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شیریان زاده
س:محدثه ب

عک



محدثه بشیریان زاده متولد ۱۳۸۳ از شهرستان بندرعباس و محله 
سید کامل برگزیده ششمین مهرواره فصلی عکس انجمن عکاسان 
نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور شده است.

 او پیش از این نیز در نخستین مهرواره عکس خلیج فارس رتبه برگزیده 
را کسب کرده بود . به همین بهانه گفتگویی را با وی انجام دادیم که شما 

را به خواندن آن دعوت می کنیم
چطورشد به عکاسی عالقمند شدید و شروع عکاسی از کجا بود؟

من با عکاسی بزرگ شدم چون تمام سرگرمی من بعد درس نشستن در 
کنار پدر و دیدن عکسها و  توضیحات ایشان بود .   پدر عکاس است و 
گاهی من را همراه خودش به عکاسی می برد. اینکه چطور سوژه را انتخاب 
میکردند و با سوژه ارتباط میگرفتند و آن لحظات را ثبت میکردند برایم 

چالش برانگیز و دیدن خروجی کار بسیار جذاب بود .
گاهی بعضی لحظات ممکن است  به چشم نیاید ولی وقتی خروجی و 
عکس ها را می دیدم برایم تازگی داشت. پدر وقتی متوجه شد  به عکاسی 
عالقه دارم در تولد ده سالگی ام یک دوربین خرید و من بعد از آن عکاسی 

را دنبال کردم.
هدف از عکاسی چیست؟  

هدف از عکاسی برای من ثبت لحظات هست لحظاتی که گاهی حرفا برای 
گفتن دارند و یا خاطراتی رو تداعی میکنند و ما می توانیم با دیدن آثار 
عکاسان دید خاص هنرمندان را نسبت به سوژه های مختلفی که ممکن 

است هر روز با آن سر کار داریم را ببینیم
سوژه مورد عالقه شما در عکاسی چیست؟

سوژه مورد عالقه من کودکان هستن
در چه مسابقه یا جشنواره هایی شرکت کردید؟ 

از آنها بگویید؟  
با  ایران  آبی  قلب  فارس  خلیج  عکس  مهرواره  نخستین  برگزیده شدن 

حضور استان های ساحلی بوشهر ،خوزستان و هرمزگان 
برگزیده شدن در ششمین مهرواره عکس انجمن عکاسان نوجوان کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور   
اثر به نمایشگاه دهمین جشنواره  اثر و راهیابی سه  برگزیده شدن یک 

ملی عکس رشد
راهیابی یک اثر به جشنواره ی فیلم و عکس هرمزگان من

نمایشگاه  به  اثر  دو  راهیابی  و  جوان  استعداد  بخش  در  تقدیر  شایسته 
ششمین جشن عکس هرمزگان

به عنوان جوان ترین شرکت کننده ی در پنجمین جشن  لوح سپاس 
عکس هرمزگان

و افتخار همکاری و عکاسی پشت صحنه دو فیلم آخرین نسل آخرین 
مشتا و باِسَنک به کارگردانی و تهیه کنندگی پدرم )محمد بشیریان زاده(

عکاسی را چطور تعریف می کنید؟
ثبت لحظات شیرین زندگی ما آدما ها ، فرهنگ ها و سنت هایی که به 
سرعت در حال فراموشی هستند و از نظر بنده عکاسی یعنی فریز کردن 

لحظات و نگهداری آنها برای آیندگان 
موضوعات غالب عکاسی شما چیست؟

کودکان ، محله های قدیمی ، اتفاقات خاصی که در ساحل رخ میدهد 
برای تهیه یک عکس خوب چه نکاتی را باید مد نظر قرار داشت؟

انتخاب سوژه ، کادر بندی درست ، تنظیم نور ، قرار گرفتن در زاویه خوب 
و قرار دادن سوژه در نقاط طالیی 

انتخاب کنی آنجا  از مناطق استان را برای عکاسی  اگر قرار باشد یکی 
کجاست؟

مکانهایی که هنوز انسان ها تعاملشان با طبیعت و محیط زیست دوستانه 
است و برای حفظ آن میکوشند مثل جزایر و روستاها

و  حرفه  این  به  عالقمندان  برای  پیشنهادی  چه  عکاس  یک  عنوان  به 
خصوصا بانوان داری؟ 

