹ شرکت جانسون اند جانسون  آنتی  بادی خنثی  کننده 
قوی تولید می کند که نه تنها میزان آن کاهش نمی یابد، بلکه با گذشت زمان شاهد 

تقویت آن هستیم.
بادی   آنتی  کرونا،  واکسن  این  دریافت کنندگان  که  کرد  اعالم  جانسون  اند  جانسون 
تولید  »دلتا«  نوع  جمله  از  کرونا،  ویروس  انواع  همه  علیه  قوی  کننده  خنثی   های 
فایزر،  جمله  از  کرونا  واکسن  تولیدکننده  های  شرکت  سایر  این  از  پیش  کرده اند. 
برابر نوع دلتا ویروس  آنها در  اند که واکسن  های  نیز اعالم کرده  مدرنا و آسترازنکا 

کرونا موثر است.
گونه دلتا ویروس کرونا که نخستین بار در هند ظاهر شد، تاکنون در ۸۰ کشور جهان 
ویروس  مهم  جهش یافته  های  گونه   که  بهداشت  جهانی  سازمان  است.  شده  یافت 
الفبای یونانی نامگذاری می  کند، گونه یافت شده در هند  کرونا را بر اساس حروف 
نامید. تمامی ویروس  ها پیوسته جهش پیدا می  کنند و اغلب تغییراتشان  را دلتا 
چندان مهم نیست اما برخی از گونه  های جهش  یافته ممکن است سرعت انتقال 
بیشتری داشته باشند، عوارض حادتری ایجاد کنند یا از سد ایمنی واکسن  ها بگذرند. 
کارشناسان می گویند 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 ایجاد می کند یا خیر.
ویروس کرونا موسوم به »کووید۱۹« اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ )۲۴ آذر ۱۳۹۸( در شهر 
ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد.  ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده 
می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به 

صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
کنفرانسی  در   ۹۸ اسفندماه   ۲۱ بهداشت  جهانی  سازمان  مدیرکل  آدهانوم  تدروس 
تاکید کرد که اگرچه واژه »همه گیر« )pandemic( به دلیل حساسیتی که دارد، 
نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد، اما ارزیابی های این سازمان ویروس کرونا را 
»همه گیر جهانی« شناسایی و اعالم می کند. اولین بار، شرکت داروسازی فایزر آمریکا 
آبان ماه ۱۳۹۹ اعالم کرد که به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد 

در پیشگیری از ابتال به کرونا موثر عمل کرده است.
عالوه بر این کشورهای زیادی همچون ایران، هند، روسیه، چین، انگلیس و کوبا وارد 
عرصه تولید واکسن کرونا شده اند و موفقیت های چشمگیری در این زمینه کسب 
کرده اند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها واکسیناسیون علیه ویروس کووید ۱۹ 

در حال انجام است.
سرعت وحشتناک شیوع کرونای دلتا/ هیچ واکسنی ایمنی 100 

درصدی ایجاد نمی کند
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره خطر شیوع کرونای دلتا هشدار 
داد. مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره اینکه آیا افراد 
پس از دریافت دو دز واکسن کرونا احتمال ابتال به این بیماری را دارند؟ گفت: بله هیچ 
یک از واکسن های تولید شده در دنیا ایمنی ۱۰۰ درصد ایجاد نمی کند و این نکته 

ای است که افراد باید مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: البته دریافت دو دز واکسن سبب می شود فرد در صورت ابتال کارش به 
بستری در بیمارستان نکشد و یا خطر مرگ و میر در فرد دریافت کننده دو دز واکسن 
بسیار حداقل و نزدیک به صفر است. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
بلکه مواردی در کشور  ایرانی نیست  برای واکسن های  این موضوع فقط  ادامه داد: 

ثبت شده که افراد در خارج از ایران واکسن مدرنا یا فایزر دریافت کرده و زمانی که 
در کشور بوده اند، مبتال به کرونا شده اند. محرز خاطرنشان کرد: با سویه دلتای کرونا 
دیگر کسی چندان در مقابل این بیماری در امان نیست و همه دنیا اکنون وارد پیک 

جدیدی از این بیماری شده اند.
وی گفت: کشور ما هم متاسفانه وارد پیک پنجم کرونا شده و آمار مبتالیان و متوفیان 
رو به افزایش است. همچنین سرعت انتقال سویه دلتای کرونا به شدت وحشتناک 
است. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: استفاده از ماسک و 
فاصله اجتماعی در پیشگیری از این بیماری بسیار حائز اهمیت است و مردم باید در 

حال حاضر بیش از همیشه مراقب باشند.
محموله ۸ هزار دوز واکسن کرونای برکت وارد بندرعباس شد

با پیگیری های مستمر منوچهر دانشمند مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( استان هرمزگان محموله حاوی ۸ هزار دوز واکسن کرونای برکت وارد بندرعباس 

شد.
اعالم کرد: محموله  استان هرمزگان  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  مدیر کل ستاد 
حاوی ۸ هزار دوز واکسن کرونای ایرانی شرکت دارویی برکت در روز ۱۴ تیرماه سال 

۱۴۰۰ تحویل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شد.
بنا به اعالم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تاکنون ۱۰۳ هزار و ۲۵۲ نفر در هرمزگان 
دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند که به ۳۶ هزار و ۲۸۷ نفر از آن ها هر دو 
از گروه سنی باالی ۸۰ سال، ۷۰ درصد  دوز اول و دوم تزریق شده است. ۶۰ درصد 
از گروه سنی ۷۰ تا ۷۵ سال و تقریباً همه گروه سنی ۷۵ تا ۸۰ سال در هرمزگان 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند، سبد واکسن کرونا در استان متشکل از واکسن های 
اضافه  سبد  این  به  نیز  برکت  واکسن  که  است  سینوفارم  و  اسپوتنیک  آسترازنکا، 
روز پیش  از چند  نیز  تا ۷۰ سال  به گروه سنی ۶۰  واکسن کرونا  است.تزریق  شده 
در شهرستان های بشاگرد و جاسک و از ۱۴ تیرماه نیز در شهرستان های بندرعباس، 
میناب، قشم و بوموسی آغاز شده است.تاکنون در بشاگرد ۸۰ درصد و در جاسک ۳۲ 
درصد این گروه سنی واکسینه شده اند بیش از ۹۵ هزار هرمزگانی در رده سنی ۶۰ 

تا ۷۰ سال قرار دارند.
خبر شناسایی بیماری تب دنگی در بندرلنگه تکذیب شد

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر شناسایی بیماری تب 
دنگی در شهرستان بندرلنگه را رد کرد.

به گزارش آوای دریا و به نوشته باشگاه خبرنگاران، محمود حسین پور، معاون بهداشت 
و درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در پی شایعات منتشر شده بر کشف 
تب دنگی در بندرلنگه هیچ مورد مثبتی از این بیماری در هرمزگان شناسایی نشده 
است. حسین پور افزود: تعداد کمی پشه و تخم پشه آئدس در شهرستان بندرلنگه 
کشف شد که آلودگی نداشته است. او گفت: عالم بیماری تب دنگی  سردرد شدید، 
تب، استخوان درد، کمردرد، درد مفاصل است که در کودکان با عالئم گوارشی مانند 
اسهال خود را نشان می دهد. حسین پور افزود: تنها ۵ درصد از افرادی که به بیماری 
تب دنگی مبتال می شوند، در وضعیت سخت قرار می گیرند و بیماری بیش از ۸۰ 
درصد با عالیم خفیف است. تب ِدنگی نام یک بیماری ویروسی است که به آن تب 
دنگ، تب دانگ و تب استخوان شکن هم گفته اند. این بیماری از طریق پشه ای به نام 
پشه آئدس به انسان منتقل می شود. این پشه که به ببر آسیایی مشهور شده است 

در مناطق استوایی جهان به ویژه آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی وجود دارد.
نیزارها و در داخل  و  مانند اطراف خورها  باال  با رطوبت  نیز در مناطق  در هرمزگان 

الستیک های فرسوده در کیش و بندرلنگه این پشه شناسایی شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

کمبود شدید تخت های بیمارستانی و نیروی کادر درمان در استان
از مشکالت  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کمبود نیروی کادر درمان 

استان است و متاسفانه در استخدامی جدید نیروی پرستاری به ما نداده اند.
به گزارش آوای دریا، دکتر حسین فرشیدی  افزود: استان هرمزگان به علت افزایش 
بیماران  کردن  مرخص  با  و  است  روبه رو  تخت  شدید  کمبود  با  کووید-۱۹  بیماران 

بخش های جراحی و قلب، افراد کرونایی بستری می شوند.
وی با بیان اینکه کمبود نیروی کادر درمان از مشکالت استان است و متاسفانه در 
استخدامی جدید نیروی پرستاری به ما نداده اند، تصریح کرد: تاکنون بخاطر معوقات 
بیمه ها نتوانستیم داروی مورد نیاز را تامین کنیم؛ در حال حاضر بیش از ۱۷۰ میلیارد 
تومان از شرکت های بیمه مطالبه داریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه 
کرد: یکی از اهداف ما افزایش واکسیناسیون است، اگر بتوانیم تا یک ماه آینده گروه 
سنی ۵۰ ساله ها را واکسن بزنیم، از مرگ و میر افراد زیادی جلوگیری خواهیم کرد. 
فرشیدی در پایان عنوان کرد: از بنگاه های اقتصادی و خیرین استدعا داریم تا در حوزه 

تامین دارو و پرداخت بدهی  به شرکت های دارویی به ما کمک کنند.
سرنوشت مبهم واکسن تولید مشترک ایران و کوبا

معلق  فعال  کوبایی  و  ایرانی  واکسن  مشترک  پروژه  اینکه  درباره  محرز  اظهارات 
مانده است، باعث واکنش نشان دادن رییس انستیتوپاستور ایران و سخنگوی سازمان 

غذا و دارو واکنش نشان شد. 
با  ، »دکتر مینو محرز«، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله  به گزارش آوای دریا 
کرونا، امروز در گفت وگویی با جماران درباره واکسن کوبایی گفته بود:» مرحله سوم 
واکسن کوبایی به برخی افراد در ایران تزریق کردند و بعد قرار بود یک پروژه مشترک 
باشد که بعد سفیر این کشور اعالم کرده بود ما چنین پروژه ا ی نداریم. برای اینکه 
خود کشور کوبا به این واکسن دستور »تزریق اضطراری« داد و گفت کشور خودم و 

کشورهای دیگر آمریکای جنوبی بیشتر نیاز دارند و بنابر این اولویت را به آنها داد و 
سفیر این برنامه را اعالم کرد و این پروژه مشترک، اگر هم باشد، به تأخیر افتاده و 
نمی تواند خیلی کمک کند. ولی آن دسته از واکسن هایی که مرحله سوم کارآزمایی 
تولید  توانند  بدهد، می  بهداشت مجوز  وزارت  اگر  اند،  را پشت سر گذاشته  بالینی 

کنند و به کمک بیایند«.
رییس انستیتوپاستور ایران با رد اظهارات مینو محرز مبنی بر منتفی شدن واکسن 
با چه هدفی چنین اظهاراتی را  اینکه نمی دانیم  با بیان  ایرانی - کوبایی و  کرونای 
مطرح می کنند، تاکید کرد: بانک سلول تولید این واکسن گرفته شده، مقدمات تولید 
انجام شده و اولین بچ تولید شده و تا چند روز آتی تحویل خواهد شد. دکتر علیرضا 
نمی دانیم  ما  هستند.  گفته های خودشان  مسوول  محرز  دکتر  خانم  گفت:  بیگلری 
چرا و با چه هدفی چنین اظهاراتی را مطرح می کنند. ما به صورت کامال مشخص 
در زمینه تولید مشترک واکسن کرونا با کوبا، توافق نامه داریم، کار پیش رفته، سلول 
این  در  کشور  دو  مراودات  و  دادیم  انجام  را  بالینی  کارآزمایی  و  گرفته ایم  را  بانکی 

زمینه ادامه دارد.
»کیانوش جهانپور«، سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اظهارات مینو محرز 
اظهارات  این  بیان کرد:  ایران و کوبا  تولید مشترک واکسن  بر شکست پروژه  مبنی 
کذب محض بوده و متاسفانه انگیزه برخی افراد برای ما هم نامشخص است. سخنگوی 
سازمان غذا و دارو اظهار کرد: کار مشترک تولید واکسن بین ایران و کوبا به خوبی 
پیش رفته است و شاید از بسیاری کارهای مشترک در حوزه واکسن، هماهنگ تر و 
منظم تر باشد این چنین مورد هجمه قرار گرفته است. وی بیان کرد: رفتار نکوهیده، 
متناقض و غیرحرفه ای این روزها بیداد می کند، اما این رفتار و گفتار از برخی اساتید 

جامعه پزشکی به هیچ وجه پذیرفته نیست.
محرز:

کرونای هندی در کمین کودکان پنج، شش ساله/ این نوع ویروس 
وحشی تر از انواع قبل است

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به شیوع کرونا هندی در همه 
جای ایران، گفت: این نوع ویروس وحشی تر از انواع قبل است و متأسفانه در همه 
جای ایران زیاد شده و چون مردم واکسینه نیستند میزان مراجعه به بیمارستان و لزوم 
بستری افزایش پیدا کرده و کمبود تخت آی.سی. یو و امکانات در برخی شهرستان 
ها خیلی مشکل ساز شده است. جماران نوشت: »دکتر مینو محرز«، عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره شیوع کرونا هندی در ایران گفت: نوع دلتا و 
دلتا پالس که متعلق به هند است، تمام دنیا را از حالت کنترل بیماری خارج کرد. 
کشورهای اروپایی و آمریکایی چون واکسینه هستند مشکل زیادی برای آنها ایجاد 
نکرد ولی در کشور ما که میزان خیلی کم مردم واکسینه هستند و رفت آمد از هند 
و پاکستان به سیستان و بلوچستان و خوزستان خیلی راحت انجام می شد و هیچ 
کنترلی روی رفت و آمد آنها نبود، در نتیجه این ویروس شیوع پیدا کرد. عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: یکی از خصوصیت نوع دلتا این است که 
به سرعت انتقال پیدا می کند و سرعت انتقال آن بالغ بر ۹۷ درصد، و بیماری زایی آن 
شدیدتر است. در نتیجه اآلن می بینیم تمام خانواده، حتی کودکان پنج، شش ساله 
هم گرفتار می شوند. در انواع قبل کودکان چندان گرفتار نمی شدند. یعنی این نوع 
ویروس وحشی تر از انواع قبل است و متأسفانه در همه جای ایران زیاد شده و چون 
مردم واکسینه نیستند میزان مراجعه به بیمارستان و لزوم بستری افزایش پیدا کرده 
و کمبود تخت آی.سی. یو و امکانات در برخی شهرستان ها خیلی مشکل ساز شده 
است. وی تأکید کرد: شهرهایی که خیلی وضعشان خراب است باید واکسینه شوند. 
در تهران هم شیوع خیلی زیاد است و مردم باید توجه کنند که در خانه بمانند و 
کارها با دورکاری انجام شود تا بتوانیم این ویروس را کنترل کنیم. برای اینکه اگر مردم 
از خانه بیرون بیایند، با توجه به اینکه در تابستان به سر می بریم و به طرز نگران 
کننده ای خیلی از افراد ماسک های خود را برداشته اند و یا اگر هم می زنند زیر 
چانه است، خیلی خطرناک است. مردم باید ماسک بزنند، دست های خود را بشویند 
و توجه کنند که فاصله اجتماعی از همه نکات مهمتر است. اگر ضروری نیست جایی 
نروید و در خانه بمانید. به خاطر حفظ جان خودتان و عزیزانتان این کار را بکنید. 
محرز افزود: توصیه من به مردم این است که شوخی نگیرند چون این نوع، بدترین 
نوع کووید است که هم فوری انتقال پیدا می کند و هم سریع ریه، قلب و خیلی از 
اعضای بدن را گرفتار می کند. جالب است که عالئم شروع آن هم مثل سرماخوردگی 
است. توصیه من به مردم این است که اگر عالئم سرماخوردگی داشتند نگویند زیر 
کولر خوابیده ایم و آلرژی است؛ حتما به دکتر مراجعه کنند. وی درباره دلیل تأخیر 
در واکسیناسیون نیز گفت: در کل دنیا تعداد کارخانه هایی که می توانند واکسن 
بسازند کم است. چون نیاز، میلیاردی و توزیع، میلیونی است. در نتیجه بعضی وقت 
با کمبود مواجه است.  اولیه تولید واکسن و حتی درپوش واکسن در دنیا  ها مواد 
چون تعداد واکسن کم است، تهیه واکسن در کشور ما هم َکند پیش رفت. اول کادر 
درمان واکسینه شدند ولی وقتی به افراد مسن رسید نوع هندی در همه جای دنیا 
زیاد شد و میزان تقاضا برای واکسن باال رفت و کمتر به ما واکسن دادند. محرز در 
و درمان کرونا، گفت:  واکسیناسیون  برای  رد کمک های خارجی  به شایعه  واکنش 
خود ما درمان را انجام می دهیم و دارو موجود هست. در استان های محرومی مثل 
سیستان و بلوچستان تحت آی.سی.یو و امکانات کم داریم وگرنه در درمان مشکلی 
نداریم و کمک هم نمی خواهیم. در مورد واکسن هم تا جایی که من به خاطر دارم 
کسی نخواسته به ما کمک کند که رد کرده باشیم. اگر پیشنهاد برای کمک و ارائه 

واکسن شده و وزارت بهداشت رد کرده، من خبر ندارم.