برای شروع عکاسی به تجهیزات و امکانات فراوانی نیاز نیست و با یک 
دوربین معمولی یا موبایل هم میشه عکس خوب گرفت همچنین بانوان 
در عکاسی میتونن ارتباط بهتری با سوژه بگیرند و با عالقه و پشتکار به 

عکاسی بپردازند 
یکی از عکسهایی که خیلی دوست داری را برایمان معرفی کن و داستان 

پشت این عکس چیست؟
اولین عکسی که بدون دخالت پدرم با سوژه ارتباط برقرار کردم و اولین 

جایزه را با همین عکس گرفتم 
عکس دختره بچه ِی بومِی بندر عباس در ساحل که روی دستاش حنا 

داشت و خیلی جدی عروسکش رو در آغوش گرفته بود 
دراین راه چه کسانی مشوقت بودند و نظرآنها چه بود؟

خانواده و راهنمایی های موثر پدرم 
چه توصیه ای برای هم سن و ساالن خود دارید؟  

بنظر من انسان برای زنده بودن و زندگی دو چیز  نیاز دارد هنر که بوسیله 
آن روحش می تواند به آرامش برسد و ورزش که برای سالمتیش مفید 
است. و من عکاسی را انتخاب کردم چون هنری هست  که در آن تحرک 

و چالش هم وجود دارد.

گفتگوی اختصاصی آوای دریا با برگزیده ششمین جشنواره مهرواره عکس انجمن عکاسان 
نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور؛ 

هدفم از عکاسی ثبت لحظاتی از زندگی است که گاهی حرفا برای گفتن دارند
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  گزارش  : زهره کرمی

اخبار
آغاز سنجش سالمت پیش دبستانی ها 

غربالگری و سنجش سالمت کودکان پیش دبستانی که از 
سال ۹۶ به برنامه سنجش سالمت نوآموزان، اضافه شده 
است در سال جاری نیز در دستورکار وزارت آموزش و 
پرورش قرار گرفته و از ابتدای هفته آینده آغاز می شود.

به گزارش آوای دریا و به نوشته  ایسنا، برنامه سنجش 
سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی، همه ساله برای همه 
نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام می شود و چند سالی 
است که با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام اختالالت 
و برخی بیماری ها و فرصت طالیی برای انجام مداخالت 
برای  داوطلبانه  صورت  به  تر،  پایین  سنین  از  درمانی 

کودکان پیش دبستانی نیز در حال انجام است.
و  آموزش  سازمان  رئیس  اعالم  طبق  راستا  همین  در 
سنجش  و  غربالگری  برنامه  امسال  استثنایی،  پرورش 
از هجدهم تیرماه به بعد شروع  نوآموزان پیش دبستانی 
و پیش بینی می شود ۶۰۰ هزار نوآموز بدو ورود به پیش 

دبستانی در آن شرکت کنند.
محمدحسن عظیم عراقی، معاون تشخیص و پیشگیری 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره شرایط و نحوه 
حضور کودکان پیش دبستانی در برنامه سنجش سالمت 
توضیح داد و در این باره اظهار کرد: اکنون این آمادگی 
را داریم سنجش پیش دبستانی ها را همزمان با سنجش 

نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام دهیم.
وی افزود: به تمام استان ها اعالم کرده ایم که می توانند 
سنجش  پایگاه  اختصاصی  صورت  به  نیاز،  صورت  در 
این  در  مشکلی  و  کنند  اندازی  راه  نیز  دبستانی  پیش 
زمینه وجود ندارد. هدف ما این است که ۶۰۰ هزار پیش 

دبستانی را در سال جاری سنجش کنیم.
عظیم عراقی گفت: نوآموزان بدو ورود هم که به مدرسه 
و  ثبت می شود  در سامانه سیدا  اطالعاتشان  روند  می 
می  نوبت  برایشان  الکترونیکی  صورت  به  مدرسه  مدیر 
پایگاه  به  شده  اعالم  ساعت  و  تاریخ  در  آنها  و  گیرد 
سنجش مراجعه می کنند و کارشان را انجام می دهند. 