اخبار حوزه سالمت



معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: مردم 
دارند  زیادی  فرهنگی  و  تاریخی  اشتراکات  ژاپن  و  ایران 
و  همکاری  گسترش  برای  خوبی  زمینه  اشتراکات  این  و 
همفکری بین کارآفرینان و زنان دو کشور فراهم می کند 

تا تجربیاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
معصومه ابتکار در وبینار تخصصی »حمایت از زنان کارآفرین در 
ابعاد  بازار دیجیتال« اظهار کرد: کرونا  بر  با تاکید  دوران کرونا 
مختلف زندگی بشر را در سراسر جهان تغییر داده و ایران هم 
از این موضوع مستثنی نبوده است. در جهانی که بی عدالتی 
در توزیع اقالم بهداشتی و به ویژه واکسن کرونا موج می زند و 
باوجود تحریم ها و فشارهای خارجی، دانشمندان ایرانی با تولید 
واکسن بومی گامی دیگر در راه بهبود وضعیت همه مردم به 

ویژه کارفرینان و زنان برداشتند.
فناورهای دیجیتال در دوران کرونا  از  استفاده گسترده  به  وی 
اینترنت در  و  ارتباطی  زیرساخت های  افزود: وجود  و  اشاره کرد 
سراسر کشور زمینه را برای استفاده از فناوری های دیجیتال در 
ایران در دوران کرونا فراهم کرد و به این ترتیب تجارت، آموزش 

و دیگر حوزه ها همچنان فعال باقی ماندند.
 معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، پرداخت یارانه، 
کرونا  دوران  در  کارآفرینان  از  و حمایت های مختلف دولت  وام 
هم  ایران  در  نهاد  مردم  سازمان های  گفت:  و  شد  یادآور  را 
و  کسب  به  کمک  برای  کرونا  دوران  در  خوبی  فعالیت های 
ابتکار  است.  تقدیر  قابل  که  دادند  انجام  دیده  آسیب  کارهای 
به همکاری معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با 
نهادها، سمن ها و کارآفرینان ژاپنی اشاره کرد و افزود: با بنیاد 
صلح ساساکاوا همکاری خوبی در زمینه های مختلف از جمله 

حمایت از کارآفرینان و زنان داریم.
وی همچنین تحریم های ناعادالنه علیه اقتصاد ایران در دوران 
مردم  علیه  اقتصادی  فشار  گفت:  و  شد  یادآور  را  کرونا  شیوع 
مقابل کرونا و  آنها در  اما  دارد  ادامه  ایران  زنان  و  کارآفرینان  و 
تحریم خارجی ایستاده اند و این فشارها آنها را به هم نزدیک تر 
است.  کرده  تقویت  اقتصادی  شرایط  بهبود  برای  آنها  اراده  و 
بین  همکاری  خانواده،  و  زنان  امور  در  رییس جمهوری  معاون 
کارآفرینان ایرانی و ژاپنی را خواستار شد و گفت: مردم ایران و 
ژاپن اشتراکات تاریخی و فرهنگی زیادی دارند و این اشتراکات 
زمینه خوبی برای گسترش همکاری و همفکری بین کارآفرینان 
با یکدیگر به اشتراک  تا تجربیاتشان را  و زنان دو کشور است 

بگذارند.
ابتکار با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید، رساندن سهم زنان در 
مدیریت کشور به ۳۵ درصد را هدفگذاری کرده بود، خاطرنشان 
کرد: سهم زنان در مدیریت کشور در دولت تدبیر و امید از پنج 
دولت  در  رویکرد  این  امیدواریم  که  رسید  به ۲۵ درصد  درصد 

جدید نیز ادامه یابد.
برجسته  را  ژاپن  و  ایران  جامعه  و  خانواده  در  زنان  نقش  وی، 
ارزیابی کرد و گفت: زنان دو کشور نه تنها کارآفرینی کردند و 
برای دیگر زنان و حتی مردان شغل ایجاد کردند بلکه آنها بذر 

امید را در دل نسل آینده کاشتند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، نقش زنان ایرانی 
و ژاپنی در مبارزه با شیوع بیماری کرونا و تولید و توزیع اقالم 
بهداشتی را یادآور شد و گفت: شیوع بیماری کرونا زنان ایرانی و 
ژاپنی را متوقف نکرد و زیر فشار و استرس، خالقانه از ابزارهای 
و  کردند  استفاده  امور  پیشبرد  برای  دیجیتال  بازار  مثل  نوین 
اشتراک  به  دیگران  با  را  تجربیاتشان  بشردوستانه  اقدامی  در 

گذاشتند.
اقدامات  بشردوستانه  رویکرد  و  بودن  داوطلبانه  ادامه  در  ابتکار 
همه  با  کرونا  افزود:  و  ستود  را  ژاپن  و  ایران  در  زن  کارآفرینان 
باعث  و  کرد  نزدیک  هم  به  را  مردم  کرد،  ایجاد  که  مشکالتی 
بشتابند.  هم  یاری  به  و  بدانند  را  همدیگر  قدر  بیشتر  تا  شد 
کرونا نه تنها ما را مجبور به تغییر سبک زندگی کرد بلکه نگاه 
را  به زنان جامعه  را در ما تقویت کرد. وی، توجه  بشردوستانه 
ارزیابی کرد و گفت: همکاری و همفکری  توجه به کل جامعه 
ارتقای  آنها می تواند  بازارهای دیجیتال و شبکه شدن  زنان در 
توانایی های آنها را به همراه داشته باشند و زمینه را برای تبادل 

اطالعات و تجربیات بین آنها فراهم کند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اجرای یک تحقیق 
مقایسه ای برای بررسی وضعیت زنان کارآفرین ایرانی با همکاری 
بنیاد صلح ساساکاوا و مقایسه آن با زنان کارآفرین در ژاپن خبر 
داد و افزود: دولت تالش های زیادی برای آموزش زنان به ویژه 

استاندارد سازی کاالهای زنان کارآفرین در مناطق دورافتاده انجام 
داده است.

ابتکار با بیان اینکه همکاری های فرهنگی اقتصادی ایران و ژاپن 
دوازدهم،  و  یازدهم  دولت  طی  کرد:  خاطرنشان  است،  تاریخی 
همکاری در زمینه توان افزایی اقتصادی زنان بین معاونت زنان 
دنبال  مشترک  توافق  یک  به صورت  ژاپن  ساساکاوای  بنیاد  و 
شده است. در این دوره، چهار طرح مطالعه مشترک در زمینه 
مقایسه توان افزایی زنان کارآفرین، تقویت نقش فناوری اطالعات 
و ارتباطات در کارآفرینی و تاثیر کرونا بر مدل های کارآفرینی با 

استفاده از بازاریابی مجازی برگزار شد.
وی تصریح کرد: دولت ایران برای مقابله با آثار کرونا و تحریم ها بر 
اقتصاد ایران تدابیر ویژه ای انجام داد که تامین یارانه معیشتی، 
و  مالیات ها  و  وام ها  بازپرداخت  در  تاخیر  و  بهره  کم  های  وام 

بیمه ها از جمله آنها هستند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مهارت افزایی و توان 
برای  مهارت های سایبری  و  بازاریابی مجازی  زمینه  در  افزایی 
زنان ایران در قالب همکاری با وزارت رفاه و جهاد دانشگاهی و 
وزارت کشور را یادآور شد و گفت: الگوهای موفقی برای مشاغل 
ایجاد  کارآفرین  و  روستایی  زنان  به  مهارت  آموزش  و  خانگی 

کردیم.
سخت  شرایط  با  مقابله  در  ایرانی  زنان  موقعیت  گفت:  ابتکار 
تحریم ها و کرونا نشان می دهد که اراده قوی و اعتماد به نفس 
آنها بر این چالش پیروز شده است و زنان ژاپنی هم در شرایط 
کرونا به تقویت کسب و کارهای اینترنتی پرداختند و توانستند 
ارائه  نوین کسب وکار  و مدل های  را جبران  ها  آسیب  تا حدی 

کنند.
وی، موفقیت اصلی را در تقویت نوع دوستی و دیگرخواهی و 
حمایت از آسیب دیدگان در شرایط کرونا ارزیابی کرد و افزود: 
کرونا این فرصت را فراهم کرده که فراتر از روال عادی بتوانیم 
برای آینده برنامه ریزی کنیم و از فناوری های نوین و اینترنت 
در این زمینه بهره ببریم. دولت ایران در سال های اخیر به توان 
افزایی زنان در بعد اقتصادی، مهارتی و مدیریتی توجه ویژه ای 

کرد که ثمرات آن در آینده بیشتر روشن خواهد شد.
این وبینار  ایران در ژاپن هم در  مرتضی رحمانی موحد سفیر 
با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور خاطرنشان کرد: 
در  ایران  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  بین  خوبی  همکاری 
این  امیدواریم که  و  دارد  زنان کارآفرین وجود  از  حوزه حمایت 

همکاری ها در آینده گسترش و ارتقا یابد.
سازمان  این  همکاری  و  ساساکاوا  صلح  بنیاد  اقدامات  وی، 
با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را  غیردولتی ژاپنی 

قابل تقدیر دانست و بر توسعه این همکاری ها تاکید کرد.
وبینار،  این  در  نیز  ایران  در  ژاپن  سفیر  آیکاوا  کازوتوشی 
امپراطوری های ایران و ژاپن در دوران باستان را دو امپراطوری 

بزرگ و باشکوه آسیا ارزیابی کرد و افزود: فرهنگ ایرانی و ژاپنی 
اشتراکات زیادی دارند و هر دو ملت میراث دار تمدنی باستانی 

و بزرگ هستند.
شهروندی  حقوق  حوزه  در  امید  و  تدبیر  دولت  اقدامات  وی، 
در  ایران  دولت  گفت:  و  دانست  برجسته  را  زنان  از  حمایت  و 
سال های اخیر اقدامات خوبی در حوزه حمایت از زنان به ویژه 
زنان کارآفرین و صیانت از کرامت، عزت و حقوق زنان و حفاظت 
سفیر  است.  تقدیر  قابل  که  داشته  مقابل خشونت  در  آنها  از 
ژاپن در ایران، نقش زنان در دو جامعه ایران و ژاپن را به لحاظ 
جامعه شناختی برجسته دانست و گفت: زنان در ایران و ژاپن 
ستون خانواده هستند و جامعه همواره مدیون فداکاری و تالش 

آنهاست.
کشورها  بین  همکاری  کرونا،  با  مقابله  اینکه  بیان  با  آیکاوا 
سال های  در  ژاپن  دولت  گفت:  است،  کرده  ناپذیر  اجتناب  را 
ویژه  به  زنان کارآفرین  از  برای حمایت  زیادی  اخیر تالش های 

کارآفرینی بومی و محلی انجام داده است.
در  ژاپن  و  ایران  جامعه  روی  پیش  به چالش های  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  جنسیتی  و  مذهبی  قومی،  مختلف  های  حوزه 
از مشکالت  آنها می تواند بسیاری  به  تفاو ها و احترام  پذیرش 
در حوزه تفاوت های جنسیتی، مذهبی و قومی را برطرف کند.

وبینار،  این  در  هم  دانشگاهی  جهاد  رییس  طیبی  حمیدرضا 
اقدامات این نهاد در حمایت از زنان، اشتغال و کارآفرینی آنان 

را تشریح کرد.
همچنین فعاالن حوزه زنان و کارآفرینان و محققان ژاپنی در این 
نشست، اقدامات دولت ژاپن برای حمایت از کارآفرینان و وضعیت 
کسب و کارهای کوچک و متوسط در این کشور را تشریح کردند 
و اقدامات معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در دوران 

ریاست معصومه ابتکار را قابل تقدیر دانستند.
و  زنان  امور  کنونی  معاون  اقدامات  ژاپنی،  محققان  و  فعاالن 
خانواده ریاست جمهوری را در ارتقای توان مدیریتی و کارآفرینی 
ایرانی موثر دانستند و رشد شاخص های حقوق زنان در  زنان 

ایران را ستودند.
با  کرونا  دوران  در  کارآفرین  زنان  از  »حمایت  تخصصی  وبینار 
معاون  ابتکار  معصومه  سخنرانی  با  دیجیتال«  بازار  بر  تاکید 
رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، کازوتوشی آیکاوا سفیر 
ژاپن در ایران، حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی، مرتضی 
نماینده  سیاوشی  طیبه  ژاپن،  در  ایران  سفیر  موحد  رحمانی 
مجلس دهم و تعدادی از پژوهشگران ایرانی و ژاپنی با همکاری 
مرکز بین المللی اعتالی گفت وگوی خانواده ریاست جمهوری، 
روز  ساساکاوا  صلح  بنیاد  و  الزهرا)س(  واحد  دانشگاهی  جهاد 

دوشنبه برگزار شد.

ابتکار خواستار گسترش همکاری کارآفرینان ایرانی و 
ژاپنی شد
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فاطمه نگهداری مسوول ورزش بانوان دانشگاه آزاد 
اسالمی هرمزگان شد

مسوول کمیته ورزش بانوان دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان منصوب شد.
با پیشنهاد رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد 
اسالمی هرمزگان و طی حکمی از سوی احسان کامرانی دبیر هیات 
نگهداری  فاطمه  هرمزگان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و  امنا 
برای مدت یکسال به عنوان مسوول کمیته ورزش بانوان دانشگاه آزاد  

اسالمی هرمزگان منصوب شد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  امضای  به  که  نگهداری  فاطمه  حکم  در 
هرمزگان رسیده است آمده: با توجه به سوابق علمی و تخصصی شما 
به پیشنهاد  رئیس شورای تخصصی دانشجویی و  در حوزه ورزش و 
مسوول  عنوان  به  یکسال  مدت  برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی 
کمیته ورزش بانوان دانشگاه آزاد  اسالمی هرمزگان منصوب می شوید  
موجود  های  کارگیری ظرفیت  به  و  به خداوند  اتکال  با  است  امید  و 
در راستای تحقق سیاست های دانشگاه موفق و موید باشید. فاطمه 
دبیر  وی  باشد.  می  ورزشی  مدیریت  دکترای  مدرک  دارای  نگهداری 
آموزش و پرورش ، مدرس دانشگاه و مشاور امور ورزش در سازمان ها و 
نهادها و صنایع استان ، نایب رئیس هیات جودو استان ، دبیر کمیته 
 ، دانشجویی  جودو  انجمن  رئیس   ، جودو  فدراسیون  روستایی  جودو 
عضو اتاق فکر اداره کل ورزش و جوانان عضو هیئت مشاوران شرکت 

فرهنگی ورزشی صنایع پشتبان ورزش استان می باشد.
ویژه برنامه »نسیم قصه ها« برگزار شد

به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان ویژه برنامه » 
نسیم قصه ها« با حضور نویسنده، تصویرگر و فعال 

حوزه کودک در فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان هرمزگان، به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان ویژه 
کتاب  نویسنده  نژاد،  آموخته  علی  با حضور  ها«  قصه  »نسیم  برنامه 
زهرا  کودک؛  کتاب  تصویرگر  نژاد،  تبریزی  مهسا  نوجوان؛  و  کودک 
پورحسن، مسئول باشگاه کتابخوانی پانغاری دانایی ایسین و مسئول 
کتابخانه فرهیختگان و با اجرای هانیه هادی نژاد، نویسنده، شاعر، قصه 

گو و فعال حوزه کودک در فضای مجازی برگزار شد.
هانیه هادی نژاد، نویسنده و فعال حوزه کودک با بیان اینکه هجدهم 
تیرماه روز گرامیداشت مهدی آذریزدی و آثار و نوشته های وی است، 
هستند  ماندگار  همیشه  خود  آثار  بوسیله  نویسندگان  کرد:  بیان 
های خوب  بچه  برای  های خوب  قصه  اثر  با  نیز  یزدی  آذر  مهدی  و 
ایران وی و آثارش را می شناسند. هادی  ماندگار شد و همه کودکان 
نژاد ضمن تشویق کودکان و نوجوانان به نوشتن بیان کرد: کسی که به 
دنبال نویسندگی است باید نگاه خالقانه به وقایع و محیط اطراف خود 
داشته باشد و با نوشتن داستان برای نقاشی های خود شروع کنید و 
و  نویسنده کودک  نژاد،  آموخته  علی  نکنید.  عبور  اتفاق  هر  از  ساده 
نوجوان با اشاره به دوران کودکی خود بیان کرد: در زمان کودکی عالقه 
زیادی به مطالعه کتاب داشتم و کتاب قصه های خوب برای بچه های 
خوب را که دارای تصاویر بسیار محدودی بود مطالعه کرده و سعی در 
تصویرسازی وقایع برای خود داشتم. وی تاکید کرد: استفاده از تصویر 
در کتابهای کودک و نوجوان بر جذابیت این کتابها افزوده است و اگر 
خود نویسنده توانایی تصویرگری داشته باشد ارتباط بین تصویر و متن 
عمیق تر می شود. در عین حال استفاده از تصویرگران خالق و ماهر 

جذابیت کتاب را دوچندان می کند.
این نویسنده از کودکان و نوجوانان خواست که به دنبال رویاهای خود 
باشند و توانایی های خود را بشناسندو آن را دنبال نمایند و اگر به 

نویسندگی عالقه دارند باید مطالعه بسیار داشته باشند.
تصویرگری،  در  کرد:  بیان  کودک  کتاب  تصویرگر  نژاد،  تبریزی  مهسا 
تصویر باید به بیان اصل موضوع داستان بپردازد و از اصل داستان دور 
نشود. وی افزود: توجه به رنگ در تصویرگری کتاب کودک بسیار مهم 
است و زمانی که از رنگهای شاد و گرم استفاده شود جذابیت بیشتری 
به آن می بخشد. تبریزی نژاد با بیان اینکه مطالعه در کودکی در ذهن 
تصویرگری  دارای  که  کودکی  کتابهای  کرد:  تصریح  شود  می  ماندگار 
را  وی  عالقه  و  شده  ماندگار  کودک  ذهن  در  باشد  جذاب  و  مناسب 

در  جدید  های  تکنیک  از  استفاده  و  کرد  خواهد  بیشتر  مطالعه  به 
تصویرگری کتاب باعث رشد خالقیت تصویرگری شده است و به نظر 
من استفاده از کالژ در کتابهای کودکان تاثیر عمیق تری بر کودکان 
خواهد اشت. زهرا پورحسن، مسئول باشگاه کتابخوانی پانغاری دانایی 
ایسین و مسئول کتابخانه فرهیختگان بیان کرد: واژه پانغار در گویش 
دانایی  دنبال  به  که  و کسی  است  نردبان  معنای  به  محلی هرمزگان 

است با کتاب این نردبان را طی خواهد نمود.
دانایی  پانغاری  کتابخوانی  باشگاه  فعالیتهای  به  اشاره  با  پورحسن 
نشست  های  برنامه  مستمر  بصورت  باشگاه  این  کرد:  تاکید  ایسین 
انجام  و... را  کتابخوان، معرفی کتاب، مسابقه کتابخوانی، قصه گویی 
مطالعه  اهل  و  کتاب  به  مند  عالقه  بسیار  روستا  اهالی  و  دهد  می 