درباره سنجش پیش دبستانی هم همین گونه است.
معاون تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی ادامه داد: آن دسته از کودکان ما که در سن 
پیش دبستانی سنجش می شوند، برای سال آینده که به 
دبستان می روند دیگر نیازی به سنجش مجدد ندارند و 

اطالعات سنجش آنها در سامانه ثبت می شود.
پیش  سنجش  برای  الزم  مدارک  و  هزینه  درباره  وی 
دبستانی ها گفت: هزینه و مدارک همانند سنجش بدو 
مشابه  شرایط  ندارد.  تفاوتی  و  است  دبستان  به  ورود 
کودک  که  هایی  خانواده  می کنم  توصیه  ما  و  است 
امکان سنجش سالمت  پیش دبستانی دارند در صورت 
فرزندانشان را انجام دهند تا اگر خدایی ناکرده اختالل 
فرصت  از یک سال  بتوان  ای وجود داشت  یا مسئله  و 
آنکه  استفاده کرد. ضمن  اول  از کالس  قبل  تا  مداخله 

استرس شان برای سال آینده هم کمتر می شود.
بینایی، دید رنگ،  ارزیابی های  سنجش سالمت شامل 

جسمی  اختالالت  تحصیلی،  آمادگی  گفتاری،  شنوایی، 
حرکتی، اندازه گیری توده بدنی، قد، وزن، دهان و دندان، 
بیماری های پوست و مو و بیماری نیازمند مراقبت های 
واکسیناسیون  وضعیت  بررسی  همچنین  است.  ویژه 

توسط مراقب سالمت صورت می پذیرد.
تعرفه سنجش در سال جاری ۵۰ هزار تومان است و اصل 
واکسیناسیون  کارت  والدین،  و  آموز   دانش  شناسنامه 
برای سنجش  تکمیل شده و یک قطعه عکس ۳در ۴، 

مورد نیاز است.
شرایط بازگشایی مدارس در مهر ۱400 چگونه 

است؟!/ تزریق واکسن کرونا به معلمان 
مدارس غیردولتی

و  آموزش  وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
پرورش با اشاره به اینکه معلمان مدارس غیردولتی هم 
شرایط  درباره  هستند،  کرونا  واکسن  تزریق  مشمول 

بازگشایی مدارس در مهر ماه توضیحاتی داد.
محمد محسن بیگی درباره واکسیناسیون معلمان و اینکه 

معلمان مدارس غیردولتی نیز مشمول خواهند شد، اظهار 
کرد: تمام معلمان، مشمول تزریق واکسن کرونا هستند 
ثبت  به  توجه  با  غیردولتی  مدارس  معلمان  اطالعات  و 
مشارکت ها  سامانه  در  مدارس  این  موسسان  اطالعات 
موجود  دولتی(  غیر  مدارس  سازمان  به  مربوط  )سامانه 

است.
وی افزود: اسامی معلمان در اختیار وزارت بهداشت قرار 
اطالعات  در حال جمع آوری  و هم اکنون  خواهد گرفت 
و  دولتی  بخش  در  معلم  هزار   ۹۴۰ حدد  هستیم،  آنها 

۲۵۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی داریم.
و  آموزش  وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
پرورش متذکر شد: تمام افرادی که در مدارس فعالیت 
مشمول  پرورش  و  آموزش  کارکنان  تمام  و  می کنند 

تزریق واکسن کرونا هستند.
تدوین پروتکل جدید برای بازگشایی مدارس

در  کرد:  مطرح  آموزان  دانش  واکسیناسیون  درباره  وی 
دستورالعمل های وزارت بهداشت موضوع واکسیناسیون  
دانش آموزان مطرح نیست البته برای بازگشایی مدارس 
در حال تنظیم پروتکل جدید هستیم که تا پایان مرداد 

تهیه می شود.
در  کرونا  شرایط  به  توجه  با  داد:   ادامه  بیگی  محسن 
می شود  اقدام  مدارس  بازگشایی  به  نسبت   ۱۴۰۰ مهر 
و قطعاً همانند شرایط عادی نبوده و حضور دانش آموزان 
داشت  توجه   باید  البته  است  همراه  محدودیت  هایی  با 
که تعطیلی مدارس آسیب های مختلفی دارد و بازگشایی 
از  بخشی  مقطعی  و  محدود  صورت  به  حتی  مدارس 

مشکالت و آسیب ها را کم می کند.
باید نسخه های  بازگشایی مدارس  برای  تأکید کرد:  وی 
و  عشایری  روستایی،  مدارس  که  چرا  پیچید  متفاوتی 