هستند و کتابخانه خانه دوم آنهاست.
در ادامه با توجه به اینکه زهرا پورحسن در تهیه پایان نامه خود در 
رشته ادبیات کودک و نوجوان به موضوع بررسی شخصیتی مهدی آذر 
یزدی از نظر روانشناختی پرداخته بود به بیان زندگی مهدی آذر یزدی 

از زمان والدت و آثار و اندیشه وی پرداخت.
عمل موفقیت آمیز خروج ۲۲ عدد فیبروم از رحم بیمار 

قشمی
از رحم  فیبروم  تعداد ۲۲ عدد  آمیز  موفقیت  طی یک عمل جراحی 

بیمار قشمی خارج شد
دکتر مریم هروآبادي رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم ضمن 
توده های رحم در  از شایعترین  فیبروم های رحمی یکی  اینکه  بیان 
بین خانم هاست  گفت: طي یک عمل جراحي موفقیت آمیز توسط 
متخصص زنان و زایمان، تعداد ۲۲ عدد فیبروم از رحم، لوله و تخمدان 
و  جراح  قلب  مهدي  سپیده  دکتر  گردید.  خارج  قشمي  بیمار  هاي 
بیمار خانم ٤١ ساله  افزود:  بیمارستان قشم  زایمان  و  زنان  متخصص 
که شکایت اصلي وي نازایي و عدم فرزند آوري بود که پس از معاینات، 
وجود فیبروم هاي متعدد در رحم ، لوله و تخمدان هاي بیمار تشخیص 
داده شد. دکتر مهدي قلب با اشاره به وجود فیبروم در ابعاد یک الي 
عمل،  این  در  موضوع  ترین  مهم  افزود:  بیمار  رحم  در  سانتي  بیست 
حفظ قدرت باروري و فرزند آوري بیمار بود که خوشبختانه با موفقیت 
انجام شد. وي افزود: فیبروم ها تومور هاي غیر سرطاني خوش خیمي 
بدون  اغلب  کنند،  مي  رشد  رحم  عضالني  هاي  الیه  در  که  هستند 

عالمت بوده و در طي معاینات لگني یا سونوگرافي یافت مي شوند.
متخصص زنان و زایمان بیمارستان قشم عمده دالیل به وجود آمدن 
فیبروم ها را چاقي، استرس، عدم مصرف کافي میوه و سبزیجات، عدم 

توازن هورموني و کمبود هورمون پروژسترون برشمرد.
دکتر  بویژه  بیهوشي  تیم  از  تشکر  ضمن  قلب  مهدي  سپیده  دکتر 
که  عمل  اتاق  مجرب  تیم  از  بیهوشي،  متخصص  محسن صحرائیان 

همکاري هاي الزم را داشتند نیز قدرداني نمود.
ازدواج دختران کمتر از 1۳ سال رو به افزایش است

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در طی این 
را رصد می کنیم، در سنین  ازدواج  به  چند سالی که مباحث مربوط 

پایین به ویژه در دختران زیر ١۳ هر سال یک آمار افزایشی را داریم.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایلنا، »محمدمهدی تندگویان« معاون 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش درباره فوت یک دختر جوان پس 
اجباری گفت:  ازدواج  بلوچستان و همچنین  و  زایمان در سیستان  از 
خواسته ما جلوگیری از ازدواج اجباری است به هر حال علما و برخی از 
نهادها معتقدند، دختران وقتی به یک سنی رسیدند و آمادگی ازدواج 
داشته باشد باید این اتفاق بیفتد. ما هم نمی خواهیم وارد بحث های 
خیلی  که  است  این  واقعیت  اما  شویم،  موضوع  این  فقهی  و  شرعی 
از جمله در معرض تهدید قرار گرفتن سالمت کودک  تلخ  اتفاقات  از 
بعد از زایمان حاصل انجام ازدواج اجباری است. وی ادامه داد: نگرانی 
ما این است که با بی توجهی به حقوق دختران زیر ١۸ سال به آن ها 
ظلم شود. ما این موارد را در بحث هایی مانند وام ازدواج و موضوعات 
دیگر بارها مطرح کردیم تا بتوانیم حقوق این جامعه را حفظ کنیم. در 
طی این چند سالی که مباحث مربوط به ازدواج را رصد می کنیم در 
سنین پایین به ویژه در دختران زیر ١۳ هر سال یک آمار افزایشی را 
داریم که دالیل مختلفی می تواند داشته باشد و شاید هم یکی از دالیل 
آن تسهیالتی است که برای ازدواج در نظر گرفته می شود و هر ساله 

افزایش پیدا می کند.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش تصریح 
کرد: ما معترض به افزایش تسهیالت نیستیم، اما نگران هستیم که 
اتفاقا به دختر خانم اختصاص پیدا نکند و اصال برای  این تسهیالت 
ازدواج آن دختر هزینه نشود و صرفا توسط اولیاء و طرفین دریافت شده 
البته ما هشدارهایی در  و برای کمک به اقتصاد خانواده هزینه شود. 
این خصوص داده ایم. او گفت: ما پیشنهاد دادیم تسهیالت یا هر امتیاز 
دیگری که برای ازدواج دختران در نظر گرفته می شود به دخترانی که 
در زیر سن ١۸ سال هم ازدواج می کنند تعلق بگیرد، اما این تسهیالت 
برای او ذخیره شود تا آن دختر به سن قانونی برسد و بتواند خودش 
زمان  آن  در  حتی  اگر  یعنی  کند.  بهره برداری  آن  از  خود  مدیریت  با 
خواست این تسهیالت را به خانواده و یا همسرش ببخشد، بدانیم که 

این دختر این امکان را داشته که این موضوع را انتخاب کند.
تندگویان ادامه داد: وقتی دختری که در سنین کمتر از ١۸ سال است 
امکان افتتاح حساب برایش وجود ندارد، امکان ورود به بازار اشتغال را 
ندارد و نمی تواند اموال و دارایی های خود را به صورت شخصی حفظ 
کند، ولی ازدواج می کند پس حقوقش کجا باید حفظ شود؟ بحث ما 
این نیست که دختران ازدواج نکنند بلکه اگر می خواهند ازدواج کنند، 
ما حق و حقوق دختر را به عنوان دولت حفظ کنیم و دختران بدانند، 
تصمیم   شد،  قانونی  سن  وارد  که  زمانی  در  حقوقش  برای  می تواند 
از  و  ایجاد شود  ازدواج ها  این مدل  آمار  در  تغییری  بگیرد. شاید یک 
سوی دیگر نیز حق و حقوق دختران نیز حفظ شد. وی تاکید کرد: 
از ١۸  اگر دختری در سنین کمتر  من به مجلس پیشنهاد دادم که 
سال ازدواج می کند هر زمانی که به سن قانونی رسید، عالوه بر اینکه 
حق و حقوقش را دریافت کند، ضریب افزایش سنواتی هم به آن دختر 
تعلق بگیرد. یعنی اگر امسال وام ازدواج ١۰۰ میلیون تومان بوده و ۵ 
سال بعد ممکن است، این وام به ۵۰۰ میلیون افزایش پیدا کند، در 
آن زمان به دختر ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. در چنین شرایطی 
هم حق و حقوق دختر حفظ می شود و هم دیگر نگران بحث تورم و 
آینده نیست. فکر می کنم از این طریق بتوانیم بزرگترین خدمت را به 
این دختران ارائه کنیم. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با 
بیان اینکه آمار ازدواج پسرانی که کمتر از ١۸ سال ازدواج می کنند باال 
نیست، خاطرنشان کرد: دغدغه ما در این موضوع بیشتر دختران است 
و اختالف سنی دختران و همسران شان در این ازدواج ها نشان می دهد 
که عمدتا این دختران با افرادی ازدواج می کنند که یک فاصله سنی 
کند.  ایجاد  آسیب  می تواند  خودش  موضوع  این  دارند.  هم  با  زیادی 
براساس همه نظرات روانشناسی و پزشکی حداقل فاصله سنی مطلوب 
و اختالف سنی بین زوجین را ۵ سال مطرح کرده اند. بنابراین وقتی ما 
شاهد این هستیم که یک دختری با اختالف سنی بیش از ١۰ سال 

ازدواج می کند به نظر ما خود این موضوع یک آسیب است.
تندگویان بیان کرد: وقتی از نظر جسمی فردی آماده ازدواج می شود 
همچنین  و  بودن  مادر  برای  تربیتی  و  روانی  روحی،  نظر  از  اینکه  با 
کنترل مدیریت یک خانه و ارتباط متقابل با همسر چقدر آموزش دیده 
است، کامال متفاوت است و این موضوع از دغدغه های جدی ما است، 
چراکه آموزش های قبل از ازدواج عمدتا برای افراد بیش از ١۸ سال ارائه 
این  و  به دفاتر مشاوره مراجعه می کنند  و آن ها هستند که  می شود 

موضوع هم برای ما یک معضل است.
وی با بیان اینکه در مدارس هم در حد مقدمات یک سری آموزش ها 
به بچه ها داده می شود، اما آموزش هایی که افراد را برای زندگی آماده 
کند، ارائه نمی شود، تصریح کرد: ما مهارت های الزم را به این دختران 
آموزش نمی دهیم و همچنین حق و حقوقشان را برای آن ها نگهداری 
نمی کنیم. بحث ما نگرانی از ازدواج های اجباری است و بعد به وجود 
آمدن آسیب های اجتماعی در پی آن است. پیشنهادات مان را صورت 
کامل و مشخص داده ایم و فکر می کنم بتوانیم بخشی از این مشکالت 

را با استفاده از این پیشنهادات برطرف کنیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش خاطرنشان کرد: در آموزش 
آموزش های  بحث  به  وقت کالس  از  درصد  باید حداقل ٤۰  پرورش  و 
خروجی  هیچ  که  علومی  همه  این  جای  به  شود،  پرداخته  مهارتی 
ندارد مهارتهای زندگی و اجتماعی مانند برقراری ارتباط با مردم، سواد 
رسانه ای و آشنایی با فضای مجازی و حتی مهارت های اشتغال باید به 
باید در  تاکید کرد: معتقدم  تندگویان  دانش آموزان آموزش داده شود. 
مدارس خارج از فضای دروس جاری حداقل ٤۰ یا ۵۰ درصد زمان را برای 
آموزش های مورد نیاز زندگی، اجتماع و اشتغال اختصاص دهیم اگر این 
انجام دادیم به نظرم این آسیب ها در حوزه ازدواج اجباری  اقدامات را 
کنترل می شود. همچنین اگر در سنین کمتر از ١۸ سال هم دختری 
ازدواج کند معتقدم آمار آسیب آن بسیار کاهش پیدا می کند. وقتی 
این زیرساخت ها وجود ندارد و آموزش های الزم ارائه نمی شود نتیجه اش 

می شود این مشکالتی که امروز با آن مواجه هستیم.

اخبار حوزه بانوان



معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: هویت ملی 
در حوزه ی پوشش،امر بسیار مهم است و انتظار می رود هویت 

ملی را در قالب لباس های سنتی و اجتماعی نشان دهیم.
مد،  ملی  نمایشگاه  سومین  گشایش  آیین  در  ابتکار  معصومه 
لباس و صنایع دستی که به صورت مجازی به میزیانی دانشگاه 
مهارت های  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  اهواز  چمران  شهید 
زندگی از جمله مهارت هایی است که در قالب یک دوره آموزش 
مربی از سال ۱۳۹۷ تولید شده و به زودی نیز به صورت مجازی 
در شبکه ی شاد ارائه می گردد و می تواند برای دانشگاه ها نیز 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: طرح »سفیران فرهنگی«، طرح »کمند« و برگزاری 
دیگر  از  صنایع دستی«  و  لباس  و  مد  »ملی  نمایشگاه های 
برنامه هایی است که برگزاری آن ها با هدف مهارت آموزی برای 
دانشجویان دنبال شده و نتایج بسیار مثبتی نیز داشته است. 
اولین  داد:  ادامه  ریاست جمهوری  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
برای   ۱۳۹۷ سال  صنایع دستی  و  لباس  و  مد  نمایشگاه  دوره  
نخستین بار در دانشگاه الزهرا )س( به صورت حضوری برگزار 
شد که در این نمایشگاه آثار باارزش، متنوع و جذابی ارائه شده 
بود؛ برگزاری این گونه نمایشگاه ها می تواند در زمینه  الگوسازی 
مدل و لباس مفید باشد و به زندگی اجتماعی دانشجویان کمک 

کند.
وی با اشاره به ارسال ۵۰۰ اثر از دانشجویان دختر به سومین 
 ۲۴۲ تعداد  این  از  گفت:  صنایع دستی،  و  لباس  مد،  نمایشگاه 
از  بتوانیم  امیدواریم  که  است  یافته  راه  نمایشگاه  به  اثر 
این  اختیارات  در  تسهیالتی  امید  تسهیل گری  صندوق  طریق 
دانشجویان قرار دهیم تا قدم نخست را برای کسب وکار خود 

بردارند.
ابتکار گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی یکی از نقاط مثبت در 
این نمایشگاه است که توانسته کمک بسیاری به مهارت آموزی 
دانشجویان داشته باشد؛ همچنین برگزاری نمایشگاه در فضای 
در  را  دانشجویان  هنر  و  خالقیت  بروز  زمینه های  نیز  مجازی 

شرایط همه گیری بیماری کرونا فراهم کرد.
ابعاد  در  را  نمایشگاه  این  بتوانیم  است  امید  کرد:  بیان  وی   
مختلف توسعه دهیم و در سال های آینده از فناوری های نوین 
این  برگزاری  کنار  در  همچنین  ببریم؛  بهره  آن  برگزاری  در 
نمایشگاه زمینه ی بازاریابی در فضای مجازی را نیز برای ارائه 

تولیدات دانشجویان دختر فراهم کنیم.
ایده دانشگاه اجتماعی از زمان استقرار دولت یازدهم شکل 

گرفت
در ادامه مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، بیان کرد: دانشگاه ها باید به حل مشکالت 
زمان  از  اجتماعی  دانشگاه  ایده  کنند؛  کمک  خود  پیرامون 
توانست  علوم  وزارت  و  گرفت  شکل  یازدهم  دولت  استقرار 

ارتباط خوبی بین دانشگاه ها و جامعه ایجاد کند.
محمدهادی عسکری افزود: نیمی از افراد جامعه را بانوان دانا و 
توانایی تشکیل داده اند که نقش های مختلفی را در جامعه ایفا 
می کنند و نیاز است زمینه های فعالیت هرچه بیشتر این بخش 

از جامعه به خوبی فراهم شود.
کرد  تاکید  خود  در سرنوشت  بانوان  مشارکت  ضرورت  بر  وی 
نمایشگاه هایی  برگزاری  دولت  دستاوردهای  عمده  از  گفت:  و 
کسب وکار  توسعه ی  برای  دائمی  شکل  به  می تواند  که  است 
والدین  از دغدغه های  بخشی  تا  برگزار شود  دانشجو  دختران 

برای اشتغال فرزندانشان برطرف گردد.
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  پشتیبانی  مدیرکل 
تمامی  جذب  توانایی  دولتی  یخش  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
به گونه ای  موظفیم  و  ندارد  را  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن 
دانشجویان  توانمندسازی  زمینه ی  در  که  کنیم  برنامه ریزی 

حرکت کرد.
توجه به مسئولیت های اجتماعی از شاخص های دانشگاه 

موفق و پیشرو
همچنین رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: دانشگاهی 
شاخص  خود،  کالن  برنامه های  در  که  است  پیشرو  و  موفق 
و  مدون  برنامه  و  داده  قرار  مدنظر  را  اجتماعی  مسئولیت 
منعطفی را برای گسترش، تعمیق و اجرایی نمودن این شاخص 
هیئت  )اعضای  خود  پوشش  تحت  دانشگاهی  جامعه  میان  در 

علمی، کارکنان و دانشجویان( پیاده کند.
روزآمد،  دانشگاه  تعریف  در  اکنون  افزود:  خواجه  غالمحسین 

کارآمد و موفق، گذشته از فعالیت ها و شاخص های آموزشی و 
پژوهشی، شاخص تاثیرگذار و نوینی تحت عنوان »دانشگاه و 

مسئولیت اجتماعی« نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مالک های  و  معیارها  کردن  اجرایی  با  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
پیشین امکان رقابت و حضور پویا در عرصه دانشگاهی میسر 
پوشیده  بر کسی  مورد  این  در  اساسی  بازنگری  لزوم  و  نبوده 
کرد:  تصریح  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  رئیس  نیست. 
به  نسبت  دانشگاه  که  است  معنا  این  به  اجتماعی  مسئولیت 
مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بی تفاوت 
مرتفع  منظور  به  موارد،  این  مستمر  پایش  از  گذشته  و  نبوده 
نمودن این مسائل راه حل های منطقی، واقعی و قابل  اجرا ارائه 

کند.
بستر  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مشارکت  زمینه های  می توان  آن  طریق  از  که  است  مناسبی 
جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان جوان را در محقق نمودن 
شاخص »مسئولیت اجتماعی« فراهم کرد، گفت: ویژگی اساسی 

این فعالیت ها، دانشجو محور بودن آن ها است.
خواجه بیان کرد: برخی مالحظات جامعه امروز، لزوم بازنگری 
اساسی در سرفصل ها و کارکرد رشته های دانشگاهی را ایجاب 
می کند و یکی از راه های پیشگیری از افزایش جمعیت بیکاران 
گوناگون  مناطق  در  کار  بازار  دقیق  نیازسنجی  تحصیل کرده، 
تقاضامحور  و  کاربردی  رشته های  در  دانشجو  جذب  و  کشور 
است. وی اظهار داشت: با این وجود این اقدام به تنهایی کافی 
نیست بلکه مهارت آموزی دانشجویان در حین تحصیل و آماده 
کردن آن ها جهت ورود به بازار کار به عنوان یک نیروی ماهر 
و کارآزموده تحصیل کرده از دیگر اقدامات موثر در این زمینه 

است.
و  فرهنگی  معاونت  گفت:  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  رئیس 
اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال های اخیر تالش 
کارگاه های  دختر  دانشجویان  مهارت آموزی  محوریت  با  کرده 
نقاشی  آموزش  عروسک سازی،  چرم دوزی،  قبیل  از  متنوعی 
پارچه ای،  کیسه های  چاپ  و  طراحی  لباس،  و  پارچه  روی 
و برخی  نقاشی روی شیشه و آموزش رزین  تابلو فرش،  بافت 

رشته های دیگر در این مسیر گام بردارد.
صنایع دستی  و  لباس  مد،  ملی،  نمایشگاه  سومین  افزود:  وی 
ویژه دانشجویان دختر، با اهدافی نظیر الگوسازی در زمینه ی 
دختر  دانشجویان  اجتماعی  زندگی  حوزه های  در  لباس  و  مد 
ورود  زمینه های  کردن  فراهم  ملی،  غرور  افزایش  هدف  با 
لباس  مد،  حوزه ی  در  کار  و  کسب  فضای  به  دانشجویان  این 
طراحان  مقام  در  دانشجویان  از  حمایت  نیز  و  صنایع دستی  و 
ایجاد اشتغال و  نهایت گسترش فضای کارآفرینی و  نوپا و در 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همت  به  آینده،  به  امید  تقویت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت امور زنان و خانواده  
در  اهواز  دانشگاه شهید چمران  میزبانی  با  و  ریاست جمهوری 

حال برگزاری است.

زنان  امور  معاون  ابتکار  دکتر  همراهی  از  پایان  در  خواجه 
معاون  غفاری  دکتر  اهتمام  و  ریاست جمهوری  خانواده ی  و 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به این رویداد و هم چنین از 
دانشگاه  در  نمایشگاه  برگزاری  ستاد  پیگیری های  و  تالش ها 

شهید چمران اهواز تقدیر کرد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه ریزی  امور  مدیر  ادامه  در 
نمایشگاه  این  اصلی  هدف  کرد:  بیان  اهواز،   چمران  شهید 
این  مجموعه  تالش  و  است  دختر  دانشجویان  به  حرفه آموزی 
بوده است که به فضای کسب وکار حرفه ای واردشده و بتوانند 

کسب وکار خود را گسترش داده و درآمدزایی داشته باشند.
برگزاری  فراخوان  انتشار  از  پس  کرد:  تصریح  نادری  فرشید 
دبیرخانه   به  متنوعی  آثار  کشور  استان   ۲۴ از  نمایشگاه 
نمایشگاه ارسال شد که با توجه به همه گیری بیماری کرونا در 
جشنواره  برگزاری  از  استقبال  نشان دهنده  حضور  این  کشور 

است.
معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مد، لباس و صنایع دستی 

همچنین در آیین گشایش سومین نمایشگاه ملی مد، لباس و 
صنایع دستی که به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز و در 
سالن همایش های دانشکده ی کشاورزی برگزار شد، برگزیدگان 

این جشنواره معرفی شدند.
بخش  برگزیده  ایمانی  فرشته  پوشیدنی،  هنرهای  بخش  در 
و  مد  با  مرتبط  صنایع دستی  شامل  پوشیدنی  هنرهای 
لباس،سعیده رزازپور برگزیده بخش هنرهای پوشیدنی شامل 
احمدبکی شایسته  مهدیه  لباس،  و  مد  با  مرتبط  صنایع دستی 
با  مرتبط  صنایع دستی  شامل  پوشیدنی  هنرهای  بخش  تقدیر 

مد و لباس شدند.
بافته ها  دست  از  استفاده  با  بانوان  لباس  بخش  برگزیدگان 
بخش  برگزیده  حاجیعلی  زهرا  کشور،  سنتی  رودوزی های  و 
بافته ها و رودوزی های سنتی  با استفاده از دست  بانوان  لباس 
بانوان  لباس  بخش  تقدیر  شایسته  منتظری  کشور،فاطمه 
کشور،  سنتی  رودوزی های  و  بافته ها  دست  از  استفاده  با 
لباس های  بر  تمرکز  با  بانوان  لباس های  بخش  برگزیدگان 
قومی،آتنا محمودی برگزیده بخش لباس های بانوان با تمرکز بر 
لباس های قومی،شهناز کورائی شایسته تقدیر بخش لباس های 
شایسته  جو،  رونده  قومی،مریم  لباس های  بر  تمرکز  با  بانوان 
قومی  لباس های  بر  تمرکز  با  بانوان  لباس های  بخش  تقدیر 

معرفی شدند.
آیین گشایش سومین نمایشگاه ملی مد،لباس و صنایع دستی 
کنفرانس  ویدئو  حضور  با  چمران  شهید  دانشگاه  میزبانی  به 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون  ابتکار  معصومه 
جمهوری،غالمرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی و حضور 
و  فرهنگی  امور  پشتیبانی  مدیرکل  عسکری  مهدی  محمد 

اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.
منبع ایرنا 
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هف باحکم رئیس هیات ورزش های همگانی هرمزگان:
رئیس کمیته پیالتس استان منصوب شد

طی حکمی از سوی اسماعیل بواشه رئیس هیات ورزش های همگانی هرمزگان ، 
زهرا عشقی نژاد به عنوان رئیس کمیته پیالتس استان منصوب شد. 

در حکم رئیس هیات ورزش های هرمزگان آمده است: با توجه به تعهد و تخصصی 
جنابعالی و با عنایت به توسعه ورزش همگانی استان برای مدت یک سال به عنوان 

رئیس کمیته پیالتس استان منصوب می شوید.
خانم عشقی نژاد ۲۰ سال سابقه در ورزش دارد و در حال حاضر مدرس و مربی 
پیالتس است . عشقی نژاد مربی و مدرس رسمی فدراسیون ورزش های همگانی 
در رشته پیالتس است که به عنوان موسس اولین خانه پیالتس استان هرمزگان 
شناخته شده و پیش از این سابقه دبیری کمیته پیالتس استان هرمزگان را نیز 
دارد  وی عنوان باشگاه برتر و مربی نمونه شهرستان بندرعباس در سال ۹۷ استان 

هرمزگان در کارنامه دارد.
پیام مادران ایرانی به 100 کشور جهان رسید

بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر گفت:  پیام و نگاه ملت ایران به قداست 
جایگاه مادر و نقش مادران در ساختن جامعه ای ایده آل در قالب بیانیه، نشان و 

منشور این بنیاد غیردولتی در ۱۰۰ کشور جهان به ثبت رسید.
و  ایران  سرزمین  مادران  خیر  دعای  و  خدا  لطف  به  افزود:  محمدی  غالمرضا 
پیگیری های اینجانب، اهداف ، منشور و شاخص های انتخاب مادران نمونه به ۳۰ 
زبان زنده دنیا ترجمه و نشان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر در ۱۰۰ کشور جهان 
ثبت شد. وی اظهار داشت:  در پی این تالش ها که به صورت مستمر در مدت سه 
سال ثمربخش شد، بنیاد فرهنگی بین المللی مادر اجازه فعالیت در کشورهای 
مختلف ازجمله اتحادیه  اروپا، چین، روسیه، انگلیس، ایاالت متحده آمریکا، کانادا 
نتیجه  عنوان  به  دستاورد  این  و  است  دارا  را  کشورها  دیگر  و  افریقا  واتحادیه 
اقدامی  فعال  میان سایر سمن های  در  ایرانی  نهاد  مردم  تالش های یک سازمان 
متمایز است. مدیرعامل بنیاد فرهنگی بین المللی مادر گفت: آشنا کردن بیشتر 
جامعه به ویژه نسل جوان با جایگاه و نقش واالی مادر و ارتقا و بازآفرینی ارزش های 
قداست آمیز این شاهکار خلقت از جهات خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی از اهداف 
مادر در  تبیین قداست  به دنبال  بنیاد،  این  با ثبت جهانی  بنیاد است که  این 
مسئولیت های  داریم  تالش  گفت:   محمدی  هستیم.  نیز  جهان  و  ایرانی  جامعه 
جامعه بشری به ویژه فرزندان در قبال حقوق ارزشمند مادران را یادآوری کنیم و 
تاکنون با برپایی آیین های پاسداشت مقام مادر در مراکز همه استان های کشور 
و برخی شهرستان ها، مادران نمونه را معرفی و سال ها زحمت و کوشش آنها در 

ساختن جامعه متعالی را تجلیل کرده ایم.
وی تاکید کرد: بنیاد فرهنگی بین المللی مادر یک بنیاد فرهنگی بین المللی است 
که به صورت صد در صد غیردولتی است و وابسته به هیچ ارگان، نهاد، حزب و یا 

گروهی نیست و هرگونه فعالیت سیاسی در آن ممنوع است.
در  بنیاد  این  آتی  برنامه  به  اشاره  با  مادر  بین المللی  فرهنگی  بنیاد  بنیانگذار 
انتخاب مادران نمونه اقوام و ادیان ایرانی گفت: هرگونه تبعیض از لحاظ زبان، رنگ، 

ملیت، قومیت، فرهنگ، عقیده و مذهب در بنیاد مادر ممنوع است.
وی با تاکید بر اینکه مادران شایستگی دارند که مادران پیام آوران ،صلح و دوستی 
در سراسر جهان باشند، ابراز داشت: با ایمان و اعتقادی که به جایگاه مقدس و 
نقش و توانمندی مادران داریم و با توجه به مشکالتی که در این برهه از زمان در 
بنیاد فرهنگی بین  نیاز مبرم به صلح ودوستی و آرامش،  دنیا شاهد هستیم و 
المللی مادر درصدد است اولین آیین انتخاب مادران پیام آوران ،صلح و دوستی را 

بعد از بهبود شرایط کرونا در کشور برگزار کند.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی بین المللی مادر افزود: در نظر است از هر استان یک مادر 
نمونه به عنوان مادر پیام آور،صلح و دوستی انتخاب شود و نهایتاً از میان ۳۳ مادر 
نمونه پیام آوران صلح و دوستی استان های کشور، پنج مادر نمونه باعنوان پیام 

آوران ،صلح و دوستی ایران، به جهان معرفی شود.
محمدی در ادامه یادآور شد:  نشان، اهداف و منشور بنیاد فرهنگی بین المللی مادر 
در ۱۰۰ کشور جهان و همچنین برخی سازمان های بین المللی همچون سازمان 
از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد   )WIPO )وایپو  مالکیت معنوی  جهانی 

به ثبت رسیده است.
سایر  در  بنیاد  این  بین المللی  ثبت  به  مربوط  مستندات  داشت:  اظهار  وی 
و  زبان   ۳۰ به  بنیاد  این  منشور  و  اهداف  ترجمه  همچنین  و  جهان  کشورهای 
فعالیت های صورت گرفته در قالب آیین های بزرگداشت مادران نمونه و همچنین 

مجله پیام مادر در قالب کتابی نفیس منتشر شده است.
خانواده  و  زنان  امور  با  مرتبط  سازمان های  اختیار  در  کتاب  این  گفت:   محمدی 
سازمان   ۱۲ همچنین  و  ایران  در  مستقر  کشور   ۸۵ سفارتخانه های  کشور،  در 
به قداست جایگاه مادر  ایرانی  ایران و  نگاه  بیانگر نوع  تا  ارسال شده  بین المللی 
راه اندازی  شیراز  در   ۱۳۹۳ سال  مهرماه  یازدهم  در  مادر  بین المللی  بنیاد  باشد. 
شد و یکی از اهداف آن قدردانی از مادران نمونه است. این بنیاد، نهاد فرهنگی 
را  گانه ای  هفت  اهداف  و  فعالیت  غیردولتی  صورت  به   که  است  بین المللی 
از منظر خانوادگی،  ارزش های قداست آمیز مادر  بازآفرینی  و  ارتقا  دنبال می کند. 
ایدئال،  جامعه ای  ساختن  در  مادران  نقش  تاثیر  و  تببین  فرهنگی،  و  اجتماعی 
پُررنگ  کردن مسئولیت های جامعه به ویژه فرزندان در قبال حقوق مادران، آموزش 
مسئولیت های خطیر مادری به زنان جوان در قبال فرزندان و رفتار متقابل آنان 

نسبت به مادران در زمره این اهداف هفت گانه است.
دهمین دور انتخاب زنان کارآفرین برتر با آرای مردمی آغاز شد

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گزارشی از آغاز دهمین دور انتخاب 
زنان کارآفرین برتر با آرای مردمی خبر داد. 

به گزارش آوای دریا و به نوشته ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
این انتخابات از اسفند سال ۱۳۹۷ با ایجاد سامانه انتخاب برترین کارآفرینان زن 
امور زنان و خانواده آغاز به کار کرد  بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در 
تا مردم و جوامع محلی با کارکرد این بانوان پرانگیزه و آثار تالش های آنها آشنا 
شوند. اینک پس از ۹ دوره و ۱۸۰ برگزیده از شهرها و روستاهای کشور، دهمین 
دور آن برگزار می شود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از هموطنان 
درخواست کرد با مطالعه اطالعات ثبت شده از کارآفرینان بر روی سامانه و آشنایی 
با فعالیت آنها، به بهترین ها رای دهند. شهروندان برای رای دهی در دور دهم این 
انتخاب مردمی می توانند به لینک http://vote.women.gov.ir مراجعه 
کنند.  مدت زمان رای دهی در دور دهم ۲۰ روز از تاریخ اعالم است.   از آنجا که 
شده  اضافه  فهرست  به  قبل،  های  دوره  برگزیده  افراد  خروج  از  پس  جدید  افراد 
اند، به منظور رعایت عدالت در احتساب آراء )میان کسانی که از دوره های قبل 
دارای رای هستند و افراد جدیدالورود که فاقد رای هستند( در ۱۰ روز اول، فقط 
رای دهی به افراد جدید امکان پذیر است و در ۱۰ روز دوم، امکان رای دهی برای 
تمام اسامی کارآفرینان حاضر در سامانه وجود دارد. پایان رای دهی روز ۲۰تیر ماه 
خواهد بود. عالقه مندان می توانند از میان ۱۱۰ کارآفرین معرفی شده در سامانه 

حداکثر به ۱۰ نفر رای بدهند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

 خانه داری زنان تا ۳0 درصد تولید ناخالص ملی ارزش دارد
نشان  نوشت:  مطالعات  توئیتی  در  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
میدهد خانه داری  زنان  دارای نقش مهمی در  اقتصاد  خانواده و کشور بوده و تا ۳۰ 
درصدتولید ناخالص ملی ارزش دارد.     معصومه ابتکار در این توئیت عالوه بر مطالب 
باال اضافه کرد: زنان حق دارند برای زحماتشان در خانه طلب دستمزد کنند. وی 
اظهارداشت: نظر به نواقص قانون فعلی، »الیحه اصالح  قانون اجرت المثل« را برای 

طی تشریفات قانونی به  دولت ارسال کرده ایم.
حمایت معاونت زنان از توانمندسازی خانواده های آسیب پذیر 

در دوران کرونا
اعتالی  راستای  در  تا  کرده  تالش  ریاست جمهوری  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
و  اطالعات  فناوری  نقش  تطبیقی  بررسی  پژوهشی  های  طرح  از  خود،  اهداف 
ارتباطات در توانمندسازی زنان کارآفرین ایران و ژاپن و آگاه سازی و توانمندسازی 

خانواده های آسیب پذیر در دوران کرونا حمایت کند.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در جمع بندی عملکرد چهارساله خود در دولت تدبیر و امید، به انتشار گزارشی 
در حوزه  زیربنایی  و  کاربردی  و  علمی  های  پژوهش  از  گیری  بهره  و  از حمایت 
زنان و خانواده پرداخته است. بر اساس این گزارش، این معاونت ضمن ارج نهادن 
به دغدغه های پژوهشگران حوزه زن و خانواده تالش کرده تا ضمن رصد نیازهای 
کیفیت  ارتقاء  و  پژوهشی، حفظ  نهادهای  با  سازنده  و  مثبت  تعامل  و  پژوهشی 
به  نتایج  و  داده  قرار  نظر  مد  را  آنها  کمی  افزایش  با  همراه  پژوهش ها  محتوای 
با  معاونت،  این  بندد.  کار  به  برنامه ریزی ها  و  در سیاست گذاری ها  را  آمده  دست 
رویکردهای متنوعی مانند آسیب های اجتماعی، توانمندسازی، حقوقی و تعمیق 
باورهای دینی از ۳۸ طرح پژوهشی حمایت کرده است که در حوزه خانواده طرح 
هایی از قبیل خانواده مستحکم، سبک زندگی متاهلین و تعیین کننده های آن، 
راهکارهای کاهش طالق در ایران بر اساس فراتحلیل پژوهش های طالق در دو دهه 
اخیر، گفتگوی بین نسلی در جامعه با تاکید بر مسائل زنان، دختران و خانواده، 
کشف الگوهای ارتباطی در روابط زوجین و شناسایی موانع ارتباطی و همچنین 
گفتگو های بین نسلی »خاطرات جنگ در دوران صلح« از جمله طرح های مورد 
حمایت محسوب می شود. در زمینه آسیب های اجتماعی، فراتحلیل مطالعات 
و  سالم  خانواده  های  شاخص  ارائه  منظور  به  خانواده  های  آسیب  حوزه  ایرانی 
تدوین برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی زنان نیز به همراه چندین طرح 
دیگر با موضوعات مرتبط مورد حمایت معاونت قرار گرفته است. بررسی تطبیقی 
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان کارآفرین ایران و ژاپن، ارائه 
مدل توانمند شدن سیاسی زنان نخبه پس از انقالب و طراحی مدل آگاه سازی و 
توانمندسازی خانواده های آسیب پذیر در دوران پاندمی کووید ۱۹ سه عنوان از 

طرح های پژوهشی در زمینه توانمندسازی زنان و خانواده است.
تدوین  و مرد،  برابری دیه زن  نظریه  فقهی  امکان سنجی  نیز  زمینه حقوقی  در 
الیحه اصالح حق طالق در قانون مدنی و راهکاری تازه برای حل توامان مسائل 

مهریه و کاستی های حقوق زنان از جمله طرح های پژوهشی انجام شده است.
بر تاب آوری  باورهای دینی  اثربخشی  باورهای دینی  همچنین در حوزه تعمیق 
فردی و اجتماعی دختران و زنان، عوامل موثر بر پایداری ارزش های دینی در بین 
دختران و زنان و تحلیل روانشناختی-جامعه شناسی عفاف و حجاب در پژوهش 

های داخلی از جمله طرح های حمایت شده محسوب می شود.
پاسخ ارتش به درخواست دختر سیستان و بلوچستانی