کم جمعیت می توانند آموزش حضوری داشته باشند.
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هف و  فرهنگی  مؤسسه  در  »همدم«  اپلیکیشن  از  رونمایی  مراسم 
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  حضور  با  »تبیان«  اطالع رسانی 
شورای اسالمی و حجت االسالم قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 

رونمایی شد.
همزمان با اول ذی الحجه و سالروز مبارک ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت 
فاطمه )س( که به نام »روز ازدواج« نامگذاری شده است، از اپلکیشن »همدم« 
مشاوره  و  همسریابی  امر  در  مجوز  دارای  و  رسمی  نرم افزار  اولین  عنوان  به 

ازدواج در موسسه فرهنگی رسانه ای تبیان رونمایی شد.
ضمن  تبیان،  رسانه ای  موسسه  مدیرعامل  خجسته  کمیل  مراسم  این  در 
جدیدی  ژئوپولیتیک  مساله  برنامه  این  کنندگان  شرکت  به  خوشامدگویی 
از  تشکر  با  وی  نامید.  شبکه ها  را  شده است  درگیرش  اسالمی  انقالب  که 
سایت  درباره  گلزاری  دکتر  و  قمی  حجت االسالم  قالیباف،  دکتر  توصیه های 
این  در  همسریابی  امر  در  این  از  بیش  که  تبیان  موسسه  »همسان گزینی« 
موسسه فعال بود گفت: سایت همسان گزینی ۳۷۰۰ ازدواج بدون طالق را در 
کارنامه خود ثبت کرد اما به دلیل محدودیت توان توسعه خودش را نداشت 
ازدواج و  ازدواج، رشد زیاد طالق و کاهش  و برای ۱۳ میلیون مجرد در سن 
از جمله مشکالت کشور است سایت همسان گزینی  افزایش تجرد قطعی که 
راضی کننده نبود. لذا با کمک ابزارهای نوین و فناوری های جدید و علم روز 
ازدواج  تسهیلگری  سکوی  عنوان  به  را  همدم  گرفتیم  تصمیم  روانشناسی 

کنیم. راه اندازی 
و  دانست  خانواده  در  فرد  هویت  تشکیل  دوره  را  جوانی  ادامه  در  خجسته 
گفت که باید این فردیت به زوجیت برسد  تا راه آرامش و کمال برای افراد 
را فراهم کند. خانواده سالم، پیشران پیشرفت جامعه است. وی درباره تهاجم 
به نهاد خانواده در جهان گفت:» خانواده نقطه تهاجم شیطان است و طاغوت 
امروز در تالش است مفاهیم و کلیشه های خودش را در قالب اسناد فرامرزی 
تا  کند  تحمیل   ۲۰۳۰ و  پایدار  توسعه  سند  مانند  بین المللی  ابالغهای  و 
انسان شایسته خودش را بسازد. دعوا همین جاست. مقام معظم رهبری در 
شهریور۹۹ فرمود دیگر رقابت بر سر انسان شایسته است و محور این موضوع 
مادر، معلم و خانواده است و محل تقابل، تالقی و تقاطع این نبرد است. آنها 
نیز در این سه حوزه ورود جدی کرده اند تا کودک و آینده ساخته شود. این 
که در این نبرد چه کسی برنده می شود حتما به رفتار ما برمی گردد. ما هم 

باید انسان خودمان را بسازیم.
بر  تکیه  با  است  این  انقالب  خانواده  از  کوچکی  عضو  عنوان  به  ما  تالش   
علم  لبه  به  نگاه  و  تکیه  و  روز  فناوری  به  نگاه  و  اسالمی  انقالب  عقالنیت 
انقالب  انسانی و نگاه عقالنیت  تالش کنیم خدمات فناورانه مبتنی بر علوم 
اسالمی ارائه کنیم تا هم زندگی مردم تسهیل شود و هم آینده خوبی برای 

کشور رقم بخورد.
برداری  بهره  تبلیغات اسالمی  در مراسم  حجت االسالم قمی رئیس سازمان 
از پلت فرم همدم گفت: در یک جمله بگویم که ما خانواده را جدی گرفتیم 
و این را مقتضای حکمت می دانیم.در گام دوم انقالب رکن اصلی را خانواده 
بیند و حس  می دانیم، عالم در حال تغییر است و کسی که تغییر را نمی 
قمی  االسالم  حجت   . کنند  عمل  واقعیات  با  مطابق  تواند  نمی  کند  نمی 
به  را  زوج   ۲۶۵ که  می شناسم  کرج  در  را  زنی  پیر  و  پیرمرد  داشت:   اظهار 
کمک  افراد  این  به  می توان  و  بود  موفق  نسبتا  آنها  ،کار  بودند  رسانده  هم 
کرد سرمایه های محله را می توان به نگاه های جدید پیوند زد. رئیس سازمان 
باید  که  معتقدیم  اسالمی  تبلیغات  سازمان  در  داد:  ادامه  اسالمی  تبلیغات 
ازدواج  سالروز  مناسبت  به  کرد،  دنبال  جدی  صورت  به  را  خانواده  و  خانه 
حضرت علی و حضرت زهرا این پلتفرم را راه اندازی کردیم. کار همدم بسیار 
رونمایی  ضرورت  و  اهتمام  یک  از  داریم  جلسه  دراین  ما  اما  است  ارزنده 
شود  منجر  مردم  همراهی  و  حمایت  و  بزرگ  جریان  یک  به  تا  اما  می کنیم 

راه طوالنی در پیش است.
و  رونمایی  مراسم  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد 
اهل  فرهنگ  عزاداری ها  در  که  همانطور  گفت:  همدم  پلتفرم  از  بهره برداری 
بیت را زنده نگه می داریم باید بدانیم، فرهنگ اهل بیت این است که فرزند 
زمان خود باشیم. پلتفرم همدم یعنی اینکه فرزند زمان خویش هستیم. وی 
ادامه داد:  با این پلتفرم با کمترین هزینه بیشترین کار با عدالت و با خطای 
این  پرخرج  و  پرهزینه  بزرگ  سازمان های  اینکه  جای  .به  می شود  انجام  کم 
تاکید  با  قالیباف  می دهد.  انجام  را  کار  این  پلت فرم  یک  دهند  انجام  را  کار 
بر اهمیت خانواده و معنویت گفت : غرب نیز به دنبال بازگشت به خانواده 
و  تولید  کانون  خانواده  است.  انسان ها  تعالی  و  رشد  بستر  خانواده   ، است 

تبادل پایدار و بی دریغ محبت است.
می  نگه  پایدار  را  خانواده  محبت  گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  رئیس   
خانواده  در  کانون محبت  نیست.  خانواده  پایداری  عامل  و مسکن  پول  دارد 

زن است.
است گفت:   اینکه زن ستون خانواده  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای   
و  اخالق  نماد  زنان  زنند،  می  رقم  جامعه  زنان  را  تربیت  نحوه  و  الگو، شکل 
را در  امروز چنین تحولی  اگر  مهربانی هستند. رئیس مجلس تصریح کرد:  
خانواده  داشتن  برای  باشیم،  داشته  توجه  زنان  به  باید  می خواهیم  جامعه 

پایدار باید به زنان توجه کرد.
و  رونمایی  مراسم  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد 
اهل  فرهنگ  عزاداری ها  در  که  همانطور  گفت:  همدم  پلتفرم  از  بهره برداری 
این است که فرزند  بدانیم، فرهنگ اهل بیت  بیت را زنده نگه می داریمباید 
زمان خود باشیم. پلتفرم همدم یعنی اینکه فرزند زمان خویش هستیم.  وی 
ادامه داد:  با این پلتفرم با کمترین هزینه بیشترین کار با عدالت و با خطای 
این  پرخرج  و  پرهزینه  بزرگ  سازمان های  اینکه  جای  .به  می شود  انجام  کم 
با تاکید  قالیباف   . انجام می دهد  این کار را  انجام دهند یک پلت فرم  کار را 
بر اهمیت خانواده و معنویت گفت : غرب نیز به دنبال بازگشت به خانواده 
و  تولید  کانون  خانواده  است.  انسان ها  تعالی  و  رشد  بستر  خانواده   ، است 