در پی انتشار فیلمی از گالیه و گریه یک دختربچه سیستان و بلوچستانی از کم 
آبی در منطقه محل زندگی خود، خدمات آب رسانی توسط نیروی زمینی ارتش 

در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. به گزارش آوای دریا 
به نقل از ارتش، با توجه به شرایط بحران آب در مناطق جنوب شرق کشور و نیاز 
از گالیه و  انتشار فیلمی  بلوچستان به آب و همچنین  مردم استان سیستان و 
زندگی  منطقه محل  در  آبی  کم  از  بلوچستانی  و  دختربچه سیستان  یک  گریه 
خود، خدمات آب رسانی توسط نیروی زمینی ارتش در مناطق روستایی استان 
سیستان و بلوچستان و محل زندگی این دختر بچه انجام شد. پیش از این نیز 
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به امیر سرتیپ حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرمانده میدانی مبارزه با کرونا دستورات الزم را برای 
امداد رسانی به مردم این استان بویژه در تأمین آب شرب داده بود. در این راستا 
تیپ ۱۸۸ و ۱۵۸ نیروی زمینی ارتش روزانه پنج تانکر پنج هزار لیتری به مناطق 
انجام می  روستایی مال دادی بخش هیرمند شهرستان زابل خدمات آب رسانی 
دهند. همچنین نیروی زمینی ارتش تانکرهای ۲۰۰ لیتری آب به روستاییان این 
ارتش همچنین،  زمینی  نیروی  و ۱۵۸  های ۱۸۸  تیپ  است.  کرده  اهدا  مناطق 
و  زابل  زاهدان،  شهرستان  روستایی  مناطق  مردم  به  درمانی  و  پزشکی  خدمات 

خاش  ارائه می دهند.
هانیه رستمیان پرچمدار زن کاروان ایران در المپیک شد

کمیته ملی المپیک پرچمدار زن کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو 
معرفی کرد. پس از اینکه کمیته بین المللی المپیک از کشور ها در خواست کرد 
که برای برابری جنسیتی دو پرچمدار مرد و زن در مراسم افتتاحیه داشته باشند، 
کمیته ملی المپیک ایران هم پرچمدار زن کاروان را معرفی کرد. نصراهلل سجادی، 
سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو۲۰۲۰ اعالم کرد، هانیه رستمیان 
بانوی تیرانداز المپیکی ایران در کنار صمد نیکخواه بهرامی ورزشکار با سابقه تیم 
ملی بسکتبال ایران، عهده دار پرچمداری کاروان ایران در بازی های المپیک توکیو 

شد. افتتاحیه بازی های المپیک توکیو ۲۳ جوالی )اول مرداد( برگزار می شود. 
عروس 1۳ ساله هنگام زایمان جان داد

برخی رسانه های نزدیک به فعالن بلوچ خبر داده اند که یک کودک همسر ۱۳ساله 
در سیستان و بلوچستان هنگام زایمان جان خود را از دست داده است.

کودک همسری ۱۳ ساله در حین زایمان فوت کرد. این کودک همسری متعلق 
دقیقی  گزارش  تاکنون  این کودک همسری،  مرگ  درباره دالیل  است.  به سراوان 
منتشر نشده است. ازدواج این کودک همسری در سال گذشته اتفاق افتاده است. 
این دختر ۱۳ ساله که،  باردار شده است.  از ۳ ماه  این کودک همسری پس  در 
اهل سراوان، معرفی شده روز ۴ تیرماه پس از مراجعه به بیمارستان و در حین 
دقیقی  گزارش  تاکنون  کودک،  این  مرگ  دالیل  درباره  است.  باخته  جان  زایمان 

منتشر نشده است.
واکنش راضیه جانباز به جدایی خود از باشگاه سپاهان

ملی پوش هندبال بانوان کشورمان با انتشار استوری در صفحه اینستاگرام خود به 
جدایی اش از باشگاه سپاهان واکنش نشان داد. به گزارش آوای دریا و به نوشته 
خبرنگار توپ و تور گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، راضیه جانباز، ملی پوش 
هندبال تیم سپاهان اصفهان پس از اتمام قرارداد یک ساله اش، قرارداد خود را 
برای فصل جدید لیگ برتر با این تیم تمدید نکرد. این ملی پوش از چندی قبل 
به باشگاه سپاهان اعالم کرد که قصد تمدید قرارداد با این تیم را برای فصل آینده 
ندارد.    چندی پیش راضیه جانباز، بازیکن سابق تیم هندبال سپاهان در صفحه 
تا  باعث شد  امر  این  که  کرد  پرسپولیس حمایت  فوتبال  تیم  از  شخصی خود 
شایعاتی مبنی بر اخراج این بازیکن از تیم سپاهان مطرح شود.   راضیه جانباز با 
انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود، به تمام شایعات خاتمه داد و اعالم 

کرد قراردادش با تیم هندبال سپاهان به پایان رسیده است.
پریسا جهانفکریان به المپیک توکیو می رود

دختر وزنه بردار ایران به بازی های المپیک توکیو اعزام می شود.
پس از اینکه وزنه بردار کشور ساموا از بازی های المپیک توکیو انصراف داد، یک 
جهانفکریان،  پریسا  به  زنان،  وزنه برداری  سنگین  فوق  دسته  باقیمانده  سهمیه 
نماینده ایران رسید. مشکلی که در این میان وجود داشت این بود که جهانفکریان 
مدتی پیش عمل جراحی را روی دست خود انجام داده بود از این رو حضور او 
وزنه برداری  فدراسیون  در  جلسه ای  داشت.  پزشکان  نظر  به  بستگی  المپیک  در 
برگزار شد و در نهایت قرار شد که جهانفکریان به المپیک توکیو اعزام شود.  بر 
اساس اظهارنظر پزشک جراح مبنی بر آمادگی جهانفکریان برای شروع فیزیوتراپی 
و تمرینات آمادگی، او از چند روز آینده تحت نظر پزشک و مربیان تیم ملی در 
اردو حضور خواهد یافت.  اقدامات الزم برای انجام تست PCR، تزریق هر دو دوز 
واکسن کرونا، هماهنگی با آژانس مبارزه با دوپینگ و سایر امور اداری و اجرایی 

نیز در حال انجام است. 
لغو آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در هرمزگان

معاون متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان از لغو آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 
دوره دوم متوسطه جمعه ۱۸ تیرماه خبر داد. محمد قویدل گفت : با توجه به آغاز 
پیک پنجم بیماری کووید ۱۹ در کشور و افزایش خطر سرایت پذیری و برای تامین 
سالمت دانش آموزان ، آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم آموزش 
متوسطه به تعویق افتاد. وی گفت : ۶ هزار و ۳۰۲ دانش آموز در هرمزگان برای 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نام نویسی کرده اند. معاون 
مدارس  ورودی  آزمون  برگزاری  زمان   : گفت  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  متوسطه 

نمونه دولتی دوره دوم متوسطه به صورت کشوری اعالم می شود.

اخبار حوزه بانوان



ضدونقیض گویی ها،  و  گفته ها  و  سیاست ها  مداوم  تغییر 
کاالیی دیدن واکسن، دادن وعده ها و امیدهای واهی و ناتوانی 
به   نسبت  مردم  بی اعتمادی  به  آنها  رساندن  انجام   به  در 
آینده  به  نسبت  آنها  اضطراب  و  نگرانی  و  مسئوالن  گفته های 

منجر می شود.
»درخواست  نوشت:  همشهری  روزنامه  دریا،  آوای  گزارش  به 
پاسخگو  اما  هیچ کس  کروناست.  علیه  واکسیناسیون  عمومی، 
تولیدکنندگان  زمین  در  را  توپ  بهداشت  وزارت  نیست. 
وزارت  سمت  به  را  اتهام  انگشت  تولیدکنندگان  و  می اندازد 
از  خصوصی  بخش  هم  طرف  آن  از  می گیرند.  نشانه  بهداشت 
واردات  برای  تالش  در  همچنان  رانده،  آنجا  از  و  مانده  اینجا 
چند هزار دوزی واکسن کروناست که هنوز به نتیجه ای نرسیده 

است.
یک  که  نشسته اند  انتظار  به  مردمی  اما،  دایره  این  از  خارج 
چشم شان به کشورهای دیگر است که واکسیناسیون منظم و 
به درهای بسته  انجام است و چشم دیگرشان  سریع در حال 
کالفه کننده  وضعیت  شود.  نوبت شان  تا  واکسیناسیون  مراکز 
درباره  بهداشت  وزارت  سوی  از  منتشرشده  آمارهای  است. 
کمبود  بر  به راحتی  کرونا،  واکسن  روزانه  تزریق های  میزان 
شدید واکسن صحه می گذرد؛ آن هم درست زمانی که به یک 
مصرف  مجوز  مشترک،  تولید  واکسن  یک  و  داخلی  واکسن 
واکسیناسیون  نابسامان  وضعیت  است.  شده  داده  اضطراری 
و  ابتال  میزان  باالرفتن  و  با شیوع جهش جدید کرونا  همزمان 
از  را  نگرانی ها  پنجم،  پیک  درهای  پشت  گرفتن  قرار  و  مرگ 

وضعیت اجتماعی و روان جامعه باال برده است.
عالی  شورای   ریاست  که  معین  مصطفی  شرایط  این  در 
در  فعالیت  سال ها  سابقه  و  است  عهده دار  را  پزشکی  نظام  
به  بی توجهی  پیامدهای  به  دارد،  را  سالمت  در  آموزش  حوزه 
مطالبه گری مردم برای واکسیناسیون و دادن وعده های مکرر 
همشهری  با  گفت وگو  در  او  می کند.  اشاره  آنها،  تحقق  بدون 
تأکید می کند که آثار منفی بحران کرونا بر سالمت روان جامعه، 
اقتصادی آن نیست و بعدها  از خسارت های بهداشتی و  کمتر 

هم تداوم خواهد داشت.
هنوز  ما  و  می گذرد  کشور  در  کرونا  شیوع  از  نیم  و  سال  یک 
برنامه مشخص و روشنی در مدیریت اپیدمی نداریم. حاال هم 
کندی  با  مردم  است،  مطرح  کرونا  واکسیناسیون  ماجرای  که 
تزریق واکسن مواجهند. خیلی ها نگران دوز دومشان هستند 
ماجرای  اینها  همه  کنار  در  حاال  بالتکلیف .  هم  بسیاری  و 
جهش های جدید کرونا و بیماری زایی باالی آن در میان است؛ 
در حال  کند  بسیار  واکسیناسیون  گام های  هنوز  که  حالی   در 
پیش رفتن است. شما پیش از این فعالیت های زیادی در حوزه 
آموزش در سالمت داشته اید. به اعتقاد شما این شرایط چقدر 
روان مردم را نسبت به گذشته حتی بعد از شیوع کرونا ناآرام 

کرده است؟
آمار  اساس  بر  است،  گذشته  کرونا  دنیاگیری  از  که  مدتی  در 
از  بیش  ایران  بهداشت، در  وزارت  از سوی  اعالم شده  رسمی 
باالتر  و  شده اند  مبتال  کووید-۱۹  بیماری  به  نفر  میلیون   ۵/۳
که  شرایطی  در  داده اند.  دست  از  را  جانشان  نفر  هزار   ۸۵ از 
فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه خانگی و محدودیت سفرهای 
کرده،  ایجاد  خستگی  و  شده  مالل آور  شهری  بین   و  شهری 
بدنی،  و تحرک  نداشتن ورزش  یا  به طبیعت  محدودیت رفتن 
باعث اضافه وزن و چاقی و بی حالی یا خواب آلودگی و بدخوابی 
دوستان،  با  ارتباط  و  خویشاوندی  روابط  قطع  است.  شده 
و  آورده  وجود  به   را  جامعه  از  جداشدن  و  تنهایی  احساس 
امکان  نبود  و  دوستان  و  خویشان  منتظره  غیر  درگذشت 
مراحل سوگ، وضعیت  کامل شدن  و  مراسم عزاداری  برگزاری 

را آشفته تر کرده است.
و  خطرناک  بیماری  یک  از  وحشت  و  ترس  میان  این  در 
هزارچهره، بدون وجود درمان قطعی در شرایطی همچنان در 
در  خرافه  و  انگ  و  شبه علم  و  شایعات  که  دارد  غلبه  جامعه 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی در حال انتشار است. تمام این 
عوامل به گسترش اختالل در سالمت روان و احساس بی پناهی 
با  زنان  میان  در  به ویژه  افسردگی  و  اضطراب  یا  درماندگی  و 

درجه های مختلف دامن زده است.
این وضعیت تنها به کشور ما اختصاص ندارد و کم و بیش در 
سایر کشورها هم رخ داده است اما هر قدر به  دلیل ضعف های 
شود،  ایجاد  تأخیر  عمومی  واکسیناسیون  انجام  در  مدیریتی، 

مدت شیوع بیماری کووید-۱۹ طوالنی تر و موج های جدید آن 
اقتصادی  و  انسانی  خسارت های  آن  کنار  در  و  شود  دامن گیر 
هم  کرونا  شیوع  اجتماعی  و  روانی  پیامدهای  شود،  بیشتر 
کشورمان  در  مدت  این  در  که  اتفاقی  بود؛  خواهد  دوچندان 

شاهد آن بوده ایم.
و  نگرانی  آن هم  و  مواجه هستیم  با معضل جدیدی  اکنون  ما 
التهابی  از نبود واکسن است. این موضوع  آشفتگی سالمندان 
را میان این گروه ایجاد کرده و خود و خانواده هایشان در کنار 
سایر دغدغه ها، حاال به  دنبال پیداکردن واکسن اند. این شرایط 
به ویژه برای سالمندان، طاقت فرسا شده. این در حالی است که 
این گروه درگیر بیماری های زمینه ای هم هستند و این شرایط، 
چقدر  وضعیت  این  شما  اعتقاد  به  است.  خطرناک  برایشان 

می تواند ابعاد آسیب زای بیشتری پیدا کند؟
باالی ۶۰ سال دارند که ۲  نفر  میلیون  از ۸  بیش  ما  در کشور 
خطر  عامل  تنهایی  می کنند.  زندگی  تنها  آنها،  از  نفر  میلیون 
گوارشی،  مشکالت  افسردگی،  خود  دنبال  به   که  است  بزرگی 
معموال  می کند.  ایجاد  وحشت  و  ترس  و  خواب  اختالل 
و  افسردگی  اضطراب،  کاهش  در  دارویی  غیر  مراقبت های 
سطح  در  گسترده  پژوهش های  نتایج  مؤثرند.  مزمن  استرس 
سازگاری  قدرت  کرونا،  بحران  در  که  می دهد  نشان  جهان 
سالمندان با شرایط و تاب آوری آنها نسبت به گروه های سنی 
پایین تر یعنی میانساالن و جوانان بیشتر بوده است اما از سوی 
و  ایمنی دوره کهولت  دلیل ضعف سیستم  به   دیگر سالمندان 
همچنین ابتال به بیماری های زمینه ای مثل بیماری های قلبی و 
عروقی، فشار خون، بیماری های مزمن تنفسی، دیابت و ... در 
معرض ابتال به نوع شدید کرونا قرار دارند. آمارها نشان می دهد، 
مرگ ومیرها  درصد   ۶۵ از  بیش  و  مبتالیان  درصد   ۵۰ از  بیش 
رعایت  بنابراین  است.  بوده  سالمندان  میان  در  کرونا  دلیل  به  
توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از سرایت ویروس، ارتباط 
منظم آنها با پزشک معالج و از همه مهم تر در اولویت قراردادن 

سالمندان در تزریق واکسن بسیار مهم است.
و  سالمندان  واکسیناسیون  برای  نوبت دهی  در  بی برنامگی 
کمبود واکسن که باعث ازدحام و ساعت ها انتظار در صف های 
طوالنی و شلوغ آن  هم در هوای گرم شده، اتفاق تأسف آوری 
است و می توان آن را شاخصی از بی مسئولیتی مدیران مربوط 
دانست. در این شرایط، در کنار استرس و احساس بی پناهی، 
چه بسا تعدادی از این افراد در معرض ابتال به کرونا قرار گیرند.