تبادل پایدار و بی دریغ محبت است.
 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:  محبت خانواده را پایدار نگه می دارد 
زن  خانواده  در  محبت  کانون  نیست.  خانواده  پایداری  عامل  مسکن  و  پول 
است  خانواده  زن ستون  اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای  است.  
نماد  زنان  زنند،  می  رقم  جامعه  زنان  را  تربیت  نحوه  و  شکل  الگو،  گفت:  

اخالق و مهربانی هستند.
رئیس مجلس تصریح کرد:  اگر امروز چنین تحولی را در جامعه می خواهیم 
زنان  به  باید  پایدار  خانواده  داشتن  برای  باشیم،  داشته  توجه  زنان  به  باید 
اسالمی زحمات  انقالب  در  اسالمی گفت:   رئیس مجلس شورای  توجه کرد. 
دست  به  زنان  به  توجه  زمینه  در  را  بزرگی  افتخارات  و  کشیدیم  را  زیادی 
 ۴۰ از  بیش  و  برخوردارند  نعمت سواد  از  زنان  ۸۰ درصد  باالی  امروز  آوردیم، 
درصد آن ها در دانشگاه ها تحصیل کرده اند. سوال اصلی این است که آیا 

توانستیم نتیجه مورد نیاز را در خانواده به دست آوریم؟
می  صحبت  صنعت  یا  و  اقتصاد  مورد  در  که   زمانی  داد:   ادامه  قالیباف   
باید  و  است  زنجیره  نیزیک  خانواده  کنیم.  می  نگاه  آن  به  وار  زنجیره  کنیم 
رئیس مجلس شورای  گیرد.   قرار  توجه  مورد  زنجیروار  به صورت  همه چیز 
اسالمی اظهار داشت : نقش زنان آنقدر مهم است که همه ما مردان از نوزادی 
ما  زندگی  در  که  پذیریم.   می  تاثیر  زن  چهار  از   پیری  زمان  تا  کودکی  و 
تاثیرگذار هستند و هر مردی که به این ۴ زن در زندگی توجه نکند پیشرفت 
سومین  خواهر،  عنوان  به  زن  دومین   ، مادر  عنوان  به  زن  اولین  کند.  نمی 
زن به عنوان همسر و چهارمین زن به عنوان دختر.امروز وقتی نگاه می کنم 
خواهرم  و  همسر  که  دارد،  من  زندگی  در  را  نقشی  من  دختر  که  می بینم 

چنین نقشی را نمی توانند داشته باشند.
وی تاکید کرد:  در خانواده نیز محور اصلی زنان هستند، متاسفانه امروز در 
مسیر ازدواج مشکالت زیادی وجود دارد شامل مشکالت فرهنگی، اقتصادی و  
رفتاری که باید حل شود، قبول دارم که یکی از مشکالت و مهم ترین چالش  
ازدواج مشکالت اقتصادی است من به عنوان یک مدیر باید در مقابل افزایش 
هزینه های زندگی پاسخگو باشم. ما بد عمل کردیم و کارنامه قابل قبولی در 
این زمینه نداریم این نقطه ضعف ماست. قالیباف گفت: سوال من این است 
ثبات  ندارند،  مشکلی  هیچ  اقتصادی  نظر  از  که  هایی  خانواده  میان  در  که 
بیشتری وجود دارد ؟و کانون محبت آرامش و آسایش وجود دارند یا خیر؟ وی 
با بیان اینکه  اقتصاد مهم است ولی همه زندگی نیست گفت: پنج سال اول 
با برنامه ریزی دقیق در بخش های مختلف  باید  زندگی دوران پرچالشی است 

در این مسیر به جوانان کمک کرد.
مورد  را  پلتفرم  کل  یافتنم  حضور  برنامه  این  در  که  زمانی  داد  ادامه  وی   
بررسی قرار دادم. مطمئن باشید انتخاب صحیح، آگاهانه و توأم با عقالنیت 
مهم  بسیار  هستند  احساس  اوج  در  ازدواج  سن  در  جوانان  که  شرایطی  در 
مومنانه  زیست  که  متدین  و  مسلط  مشاوران  آن  کنار  در  پلتفرم،  این  است. 
دارند و فرزند زمان خود هستند،  کمک کننده است. رئیس مجلس شورای 

اسالمی گفت: هر جایی که کار می کنم به چهار رویکرد توجه دارم؛ شفاف 
سازی،هوشمند سازی، مردم سازی و کارآمد سازی، پلت فرم همدم هر چهار 
 ۴ این  به  توجه  با  که  کاری  داد:  هر  ادامه  انجام می دهد. وی  با هم  را  کار 

رویکرد رویکرد انجام شود، موفق خواهد بود.
همدم  پروژه  مشاور  گلزاری  دکتر  همدم،  پلتفرم  از  رونمایی  مراسم  ادامه  در 
ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( گفت:  نیز ضمن تبریک سالروز 
با تحقیقات به نتیجه رسیدیم هر استانی که خانواده در آن درست تشکیل 
و  کمتر  آن  در  زندانی  تعداد  باالتر،  آن  در  امنیت  و  سیاسی  مشارکت  شود؛ 
هستیم  ملی  امنیت  و  آرامش  دنبال  اگر  دارد.  نیز  بیشتری  تحصیلی  رشد 

باید خانواده را جدی بگیریم.
باالرفتن تعداد مجردها بسیار  ادامه گفت: در ۲۰ سال اخیر   دکترگلزاری در 
زیاد بوده است. ما در حال حاضر ۱۳ میلیون مجرد زیر ۳۵ سال که ۵ میلیون 
آقا و ۸ میلیون خانم هستند داریم. ۳۰ درصد خانم  های زیر ۳۰ سال ما مجرد 
هستند و آمار تجرد قطعی در خانم های ما بسیار باال رفته است. چرا ازدواج 
سنتی  شیوه های  ازدواج  عدم  علل  از  یکی  افزود:  گلزاری  دکتر  نمی دهد.  رخ 
پدر  کنشگر  سنتی  ازدواجهانی  در  چون  نمی دهد.  جواب  دیگر  همسریابی 
آغازگر  و  ازدواج مدرن جوانان خودشان کنشگر  در  در حالیکه  بودند  مادر  و 
ازدواج هستند. اما چون فرهنگ ما دینی ست و اقتصاد جوان های ما وابسته 
به خانواده است بازهم برای ازدواج به خانواده بر می گردند. همین است که 
ازدواجی  اما  با خانواده ای هستند  و  افراد خوب  از جوانان  بسیاری  می بینیم 
تصریح  مختلف  همسریابی  سایت های  در خصوص  دکترگلزاری  نمی دهد.  رخ 
فرهنگ  با  نامتناسب  که  دارد  وجود  غیرقانونی  همسریابی  سایت  کرد:۷۰۰ 
جامعه گسترش پیدا کرده است. چون تقاضا زیاد است. پس حتما باید جایی 
وجود  همزمان  جوانان  و  آنها  کنشکری  هم  و  خانواده  رضایت  هم  که  باشد 
می دهد  رخ  تخصصی  آزمونهای  با  غربالگری  همدم  سایت  در  باشد.  داشته 
توسط  شخصیتی  اختالالت  تا  ندارد  وجود  دیگری  موسسه  هیچ  در  که 
متعددی  انتخاب های  فرد  خود  همدم  در  همچنین  شود.  مشخص  مشاوران 
می تواند انجام دهد. اما برخالف باقی سایت ها که شبیه بازار عمل می کنند. 

باشد. همزمان  نباید  انتخاب ها 
اگر  او  و  می دهیم  پیشنهاد  او  به  را  خودمان  نظر  از  انتخاب  بهترین  ما 
ماست  سوی  از  پیشنهاد  نزدیک  اول  پیشنهاد  اینکه  تایید  ضمن  نپسندید 

مورد بعد را معرفی می کنیم
دکتر گلزاری در پایان در خصوص نقش مشاوران جوان در همدم نیز گفت: 
باشد  باید کسی  ازدواج بسیار نقش دارند و مشاور حتما  در همدم مشاوران 
که سلیقه و حرفهای جوان را بفهمد. این قسمت همدم نیازمند ۵۰ تا ۱۰۰ 
مشاور دانش آموخته است که نیازمند بودجه نیز است که اگر انجام شود این 