قبل از این که ماجرای واکسیناسیون مطرح شود، نگرانی مردم 
از ابتال به این ویروس بود و حاال با تولید چندین واکسن در دنیا 
مختلف  کشورهای  در  توجهی  قابل   جمعیت  واکسیناسیون  و 
بخشی از مردم ایران، احساس عقب ماندگی می کنند. در کنار 
اعتمادی  تامین واکسن  به وعده های  آن هم حاال مردم خیلی 
را  بهداشت  وزارت  رسمی  پروتکل های  دیگر  حتی  و  ندارند 

رعایت نمی کنند.
و  گفته ها  و  سیاست ها  مداوم  تغییر  کلی،  طور  به  
و  وعده ها  دادن  واکسن،  دیدن  کاالیی  ضدونقیض گویی ها، 
امیدهای واهی و ناتوانی در به انجام رساندن آنها به بی اعتمادی 

آنها  اضطراب  و  نگرانی  و  مسئوالن  گفته های  به   نسبت  مردم 
نسبت به آینده منجر می شود. مطرح شدن سفر به کشورهای 
واکسن  تزریق  برای  ارمنستان   و  امارات   ترکیه،  مانند  اطراف 

بازتابی از ناامیدی مردم از مسئوالن است.
وقتی مسائل و نحوه تصمیم گیری ها شفاف نباشد، اولویت های 
واکسن  تولید  بر  حد  از  بیش  نشود،  رعایت  واکسیناسیون 
داخلی تبلیغ شود و هر بار رونمایی هایی از یک واکسن جدید 
شده،  اعالم  زمان  در  آن  عرضه  که  این  بدون  بگیرد،  انجام 

صورت گیرد، طبیعی است که بی اعتمادی ایجاد شود.
وقتی تجویز اضطراری واکسن قبل از اتمام مراحل کارآزمایی 
مواجه  مشکل  با  عمومی  اعتماد  جلب  گیرد،  صورت  نهایی 
واکسن  خرید  برای  که  است  شرایطی  در  اینها  همه  می شود. 
و  تعلل  جدید،  پیک های  در  گرفتن  قرار  وجود  با  خارجی 

فرصت سوزی می شود و این به بی اعتمادی مردم دامن می زند.
تجربه های  تکرار  هستیم،  مواجه  آن  با  اکنون  که  مسئله ای 
گذشته در مدیریت بحران کروناست که موج انتقادات را نسبت 
به مسئوالن کشور بیشتر کرده است. به  نظر می رسد مجموعه 
را  اجتماعی  سرمایه  حلقه  بی اعتمادی،  کنار  در  مسائل  این 
کوچک تر خواهد کرد. به همه اینها باید نبود یک برنامه دقیق 
از  ناشی  اجتماعی  و  روانی  تأثیرات  مدیریت  و  کنترل  برای 
شیوع کرونا در یک سال و نیم گذشته را هم اضافه کرد. برای 

خروج از این وضعیت، چه اقدامی باید در اولویت قرار گیرد؟
در  چه  جهانی  میانگین  از  بیش  کرونا،  اثر  بر  مرگ  ثبت 
قرار  و  مردم  عموم  چه  و  پرستاری  و  پزشکی  کادرهای  بین 
نظر  از  جهانی  و  منطقه ای  رتبه های  آخرین  در  ایران  گرفتن 
واکسیناسیون نسبت به جمعیت، منجر به بی اعتمادی، ناامیدی 
است.  شده  نادرست  عملکردهای  تکرار  از  شدید  انتقاد  و 
ضعیف  عملکرد  نیستند،  اشتباهات  پاسخگوی  که  مدیرانی 
می دهند،  نشان  خود  از  دوگانه ای  اجتماعی  رفتار  و  دارند 

هیچ وقت نمی توانند در میان مردم جایگاهی داشته باشند.
که  جامعه  روانی  سالمت  بر  کرونا  بحران  منفی  آثار  بی تردید 
خسارت های  از  کمتر  داشت،  خواهد  ادامه  هم  بلندمدت  در 
بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آن نیست و در دوران پساکرونا 
هم تداوم خواهد داشت. در جوامع و کشورهای پیشرفته، یک 
سند تقسیم کار ملی برای کنترل و مدیریت این بحران فراگیر 
چه در دوره حاد آن و چه در بلندمدت پساکرونا، تدوین شده و 

قرار است به اجرا گذاشته  شود.
ندارم.  کشورمان  در  سندی  چنین  وجود  از  دقیقی  اطالع  من 
قرار  کار  دستور  در  سندی  چنین  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
می شود،  پیشنهاد  سند  این  تصویب  و  تدوین  بر  عالوه  گیرد. 
تیمی از دانشگاهیان بی طرف در تخصص های علمی مختلف با 
حکم رئیس جمهوری تشکیل شود و با مطالعه فرایند طی شده 
را  آن  و ضعف  قوت  موارد  ایران،  در  کرونا  بحران  مدیریت  در 
ارزیابی و مستند کنند و راهکارهای رفع ضعف ها و ناکارآمدی ها 

را برای پیشگیری از تکرار آنها در آینده ارائه دهند.«
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هف اجرای طرح »شمیم خدمت« برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان
طرح  گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  مشارکت های  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
نشاط معنوی که همه ساله برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در جوار بقاع 
سازمان  می گیرد.  خدمت«  »شمیم  بوی  و  رنگ  امسال  می شود،  برگزار  متبرکه 
اوقاف و امور خیریه، رضا معممی مقدم درباره اجرای طرح »شمیم خدمت« ویژه 
دانش آموزان اظهار کرد: همیشه نیاز به مهارت افزایی برای تمام سنین وجود داشته 
و امری اجتناب ناپذیر است؛ دانش آموزان نیز از این امر مستثنا نیستد و نیاز به 

آموزش و کسب مهارت های کاربردی هستند.
وی دوران نوجوانی را زمان طالیی یادگیری دانست و افزود: در روایات اسالمی وارد 
روی  مثل حکاکی  می شود  آموخته  کودکی  دوران  در  که  دانشی  که  است  شده 
سنگ بوده که پایدار و ماندگار است؛ از این رو برای افزایش مهارت دانش آموزان، 
کودکان و نوجوانان باید از همین سنین برنامه ریزی شود؛ بقاع متبرکه نیز که هر 
ساله در ایام تابستان در قالب طرح »نشاط معنوی« پذیرای کودکان و نوجوانان 
بوده اند؛ باید در کنار این برنامه ها، به فکر آینده آنها و مهارت هایی که به آن نیاز 
دارند باشند. مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه با 
بیان اینکه طرح نشاط معنوی که همه ساله برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان 
در جوار بقاع متبرکه برگزار می شود، امسال رنگ و بوی »شمیم خدمت« می گیرد، 
برگزاری جلسات  با  تصریح کرد: در خصوص آموزش و مهارت افزایی دانش آموزان 
کارشناسی که صورت گرفت، برنامه هایی به عنوان پیوست اجتماعی و در راستای 
پسران  و  دختران  تا  می شود  باعث  آن  اجرای  که  ابالغ شد  طرح شمیم خدمت 
شرکت کننده در برنامه های اوقات فراغت خود توانمندی های مورد نیاز را به دست 
آورند. معممی مقدم ادامه داد: نوع آموزش های در نظر گرفته شده نیز کارشناسی 
شده است؛ به عنوان مثال دانش آموزان پسر ضروری است با تاسیسات ساختمان و 
تعمیر آنها آشنا شوند و بتوانند با ابزارهای ساده و مورد نیاز خانواده کار کنند؛ برای 
دختران نیز آموزش هایی از قبیل آشپزی، خیاطی، سفره آرایی، بافتنی و ... ضروری 
است که در ایام اوقات فراغت و در قالب طرح شمیم خدمت می توان این آموزش ها 
را ارائه کرد. وی با اشاره به نقش آموزش و مهارت افزایی در تولید و اشتغال با بیان 
اینکه با آموزش حرفه ها و مشاغل به دانش آموزان می توان به شناسایی و رویش 
عالقه، استعدادها و جهت دهی آنان به سمت وسوی تولید و اشتغال کمک کرد، 
این خصوص در نظر گرفته شده، تالش شده  برنامه هایی که در  تاکید کرد: در 
تا مشاغل و حرفه هایی آموزش داده شود که دانش آموزان حتی بتوانند در طول 
ایام سال و در کنار درس و تحصیل نیز آن را دنبال کرده و نهایتا به عنوان شغل 
انتخاب کنند. مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان  و حرفه برای خود 
اوقاف و امور خیریه در خصوص حرفه های در نظر گرفته شده نیز خاطرنشان کرد: 
حرفه هایی از قبیل فرش بافی، گلیم بافی، چرم دوزی، آموزش رایانه، تولید گل های 
زینتی و آپارتمانی، تعمیر لوازم برقی، منبت کاری، میناکاری و اموری که قابلیت 
به  انشاءاهلل  قرار گرفته شده که  نیز دارند در دستور کار  را  اشتغال  درآمدزایی و 

دانش آموزان شرکت کننده در برنامه های بقاع متبرکه آموزش داده می شوند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

مهارت خوب زیستن در نظام آموزشی از رویکردهای مهم دولت است
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، توجه به بحث آموزش مهارت زندگی 
در نظام آموزشی را از رویکردهای مهم دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: معتقدیم 
آموزش مهارت خوب زیستن قبل از علم آموزی در اولویت قرار دارد که با کاشت 

نهال کمند در دانشگاه ها، این هدف دست یافتنی شد.
دانشجویان  نوآوری  و  کار، مهارت  رویدادهای  اختتامیه  مراسم  ابتکار در  معصومه 
دختر)کمند( در دانشگاه های کشور با میزبانی دانشگاه مازندران، با یادآوری اینکه 
در دولت دوازدهم همپیمانی های موثر و کاربردی را در حوزه های مرتبط با زنان 
داشتیم، اظهار داشت:  در این دوره، معاونت حدود ۲۳۰ موافقتنامه با دستگاه های 
مختلف اجرایی از جمله با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه 
های کشور منعقد کرده که بر اساس آن همکاری های بسیار خوبی شکل گرفته 
است؛ به طور مشخص رویداد کمند و سفیران فرهنگی که در حوزه توان افزایی 
کانون های فرهنگی دانشجویی است. وی ادامه داد:  طرح سفیران فرهنگی و کمند 
برای افزایش مهارت های تاب آوری و مهارت های گفت و گو و ارتباطی در جمع 
نمایشگاه های  اینکه در موضوع  و مهم است. ضمن  کاربردی  بسیار  دانشجویان 
صنایع دستی، مد و لباس دانشجویان دختر همکاری های خوبی صورت گرفته و 
فرصتی برای عرضه کارهای دانشجویان است که در حال حاضر نمایشگاه دائمی 
مجازی برای این موضوع فعال است. ابتکار با یادآوری اینکه جشنواره زن و علم با 
جایزه مرحوم مریم میرزاخانی هم از دیگر همکاری ها است که هر ساله اجرا می 
شود و در آن زنان برتر در حوزه های پژوهش معرفی می شوند، خاطرنشان کرد: 
امسال به طور خاص جشنواره پروین اعتصامی را برای زنان نویسنده و شاعر کشور 
برگزار خواهیم کرد. معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همواره در موضوع 
ارتباط بین دانشگاه و صنعت، دانشگاه و تولید و بخش های مختلف اجرایی کشور 
همانند بهداشت و درمان، دغدغه نبود ارتباط و پیوند مناسب وجود دارد، توضیح 
داد: چرا که دانشگاه ها بیشتر نگاه نظری داشتند و به جنبه کاربردی علم کمتر 
توجه می شد به همین دلیل یافتن کسب و کار مناسب برای دانشجویان بعد از 

فارغ التحصیلی دغدغه بود.
با  و  شرایط شد  این  تغییر  باعث  رویکرد  چند  دوازدهم  دولت  در  داد:  ادامه  وی 
تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان، فرصت خوبی برای دختران و پسران فارغ 

التحصیل به دست آمد؛ این شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها از دستاوردها 
بین  که  خوبی  اکوسیستم  توانست  که  است  ما  کشور  بزرگ  های  پیشرفت  و 
ابتکار، توجه به بحث  معاونت علمی و فناوری و بخش خصوصی به وجود آورد. 
مهارت زندگی در نظام آموزشی را از دیگر رویکردهای مهم دولت دوازدهم عنوان و 
تصریح کرد: مهارت آموزی چه در دانشگاه ها و چه در آموزش و پرورش مورد توجه 
جدی قرار گرفت چرا که معتقدیم مهارت های خوب زیستن در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: تالش کردیم مهارت های خوب زیستن، تاب آوری و ارتباط گیری را 
گسترش دهیم تا انسجام خانواده و اجتماع و حس خودباوری و اعتماد به نفس 
ملی ارتقا یابد. همینطور مهارت های شغلی و  کاری که به افراد این فرصت را 

می دهد که آینده خود را بسازند و دیدگاه هایی که دارند را به نتیجه برسانند.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه با آموزش مهارت های شغلی، طرح ها 
یادآور شد: طرح  تبدیل می شود،  و محصول  به خدمات  نظریه  و  ایده  از سطح 
کمند بر روی موضوع مهارت ها و توجه به خالقیت و نوآوری دانشجویان تمرکز 
دارد و مورد استقبال دانشجویان و اساتید قرار گرفته است. از استان ها و روسای 
انتظار داریم این نهال کمند که امروز در دانشگاه ها کاشته شده را  دانشگاه ها 
آبیاری مراقبت و این الگوی موفق برای مهارت افزایی دانشجویان را توسعه دهند.

به  تا  دهید  بسط  را  ایده  این  ها  دانشگاه  مختلف  در سطوح  کرد:  تاکید  ابتکار 
نقطه ای برسیم که دانشجویان همه این فرصت را داشته باشند که در طرح کمند 
مشارکت کنند و آموزش های مهارتی بییند و اعتماد به نفس برای مشاغل خود 
کسب کنند. با این کار اعتماد به نفس و امید به آینده در آنان شکوفا می شود 
و این اتفاق بزرگی است برای دانشجویان و دانشگاه های ما که در عصر نوین از 

نوآوری و نگاه به سمت آینده و افق گشایی بهره ببرند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

نمایشگاه مد و لباس دانشجویان بستری برای معرفی هویت ملی است
 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه نمایشگاه مد و لباس 
دانشجویان بستری برای معرفی هویت ملی است، گفت: امیدواریم با آمد و رفت 
و کماکان  نبیند  عالی آسیب  زیرساخت های  و  برنامه های خوب  این  ها  دولت 

دانشجویان بتوانند از این فرصت حداکثر بهره را ببرند.
معصومه ابتکار در مراسم آغاز به کار سومین نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع 
دستی ویژه توانمندی های دانشجویان دختر که امسال به صورت مجازی برگزار می 
شود، یادآور شد:  پیش از این در بحث آموزش مهارت ها غفلت شده بود اما در حال 
حاضر با همکاری دانشگاه ها و سفیران فرهنگی دانشگاه ها، مهارت های ارتباطی، 
گفت و گو و تاب آوری مورد توجه قرار گرفته است. وی با بیان اینکه نخستین 
نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی نخستین بار در سال ۹۷ و در دانشگاه 
الزهرا برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه ها هم در زمینه الگوسازی در 
بحث مد و لباس مفید است و هم به زندگی اجتماعی دانشجویان و اهمیت دادن 
بحث هویت کمک می کند. حفظ هویت و توسعه اشتغالزایی از کارایی های مهم 
نمایشگاه مد و لباس است معاون رئیس جمهوری در بخشی دیگر از سخنان خود 
به کارایی های این نمایشگاه ها اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث پوشش، اینکه 
بتوانیم هویت ملی را در قالب لباس های سنتی و اجتماعی معرفی کنیم بسیار 
حایز اهمیت است. آنجا که از نمادهای هویت ملی و صنایع دستی و هنر ایرانی 
ادامه داد: در کنار  در لباس بکار برده شود و ترویج این کار ارزشمند است. وی 
از دیگر کارایی  ایجاد کسب و کارهای کوچک هم  حفظ هویت، اشتغال زایی و 
های این نمایشگاه است و طراحان جوان می توانند با بکارگیری هویت اقوام و تنوع 
فرهنگی که درکشور وجود دارد، ایده پردازی و آن را معرفی و کسب درآمد کنند.

ابتکار تصریح کرد: حدود ۵۰۰ اثر از دانشجویان دختر به این نمایشگاه ارسال شده 
است که ۲۴۲ اثر به نمایشگاه راه یافته اند که تعدادی اثر برتر اعالم خواهند شد 
و توسط معاونت مورد قدردانی قرار خواهند گرفت. معاون رئیس جمهوری با بیان 
اینکه برگزاری کارگاه های آموزشی در کنار این نمایشگاه به اثربخشی آن کمک 
می کند، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به صورت مجازی در سراسر کشور در حال 
برگزاری است؛ توسعه فضای مجازی که با حمایت و ایستادگی رییس جمهوری و 
دولت امکان آن فراهم شد و امروز این زمینه را فراهم کرده که بسیاری فعالیت 
آموزشی را از این طریق دنبال می کنند. ابتکار افزود: این نمایشگاه افق گشایی 
به سمت آینده را ایجاد کرده است و انتظار داریم توسعه پیدا کند و همه دانشگاه 
ها این فرصت را برای دانشجویان فراهم کنند تا در آن حضور داشته باشند. ضمن 
اینکه امیدواریم با بکارگیری فناوری های جدید، فرصت های بازاریابی فراهم شود 
و دانشجویان از همین جا بتوانند  تولیدات خود را عرضه و وارد رقابت برای فروش 
کنند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این کار استمرار داشته باشد و با آمد و رفت 
و کماکان  نبیند  عالی آسیب  زیرساخت های  و  برنامه های خوب  این  ها  دولت 

دانشجویان بتوانند از این فرصت حداکثر بهره را ببرند.
سومین نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی به همت معاونت فرهنگی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و با 

محوریت دانشگاه شهید چمران اهواز امروز سه شنبه ۱۵ تیرماه آغاز به کار کرد.
الگوسازی و  نمایشگاه شامل سه بخش: طراحی،  از  این دوره  بخش های رقابتی 
دوخت لباس بانوان با استفاده از بروز رسانی یا استفاده مدرن از دست بافته ها و 
رودوزی های سنتی کشور؛ طراحی، الگوسازی و دوخت لباس های بانوان با تمرکز بر 
لباس های قومی )بروز رسانی یا استفاده مدرن از لباس های اقوام با توجه به کاربرد 
صنایع  تولیدات  شامل  پوشیدنی  هنرهای  و  کار(،  شناسنامه  ذکر  با  آنها  الگوی 

دستی مرتبط با مد و لباس )زیورآالت، کیف، کفش، کمربند و ...( است. همچنین 
رویکردهای این نمایشگاه ملی، الگوها و سبک های اصیل و نوین ایرانی-اسالمی 
در پوشش مبتنی بر نمادهای فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی، معرفی وجهه مدرن 
هنر ایرانی در هنرهای پوشیدنی، مدرن سازی پوشش های سنتی و قومی، ترویج 
فرهنگ محیط زیستی در استفاده از مواد دوستدار محیط زیست و یا قابل بازیافت 

اعالم شده است.
ورود پنجمین محموله واکسن کرونا از سوی هالل احمر به کشور

میزان  به  کرونا  واکسن  پنجمین محموله  ورود  از  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
یک میلیون ُدز به کشور خبر داد.  محمد حسین قوسیان مقدم گفت: پنجمین 
توسط جمعیت  ُدز خریداری شده  میلیون  میزان یک  به  کرونا  واکسن  محموله 

هالل احمر وارد کشور و تحویل وزارت بهداشت و درمان شد.
شدن  فراهم  از  پس  افزود:  وی  احمر،  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
پنجمین  به کشور، دقایقی پیش  واکسن کرونا  ُدز  میلیون  انتقال یک  مقدمات 
محموله  واکسن در فرودگاه حضرت امام خمینی )ره( به مسئولین وزارت بهداشت 

تحویل داده شد.
توضیحات معاون علوم پزشکی آذربایجان غربی در خصوص مرگ مادر 

باردار در ارومیه
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در خصوص مرگ مادر باردار 

۳۵ ساله در یکی از بیمارستانهای ارومیه توضیحاتی داد.
مادر  قبل  روز  چند  متاسفانه  گفت:  باردار  مادر  مرگ  در خصوص  دکتر حسنی 
ارومیه فوت کرده است، در چنین مواردی  زنان در  بیمارستان جامع  بارداری در 
کارشناسان حوزه بهداشت و درمان پرونده مراقبتی مادر باردار و روند درمانی مادر 
را بررسی می کنند. وی افزود: بعد از آماده شدن پرونده مادر باردار متوفی ، در 
کمیته مرگ و میر دانشگاهی بررسی و نظر نهایی داده می شود. دکتر حسنی 
بیمارستان  در  مربوطه  کارشناسان  بالفاصله  مورد  این  در  کرد:  اضافه  همچنین 
حضور یافته و بعلت نامشخص بودن علت فوت، رضایت از خانواده متوفی برای 
کالبدشکافی گرفته شد و به پزشکی قانونی ارجاع شده است. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی ارومیه یادآورشد :در همین ارتباط جلسه ای پنج تا هفت بعد از ظهر 
روز شنبه دوازدهم تیرماه در محل بیمارستان با حضور رئیس بیمارستان، مدیر 
بیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری ، مسئول شیفت اتاق عمل، مسئول شیفت 
زایمان، اعضای هئیت علمی ، مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه و رزیدنتهای که در 
آن شب کشیک بودند برگزار شد. دکتر حسنی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه علت 
اصلی و نهایی توسط پزشکی قانونی داده خواهد شد در خصوص سیر بیماری و 
فوت مادر باردار  گفت : مادر باردار ۲۲:۳۰ شب به بیمارستان مراجعه و بستری 
شده و ساعت۶:۲۷ دقیقه صبح تصمیم به سزارین اورژانس گرفته شده است ،مادر 
در عرض سه دقیقه به اتاق عمل منتقل شده و  در بدو ورود به اتاق عمل دچار 
ایست قلبی تنفسی شده است ، عملیات احیا در طول دو ساعت انجام شده که 
در نهایت موثر نبوده و مادر باردار فوت شده است. دکتر حسنی در نهایت اضافه 
کرد: بعد از اعالم نتیجه نهایی توسط پزشکی قانونی کمیته دانشگاهی مرگ مادر 
باردار برگزار خواهد شد و در صورت وجود قصور پزشکی، مورد قابل پیگیری است.

کالهبرداری به بهانه کمپین تبلیغاتی برای جذب فالوور در هرمزگان
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از کشف پرونده کالهبرداری با راه اندازی کمپین 
با فالوورهای غیرواقعی از  تبلیغاتی در اینستاگرام خبر داد و گفت: کالهبرداری 
کرد:  بیان  بهمنی  احسان  سرگرد  است.  سایبری  فضای  در  مجرمانه  شگردهای 
خانمی که مالک کسب و کاری کوچک در اینستاگرام بود به پلیس فتا استان 
مراجعه و مدعی شد شخصی به بهانه افزایش فالوور در مجموع مبلغ ۲۵ میلیون 
تومان از وی و ۲۴ نفر دیگر در سراسر کشور کالهبرداری کرده است، بر همین 
این  گرفت.  قرار  استان  فتا  پلیس  کار  دستور  در  پیگیری  برای  موضوع  اساس 
به  اقدام  فالوور  جذب  کمپین  اندازی  راه  با  متهم  کرد:  عنوان  انتظامی  مسئول 
تبلیغ در استوری یکی از بالگرهای مطرح کرده بود،وی به متقاضیان وعده می 
انتشار استوری در پیج بالگرهای  با  دهد که در قبال دریافت ۱ میلیون تومان، 
مطرح از دنبال کنندگان آنها می خواهد اگر به مدت یکماه متقاضیان ثبت شده 
در قسمت following کمپین تبلیغاتی  را دنبال و مطالب آنها را الیک کنند 
رئیس  ارسال خواهد شد.  آنها  برای  ارزنده  قرعه جوایزی  قید  به  مبالغ  از همین 
پلیس فتا هرمزگان با بیان اینکه متهم در اجرای تعهدات خود به متقاضیان جذب 
فالوور کوتاهی می کند، تصریح کرد: متهم با بخشی از مبالغ دریافتی تنها اقدام 
به تبلیغ پیج خود برای جذب متقاضیان جدید می کند و سرانجام تنها فالوورهای 
غیرواقعی با اسامی خارجی نصیب شاکیه و سایر فریب خوردگان می شود. وی 
افزود: با بررسی های فنی هویت واقعی متهم در یکی از شهرهای شمالی کشور 
ابالغ  و  متهم  پیج  مسدودی  از  پس  قضایی  دستور  با  همچنین  شناسایی شد، 
شکواییه به وی، مبلغ کالهبرداری شده از حساب بانکی متهم به شاکیه عودت و 
پرونده از طریق دادسرا به پلیس فتا استان مربوطه برای اقدامات نهایی و صدور 
کیفرخواست ارجاع شد. سرگرد بهمنی ضمن توصیه به شهروندان برای عدم اعتماد 
به پیج های تبلیغاتی گمنام برای جذب فالوور، بیان کرد: برخی از بالگرهای مطرح 
به علت بی اطالعی و کسب درآمد اقدام به انتشار تبلیغات کالهبرداری می کنند 
و افراد زیادی گمان می کنند این گونه تبلیغات مورد تأیید بالگر است و اعتماد 
می کنند، بنابراین هوشیاری بالگرها و کسب و کارهای کوچک در شبکه های 

اجتماعی مجازی برای پیشگیری از این جرائم بسیار اثرگذار است.

اخبار حوزه بانوان



»چه شبایی که تو کوچه ها و خیابونا نخوابیدم. خیلی سخت بود، 
اما وقتی  اتفاقا خونه مستقل هم دارن  زیاد دارم،  خیلی. دوست 
جا  هر  پیچوندن.  به  می کنن  شروع  دیگه  سراغشون  میری  زیاد 
هم می رفتم دنبال خونه قیمتا عجیب باال بود و پولم نمی رسید تا 
اینکه باالخره مجبور شدم برم حاشیه تهران یه جایی پیدا کنم. 
حاال هم بدون اسباب و اثاثیه سر می کنم اما خدا رو شکر صاحب 

یه سقف شدم.«
و  کرونایی  روزهای  در  قرنطینه  که  است  »محسن«  حرف های  این 
دیگر  که  جایی  تا  کرده  تنگ  برایش  را  عرصه  طوالنی  خانه ماندن های 

نتوانسته طاقت بیاورد و از خانه بیرون زده است.
یه  اونا  نمی فهمیم.  همو  انگار حرف  خانواده ام  و  »من  دارد:  سال  او ۳۴ 
سوال  زیر  مرتب  استقاللمو  دیگه.  جور  یه  من  می کنن،  فکر  دیگه  جور 
می بردن. چی خوردی؟ چی میخوای بپوشی؟ صدای تلویزیونو زیاد نکن. 
کجا میری؟ با کی میری؟ کی میای خونه؟ همه این سواال اذیتم می کرد. 
نداشتیم.  مسائلو  این  از  هیچکدوم  قرنطینه ها  و  کرونا  از  قبل  که  جالبه 
نمیدونم چی شد که رفتاراشون یهو تغییر کرد! گرچه االنم یه وقتایی دلم 
تنگ میشه اما فکر می کنم هم اونا االن راحت ترن، هم من. باالخره از یه 

سنی به بعد همه ما باید مستقل بشیم دیگه.«
به نظر می آید تاثیر شیوع ویروس کرونا روی زندگی خانوادگی و فرزندان 
از فرزندان باالی ۳۰  تا جایی که بسیاری  نبوده است  و والدین هم کم 
را  فکر  این  آنها  از  برخی  حتی  و  افتاده اند  مستقل  زندگی  فکر  به  سال 

عملی کرده اند.
»سیما« یکی از دختران ۳۷ ساله ای است که قبل از کرونا صبح ها از خانه 
اما  برمی گشته  به خانه  از محل کارش  بیرون می زده و و شب ها خسته 
قرار  تاثیر  را تحت  تعطیالت شیوع ویروس کرونا و دورکاری زندگی اش 
داده و به  زندگی مستقل و جداشدن از والدینش فکر کرده است: »بعد 
از کرونا خیلی از دوستا و همکارام رفتن کارشونو ادامه دادن و من جزء 
کارم  این  که  موندم  خونه  تو  مختلف  دالیل  به  که  بودم  آدمایی  معدود 
خوبیای زیادی داشت اما با مشکالتی هم روبه رو شدم. مثال یک سال تمام 
ناهارا کنار خونواده م بودم که خیلی برام ارزش داشت. قبل از اون هیچ 
تا  وقت به جز روزای جمعه همچین تجربه ای نداشتم. من فکر می کنم 
یه زمانی کنار خونواده بودن خوبه اما وقتی زمان بیشتر می گذره متوجه 
خیلی از مسائل میشی. باید قبول کنیم که همه ما آدما به استقالل نیاز 
داریم و من این نیاز رو بشدت احساس می کنم و دوس دارم گاهی اوقات 

از خونواده فاصله بگیرم و حتی چند روز تو ماه تنها باشم.«
اما این همه دستاوردهای سیما در روزهای قرنطینه و کرونایی نبوده و این 
اتفاق ها نکات مثبتی هم برای او به همراه داشته است: »موضوع دیگه ای 
مدتی  بود.  فرصتا  ازدست دادن  آورد  به چشمم  قرنطینه  و  دورکاری  که 
تو خونه  گرفته شد.  من  از  دیگه  فرصتای  گذاشتم  زمان  کارم  برای  که 
موندن به من ثابت کرد که می شد در کنار حرفه اصلی کارای دیگه ای هم 
انجام داد که من یا بلد نبودم یا قدر ندونستم. شاید هم  راهنمای خوبی 
نداشتم و نتونستم از ۱۲ سال روزای کاریم بهتر استفاده رو بکنم. متوجه 
باید می بودم و این موضوع  شدم جایی که االن هستم جایی نیست که 
بیشتر از موضوع استقالل برام سخت و گرون تموم شد. من تو این مدت 
روزای پشت سرمو خیلی مرور کردم. به اینکه چطور زندگی کردم؟ اینکه 
وقتمونو چطوری بگذرونیم یه بحثه اما چطور زندگی کردن مهم تر از هر 
مسئله دیگه ایه و استقالل داشتن زیرمجموعشه. حاال مفهوم استقالل برام 
خیلی مهم و گسترده شده. شاید باید زودتر به این موضوع دقت می کردم. 
البته استقالل نه لزوما به معنای جدا زندگی کردن. استقالل توی خیلی 
از مسائل دیگه چه به لحاظ روحی، چه به لحاظ کاری و مسائل زندگی.«

»رویا« هم یکی دیگر از افرادی است که کرونا دغدغه های فکری برایش 
توجه  با  کرونا  از  قبل  اجتماعی مون  روابط  »فکر می کنم  آورد:  به وجود 
تعریف  دیگه ای  چیز  هر  یا  سفر  ورزشی،  برنامه  دوستی،  کار،  نوع  به 
می شد. منظورم اینه که ماها که با خونواده هامون زندگی می کنیم سعی 
می کردیم در عین حال که با خونواده زندگی می کنیم زمانی رو هم به 
خودمون اختصاص بدیم چون تو فرهنگ خونواده های ایرانی مستقل شدن 
بچه ها مرسوم نیست. اما همه این چیزایی که تعریف کردم بعد از کرونا 
یا  فضا  بودیم  کرده  سعی  چی  هر  ما  از  کدوم  هر  و  ریخت  بهم  تقریبا 
با  زمانو  اون  باید همه  برای خودمون درست کنیم حاال  زمان مشخصی 

خونواده هامون بگذرونیم.«
این دو سالی که همه با ویروس کرونا مبارزه می کنند باعث شده روابط 
خانوادگی رویا عمیق تر شود و مسائلی که تا پیش از این نادیده گرفته بود 
برایش هویدا شود: »دورکاری موجب شد فضای شخصی افراد از بین بره 
و تمام وقتمونو با خونواده هامون بگذرونیم. حاال دیگه یه جورایی فضای 
واسه  که  اجتماعی  زندگی  و  شده  قاطی  خانواده  اعضای  با  شخصیمون 
خودمون ساخته بودیم از بین رفت و به روزای قبل از این اتفاق برگشتیم. 
یه  دوره ای دورکاریم کمتر شد و وقتی می رفتم سر کار احساس می کردم 
باید دوباره فضاها و روابطی که داشتم رو از اول بسازم و این انرژی گرفتن 

اتفاقی  انگار متوجه نبودم دوران کرونا برام چه  خیلی برام سخت بود و 
افتاده. از طرفی وقتی خونه هستی متوجه نیستی که چه وابستگی برای 
از  این مدت پدر و مادرم مرتب  ایجاد شده مثال سوالی که  پدر و مادرا 
من می پرسیدن این بود »تو که همه این ساال می تونستی دورکار باشی 
انرژی برای رفت و آمدت صرف می کردی؟« به نظر میاد  چرا این همه 
تمایل خانواده و پدر و مادر هم اینه که خونه رو ترک نکنم و پیششون 
میشم  متوجه  برم  بیرون  خونه  از  ساعتایی  می شم  مجبور  وقتی  بمونم. 
واقع  در  شدن.  بی طاقت تر  و  دلتنگ تر  قبل  به  نسبت  مادرم  و  پدر  که 
زندگی اجتماعی من تقریبا از بین رفته و خانواده خودشو محق میدونه تو 
فضاهای من حضور داشته باشه و مدیریت این موضوع سخته. حداقل برای 
من که ۳۸ سالمه و باید زندگی مستقل برای خودم داشته باشم شرایط 
سخت تره. تمام ساالیی که وقت زیادیو بیرون از خونه می گذروندیم بخشی 
تفاوت  این  و  متفاوته  خونواده  با  و  شده  ساخته  جامعه  تو  اخالقمون  از 
میشه.  می کنیم مشخص  زندگی  خونواده  با  و  خونه  تو  که  وقتی  فکری 
البته من تونستم این موضوع رو کنترل کنم اما خیلی از دوستام بعد از 

این اتفاق و زیاد شدن اختالف نظرها دنبال خونه و زندگی مستقلن.«
»افشین« هم یک سالی می شود که مستقل شده است؛ درست زمانی که 
و خب  بود  زندگی کردن همیشه مطرح  ۳۱ ساله شد: »موضوع مستقل 
خونواده ایرانی هم همیشه مخالف. واقعیتش من تو قضیه کرونا و قرنطینه 
خونواده  با  چندانی  مشکل  بودم،  بیکار  و  خونه نشین  همیشه  اینکه  با 
نداشتم شاید به خاطر داشتن اتاق شخصی بود اما همیشه سیگارکشیدن 
برام مسئله بود. از طرفی هم مجبور بودم رفت و آمد با دوستامو محدود 
کنم. اما از وقتی شروع به کار کردم قضیه فرق کرد. مجبور بودم با تاکسی 
از  بعد  هفته  دو  حال  این  با  نگیرم  کرونا  که  کنم  آمد  و  رفت  اینترنتی 
خیلی  هزینه هامو  اینترنتی  تاکسی  از  استفاده  گرفتم.  کرونا  کارم  شروع 
باال برد چون خونه مون هم از مرکز شهر دور بود به همین دلیل خونواده م 
با مستقل شدن من مشکلی نداشت و یه خونه نزدیک محل کارم گرفتم. 
در کل قرنطینه و کرونا روی مستقل شدن من بی تاثیر نبود. من بیشتر 
به فضای اختصاصی و زندگی مستقل فکر می کردم و خب شاید حضور 
طوالنی مدت  تو قرنطینه و زندگی محدود به خونواده روی اونا هم تاثیر 
گذاشت و راحت تر با مسئله مستقل شدن من کنار اومدن. البته قرنطینه 
برای من که اهل ولخرجی، کافه گردی و سفر بودم یه مزیت بزرگ داشت 
ایده مستقل شدن رو عملی  و  تونستم پس انداز کنم  این مدت  تو  و من 

کردم.«
به نظر می رسد کرونا دغدغه های جدیدی برای خانواده ها و فرزندان ایجاد 
کرد؛ فرزندانی که تمایل به مستقل شدن بیشتر از قبل ذهنشان را درگیر 
کرد و خانواده هایی که پیش از این با جداشدن فرزندانشان مشکل داشتند 
بیفتد، گاردشان را  اتفاق  ازدواج  با  باید فقط  و معتقد بودند این جدایی 
مخالف سرسخت  آنها  از  بسیاری  هم  هنوز  گرچه  آوردند  پایین تر  کمی 

جداشدن بچه هایشان هستند.
زمانی  فردی  استقالل  »مفهوم  است:  معتقد   - روانشناس   - عبدی  احد 
و  فرد  یا  جامعه  محیط،  طرف  از  کند  احساس  فرد  که  می شود  مطرح 
است.  شده  سلب  وی  از  مستقل  رفتار  و  تصمیم گیری  امکان  افرادی 
والدینی که در تصمیم گیری های فرزندان خود ورود کرده و آزادی عمل 
را از آنها می گیرند یا مدام فکر می کنند فرزندانشان در حال انجام خطا 
و اشتباه هستند، نمی دانند که اگر روزی آنها در قید حیات نباشند چه 
بالیی بر سر آن فرزند خواهد آمد. نباید فراموش کنیم که اشتباه و خطا 
حمایتگری،  جای  به  والدین  وقتی  عبارتی  به  است.  زندگی  از  جزئی 
مطرح  فردی  استقالل  موضوع  دارند  سرزنشگر  و  کنترل گرانه  رفتارهای 
به فکر  توصیه می شود  به مراجعین  می شود و در چنین شرایطی حتماً 
مستقل شدن باشند. اما اگر والد و فرزند بدون وابستگی و آسیب به یکدیگر 

یا بدوِن طرحواره هایی مثل رهاشدگی، ایثار، وابستگی، بی کفایتی و ... در 
کنار هم زندگی کنند و به قول معروف بند ناف آنها از هم جدا باشد، چه 
ایرادی دارد که با هم و در کنار هم زندگی کنند؟ در واقع اگر این گونه 
زندگی کنند هر دو برنده بوده و به این نوع از تعامل، تعامل برد - برد گفته 
می شود، اما اگر قرار باشد یکی از طرفین برنده و دیگری بازنده باشد، در 

اصل هر دو بازنده اند و بهتر است به فکر مستقل شدن باشند.«
او به ایسنا می گوید: »برای مستقل شدن راهکارهای متعددی وجود دارد. 
اول از همه پیشنهاد می کنم با یک متخصص روانشناسی مشورت شود تا 
با کمک او فرد بتواند از بنِد تله های زندگی خود مثل رهاشدگی، شکست، 
وابستگی، بی کفایتی و ... رها شود و در گام بعد بسته به ظرفیت و توانایی 
فرد راهکار مناسب پیدا خواهد شد. ضمناً اگر در این پروسه والدین هم 
از  یکی  که  آمد  خواهد  به دست  بهتری  راهکارهای  قطعاً  کنند  مراجعه 
از والدین برای مستقل شدن فرد )چه مالی و  آنها می تواند کمک گرفتن 

چه روانی( باشد.«
»از  می دهد:  توضیح  مستقل شدن  راهکارهای  درباره  روانشناس  این 
سوئیت  اجاره  پانسیون،  در  زندگی  به  می توان  مستقل شدن  راهکارهای 
کوچک در بخشی از شهر که هزینه های کمتری تحمیل کند نیز اشاره 
کرد و البته در مسئله مستقل شدن، فرد باید خودش را برای چالش های 
جدیدی آماده کند یکی از این چالش ها می تواند انجام چند شیفت کار 
کند.  تامین  را  مستقل شدن  این  هزینه های  بتواند  تا  باشد  روز  طی  در 
گرچه نمی توان از شرایط کرونا و چالش های به وجود آمده در این پاندمی 
به  تاثیر آن  اقتصاد و شرایط رفاهی مردم همچنین  بر  زیاد آن  اثرات  و 
تصمیم به مستقل شدن جوانان چشم پوشی کرد، چرا که مشکالت مالی 
یکی از مهم ترین موانع استقالل فردی است. مراجعانی داشتم که قبل از 
شیوع کرونا مستقل بودند اما با توجه به خسارت های مالی در این مدت 
مجبور شدند برای ادامه زندگی )هر چند با نگاهی  مقطعی و کوتاه مدت( 
به  که  خانواده ای  سرپرست  زنان  حتی  کنند.  رجوع  خانواده هایشان  به 
دلیل بیکاری مجبور به زندگی با خانواده خود شدند با چالش های بسیاری 
به  این چالش  با  که  افرادی  به  »غالباً  عبدی می گوید:  روبه رو شده اند.« 
خانواده هایشان  و  آنها  شرایط  به  بسته  می کنند  مراجعه  مشاوره  مراکز 
می توان توصیه های متفاوتی کرد. در گام اول ریشه یابی مشکل و تعریف 
مسئله بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر مشکل به درستی تعریف نشود 
راهکار مناسب به دست نخواهد آمد اما در کل تالش ما بر این است که 
افراد بتوانند مستقل از هر فرد دیگری به زندگی و حیات خود ادامه دهند 
چراکه استقالل فردی یکی از نشانه های بزرگسال سالم است. والدین عزیز 
باید بدانند یکی از مهم ترین نیازهای تمام موجودات زنده آزادی در بیان 
احساسات و به دست آوردن نیازهاست از این رو والدین آگاه و حمایتگر 
همواره تالش می کنند تا فرزندشان، خودش مسیر زندگی را انتخاب کند. 
هر کدام از ما در موقعیت های مختلف زندگی نقش هایی را بازی می کنیم 
که باید مراقب باشیم نقش هایمان در این زندگی جابجا نشود. برای مثال 
ما در طول زندگی برای پدر و مادر خود نقش فرزند را بازی می کنیم، 
برای فرزند خود نقش والد را بازی می کنیم، برای خواهر و برادر خود نقش 
خواهر یا برادر را بازی می کنیم و ... . از این رو والدین هم فقط باید نقش 
اگر بخواهند معلم،  بازی کنند.  فرزندانشان  برای  را در زندگی  خودشان 
استاد، مشاور و ... باشند ممکن است همه چیز خراب شود. در اینجا الزم 
می دانم از مراجعانی بگویم که در سن ۴۰ تا ۴۵ سالگی و حتی بیشتر 
بعد از آنکه والدین خود را از دست دادند بدون هیچ هدف و رسالتی در 
این زندگی سربار بقیه اعضای خانواده شده اند یا در بهترین شرایط ممکن 
چنین  خواهان  والدی  هیچ  قطعاً  ندارند.  انتخاب  و  تصمیم گیری  قدرت 

سرنوشتی برای فرزند خود نیست.«
منبع ایسنا

مصائب ناگفته مجردها در ایام کرونا
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هف تابستانی   شیرینی های  خوش مزه ترین  از  یکی  آلبالو  کرامبل 

به حساب می آید. این دسر جذاب را برای صبحانه یا عصرانه 
درست کنید. کرامبل آلبالو می تواند دورهمی های دلپذیرتان 

را قشنگ تر کند.
کرامبل انواع مختلفی دارد. کرامبل آلبالو هیجان انگیزترین مدل آن 
با هلو،  را  باشید. کرامبل  آلبالو  از عاشقان  البته به شرطی که  است. 
سیب، گیالس، ترکیب سیب و گیالس و میوه های دیگر هم می پزند.

بعضی آدم ها در شرایط سخت، دنبال راه حل می گردند. کرامبل در 
روزهای جنگ دوم جهانی معروف شد. در شرایط جنگی، مواد اولیه 
برای پخت کیک و شیرینی زیاد نبود. چراکه خیلی از موادغذایی در 

بریتانیا جیره بندی شده بود.
در  بودند.  بی کار  زیادی  افراد  شدند.  تعطیل  زیادی  فروشگاه های 
به  آنها  بودند.  راه حل  دنبال  بریتانیایی ها  خانم های  شرایطی  چنین 
پختن غذا و دسرهای جدید روی آوردند که اقتصادی بودند. بعضی از 
این خوراکی ها با بهتر شدن شرایط، فراموش شدند. اما این کرامبل 

جذاب، طرفدار پیدا کرد.
بود. کیک پختن  پودینگ  و  پای، کیک  از  به صرفه تر  پخت کرامبل 
اما مواد  بود که هر کسی نمی توانست.  به کار لوکسی تبدیل شده 
و  بود  کم  آن  شکر  و  روغن  آرد،  می آمد.  به دست  راحت تر  کرامبل 

درعوض خرده نان یا جو دوسر در آن مصرف می شد.
کرامبل را بیشتر با سیب می پختند. هنوز هم پخت کرامبل سیب 

در بیشتر کشورها متداول است. 
از  بعد  دلیل  همین  به  می شود.  درست  سریع  و  بی دردسر  کرامبل 

پایان جنگ، توانست محبوبیش را حفظ کند.
فرم گرفته  بستنی، کمی خامه  اسکوپ  با چند  را می توانید  کرامبل 
از  کرامبل  تزئین  برای  کنید.  سرو  فرنی  مثل  کاسترد  نوع  هر  یا 
به  اگر  به کار رفته.  همان میوه ای استفاده می شود، که در پخت آن 
تزئین  برای  را  آلبالو  دانه  چند  می پزید،  آلبالو  کرامبل  ما  پیشنهاد 

روی آن نگه دارید.
در  بچه هاست.  برای صبحانه ی  این دسر کالسیک، جایگزین خوبی 
فصل درس و مدرسه، بچه ها به صبحانه ی مقوی و کامل نیاز دارند. 
ضمن این که تنوع در صبحانه، اشتهای آنها را باز می کند. پس دست  

به کار شوید و برای صبحانه ی فردای اهالی خانه، کرامبل بپزید. 
 مواد الزم:

آلبالوی بدون هسته ۵ پیمانه
۱/۲ پیمانه شکر دانه ریز 

۱/۲ قاشق چای خوری پودر دارچین 
۱/۲ قاشق چای خوری پودر هل 

۱/۴ پیمانه نشاسته ذرت 
کره ۱/۲ پیمانه

۱/۲ پیمانه شکر قهوه ای 
جو دوسر ۱ و ۱/۲ پیمانه

آرد ۱/۲ پیمانه
بیکینگ پودر ۱ قاشق چای خوری
بستنی وانیلی برای سرو کرامبل

پیشنهاد می کنیم پیش از آن که دست به هر کاری بزنید. فر را روشن 
کنید. دمای مناسب برای تهیه کرامبل آلبالو ۱۹۰ درجه سانتی گراد 
است. بهتر است از قالب چهارگوش ۲۰ در ۲۰ سانتی متری استفاده 
آن  به  را  روغن  یا  کنید.  چرب  برس  با  را  قالب  جای  همه   کنید. 

اسپری کنید.
شوند.  جدا  باید  آلبالوها  هسته ی  کنید.  انتخاب  بزرگ  کاسه ی  یک 
می توانید از هسته گیر آلبالو استفاده کنید. اگر نداشتید،  این کار را با 
نی به راحتی انجام می دهید. حاال آلبالوی هسته گرفته، شکر دانه ریز، 
دارچین، هل و نشاسته ی ذرت را در کاسه بریزید. این مواد رو خوب با 

هم مخلوط کنید. مخلوط را در قالب چرب بریزید.
کره  ی نرم شده را ریز خرد کنید. شکر قهوه  ای را به کره اضافه کنید. 
جو دوسر، آرد و بیکینگ پودر را هم بریزید. این مواد را به هم بزنید 
تا کامال مخلوط شوند. حاال مخلوط را به شکل یک الیه، روی مخلوط 

آلبالوی در قالب بریزید.
نشانه ی  است.  دقیقه   ۵۵ تا   ۵۰ حدود  آلبالو  کرامبل  پخت  مدت 
پختن آن زمانی ست که روی کرامبل قهوه ای طالیی می شود. وقتی 
تا  کنید  صبر  ساعت  نیم  حدود  کنید.  خاموش  را  فر  شد،  طالیی 
چند  کنید.  سرو  را  آن  می توانید  دیگر  حاال  شود.  خنک  کرامبل 
به حساب  شما  کرامبل  برای  خوبی  همراه  وانیلی  بستنی  اسکوپ 

می آید. روی هر اسکوپ، یک دانه آلبالو بنشانید.
نکته:

برای تهیه کرامبل آلبالو اگر آلبالوی تازه نداشتید، از آلبالوی یخ زده 
استفاده کنید.

باشد  حواس تان  بپزید.  گیالس  کرامبل  می توانید  دستور  همین  با 
مقدار شکر را کم کنید.

با سرآشپز=  کرامبل آلبالو؛ دسر هیجان انگیز 
تابستانی

درخواست خواهر بابک خرمدین از رییس سازمان سینمایی

خواهر بابک خرمدین در پی انتشار خبرهایی درباره ساخت مستندی 
درباره برادرش، از رییس سازمان سینمایی درخواست کرد تا پروانه 

ساخت این مستند باطل شود.
"صبح  نوشت:  ایسنا گذاشت،  اختیار  در  متنی که  در  )آزیتا( خرمدین  آذر 
شنبه از طریق اخبار خبرگزاری ها مطلع شدم که مستندی با موضوع حادثه 
ناگواری که برای خانواده ام پیش آمده و درباره قتل برادرم بابک خرمدین 
و ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی آن است، از سازمان سینمایی وزارت 
این در  پروانه ساخت دریافت کرده است.  ارشاد اسالمی  و  محترم فرهنگ 
حالی است که سازندگان حتی به خودشان زحمت نداده اند که با من و یا 

برادرم تماس بگیرند و اطالعی بدهند و اجازه یا رضایت مان را جویا شوند.
اند و  باشند، پروانه ساخت گرفته  اینکه خانواده در جریان  در عوض بدون 
خبرش را هم رسانه ای کرده اند. نام فیلم را هم انتخاب کرده اند ، در موردش 
گفت و گو کرده اند  و اعالم کرده اند که در گروه سینماهای هنر و تجربه هم 
اکران خواهد شد. آن را در صفحه شخصی اینستاگرام خودشان هم گذاشته 
اند و با سیل تبریک فالوورهای شان هم مواجه شده اند. در خبرها نام آقای 
امیر سید زاده در کنار نام خانم دیگری که تا به حال اسمش را هم در فضای 

سینما نشنیده ام هم به عنوان تهیه کننده قید شده است. 
در تماس با آقای سیدزاده ایشان عنوان کرده اند که موظف به پاسخ گویی 
نیستند و از ما خواستند که برای اتفاقی که نیفتاده هیاهو نکنیم . در صورتی 
 ، پروانه ساخت  فیلم و گرفتن  با خبر ساخت  ایشان  را  به نظرم هیاهو  که 
ایجاد کرده اند . حال سوال من اینجاست که اگر اتفاقی نیفتاده است پس 
چرا شما آقای سیدزاده رسانه ای کرده اید؟!!! و نام فیلم را هم انتخاب کرده 
اید ؟!!!البته فیلم های ایشان را در مقام تهیه کننده ندیده ام و فضای کاری 
شان را نمی شناسم اما با استناد به بازی ایشان در سریال های طنز تلویزیون 
می دانم که قطعا فضای ذهنی و نگاه بابک به مدیوم سینما و رسانه با ایشان 

بسیار تفاوت دارد .
چون برادرم بابک و خودم همیشه از عالقه مندان به سینمای هنری بوده ایم 

و به این آقا و هر شخص دیگری اجازه نخواهم داد که در مورد خانواده ام در 
موقعیت فعلی که هنوز زمان زیادی از این اتفاق نگذشته است و ناراحتی و 
فشار این ماجرا بر من و خانواده ام کماکان حاکم است فیلمی بسازد . قبل 
تر هم بارها به طور رسمی در خبرگزاری ها اعالم کرده ام که با ساخت هر 
فیلمی و به هر شکلی درباره این پرونده در حال حاضر و با توجه به شرایط 
خانواده ام  و روزهای سختی که در حال گذراندنش هستیم مخالف هستم و 
از مقام محترم قضایی درخواست کرده ام که دستور دهند که هیچ اطالعاتی 
از این پرونده و گفت و گو با پدر و مادرم در اختیار هیچ فیلمسازی و به هیچ 

شکلی قرار نگیرد.
هم چنین خانمی که به عنوان تهیه کننده دیگر این فیلم نامشان در کنار اسم 
آقای سیدزاده در خبرها آمده است در پاسخ به پیام نماینده من ، معتقد است 
که چون قرار است از نگاه کارشناسی جوانب مختلف موضوع در فیلم مطرح 

بشود، برای ساخت این فیلم نیازی به اجازه خانواده و مقام قضایی نیست !
سوال اینجاست که ایشان چطور می توانند درباره این موضوع حساس با نگاه 
همه جانبه و کارشناسی مستند بسازند و به قول خودشان و صحبت هایشان 
در گفت و گوهایشان ، علل قتل را دقیق ریشه یابی کنند ؟ درحالی که امکان 
گفت و گو با پدر و مادر و خانواده را ندارند . هم چنین مقام قضایی با ایشان 
همکاری نخواهند کرد و امکان دسترسی به نشان دادن تصویری از اتاق برادر 
مرحومم را هم نخواهند داشت و هم چنین اجازه داشتن یک عکس از کودکی 

برادرم بابک در کنار خانواده مان هم نخواهند داشت.
نقاط  تواند  می  چگونه  نظر  مورد  فیلم  ام  داده  توضیح  که  شرایطی  این  با 
تاریک و مبهم این پرونده را به حقیقت برای تماشاگرانش روشن کند و آن را 
ریشه یابی کند ؟ در حالی که فیلمساز خودش حتی امکان این را ندارد که 
از ساده ترین روابط درون خانواده ما اطالعاتی داشته باشد ؟ فیلمساز بدون 
داشتن اطالعاتی درباره واقعه چه چیزی را میتواند به داشته های  موجود 
و زرد رنگ و اطالعات غلط در فضای مجازی که هر روز دیده می شود ، 
اضافه کند ؟ با این توضیحات این فیلم چه کارکردی می تواند داشته باشد 

؟ اصرار سازندگان برای ساخت این فیلم چیست ؟ اگر موج سواری بر داغی 
مرگ فیلمساز هنرمند و دغدغه مندی است که در زمان حیاتش مثل خیلی 
دیگر از کارگردان ها منتظر فراهم شدن شرایط  ساخت فیلمش بوده نیست 

، پس چیست ؟
اعالم شد که  ما  به  با سازمان محترم سینمایی  ام  نماینده  البته در تماس 
اگر رضایت خانواده نباشد ، پروانه ساخت را باطل می کنیم . اما سوال من 
اینجاست که چطور موقع صدور پروانه ساخت از ایشان رضایت خانواده را 
نخواسته اند ؟ اگر رضایت ما الزم و واجب است چطور بدون رضایت کتبی ما 
و مقام محترم قضایی ، پروانه ساخت صادر و بعد خبرش رسانه ای شده است 
؟ که حال ما باید خودمان به صورت اتفاقی متوجه این قضیه شویم ؟ و در 
این روزهای سخت بعد از آن اتفاق ، برویم و با پیگیری پروانه ساخت فیلم 

مستندی درباره برادرم و خانواده ام را باطل کنیم ؟
در پایان از ریاست محترم سازمان سینمایی جناب آقای انتظامی و مدیران 
محترم زیرمجموعه شان تقاضا دارم که با توجه به ابعاد حقوقی و اخالقی این 
ماجرا هر چه سریعتر دستور ابطال پروانه ساخت این مستند را صادر نمایند. 
البته با لغو پروانه صادر شده هم ، باز رسانه ای شدن خبر صدور پروانه ساخت 
این فیلم ، از نگاه بنده هنوز تخلف هست. اگر به قول آقای سیدزاده هنوز 

اتفاقی نیفتاده است !«
»پدر  نام  به  مستندی  اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر  خبرهایی  قبل  روز  چند 
مشترک سیدامیر  تهیه کنندگی  و  میثاقی  کارگردانی سیامک  به  کشتگی« 

سیدزاده و فاطمه پاقلعه نژاد تولید خواهد شد.
بابک خرم دین کارگردان ۴۷ ساله سینما بود که ۲۷ اردیبهشت ماه خبر کشف 
جسد مثله شده او منتشر و پس از تحقیقات پلیس اعالم شد که پدر و مادر 
این کارگردان به قتل فرزند خود اعتراف کرده اند. چند روز بعد هم خبری 
دیگر منتشر شد مبنی براینکه پدر و مادر بابک به قتل دختر و داماد خود در 

چند سال قبل اقرار کرده اند.