با حمایت ها محقق شود. زنجیره محکم تر خواهد شد که امیدواریم 
از  استفاده  با  که  است  تبیان  همسان گزینی  فراگیر  سامانه  »همدم«  پلتفرم 
است  قرار  پلتفرم  این  تلفن همراه طراحی شده است.  بستر  در  نو  شیوه های 
پاسخگوی نیاز جوانان و خانواده ها در امر ازدواج باشد و در راستای تحکیم 
مهم  سرویس   ۴ با  همدم  نماید.  عمل  دستیار  عنوان  به  خانواده  و  ازدواج 
حضوری،  و  تلفنی  شکل  به  مشاوره ای  خدمات  مجردها،  برای  »همدم یاب« 
محتواهای  و  آنالین  مجله  و  سازگاری  و  خودآگاهی  روانشناسی،  آزمون های 
در  مختلف  مقاالت  و  اینفوگرافیک  پادکست،  فیلم،  قالب،  در  آموزشی 
دسترس جوانان و خانواده ها خواهد بود و جوانان مجرد متقاضی ازدواج را از 

ابتدای تصمیم گیری برای ازدواج تا ۴سال پس از آن همراهی خواهد کرد.
دسترسی  قابل  همراه  تلفن  مارکت های  و  بازارها  در  هم اکنون  اپلکیشن  این 

است.

رونمایی از اولین اپلیکیشن رسمی همسریابی در تبیان

 پلتفرم »همدم« با حضور رئیس مجلس رونمایی شد
  گزارش  : فارس



عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
تجربه تلخ از بارداری و زایمان قبلی مادران بر عدم فرزندآوری 
مجدد آنها اثرگذار است و وظیفه ماماها است که با راهکارهای 
خوشایند مانع از ایجاد تجربیات تلخ مادران و در نتیجه افزایش 

رشد جمعیت با فرزندآوری شوند.
دکتر صدیقه صدیق به مناسبت هفته جهانی جمعیت و باروری سالم 
افزود: مادر قلب یک خانه است. مادری که از نظر روحی و روانی سالم 
باشد، یک خانواده سالم و جامعه سالم خواهیم داشت. بنابراین وظیفه 
ماما محدود به مادر در حال زایمان نیست،  بلکه پیامد کار او متوجه 

کل جامعه می شود.
رشد  داد:  ادامه  کشور  در  جمعیت  رشد  کاهش  به  اشاره  با  صدیق، 
جمعیت در کشور کاهش یافته و این مورد نه  تنها با بررسی های آماری 

بلکه به عینه در بالین قابل  مشاهده است.
وی تصریح کرد: دالیل بسیاری برای این کاهش رشد وجود دارد، اما 
یکی از این دالیل تجربه نامطلوب از بارداری و زایمان قبلی است که 
با حرفه مامایی مرتبط است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مطالعات 
فرزندآوری  بر  قبلی  زایمان های  تجربیات  است  داده  نشان  زیادی 
تأثیرگذار است گفت: بسیاری از مادرانی که تجربه تلخی از بارداری و 
زایمان قبلی خود دارند سعی می کنند بچه دار نشوند یا اگر ناخواسته 
زایمان  استرس  با  را  بارداری  و کل دوره  رنج می کشند  باردار شوند، 
می گذرانند. این متخصص سالمت باروری درخصوص نقش ماماها در 
افزایش جمعیت، خاطرنشان  و  مادری  بردن کیفیت مراقبت های  باال 
کرد: اگر کیفیت آموزش ها و دوره های مامایی ارتقا یابد و راهکارهای 
خوشایندسازی بارداری و زایمان برای مادران و نیز پدران به کار بسته 
شود، می توان از ایجاد تجربه تلخ برای پدران و مادران پیشگیری کرد. 
همچنین بر افرادی که تجربه تلخ دارند، اثر گذاشته و از این طریق بر 

این عامل کاهش رشد جمعیت غلبه کرد.
اگر  داد:  ادامه  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  عضو هیات علمی 
یک مادر تجربه تلخ داشته باشد این تجربه تلخ محدود به او نمی شود. 
او با شبکه ای از افراد در ارتباط است و این تجربه را به دیگران هم 
منتقل می کند. در نتیجه این تجربیات تلخ باعث می شود دیگر افراد 
هم در تصمیم گیری برای فرزندآوری تجدیدنظر کنند و فرزند آوری 

را به تأخیر بیندازند.
وی با بیان اینکه زایمان سزارین از عوامل محدودیت فرزندآوری است، 
گفت: تجربه تلخ زایمان قبلی خود یا اطرافیان در مادران باعث شده 
تعداد زیادی از مادران زایمان سزارین را انتخاب کنند. زایمان سزارین 
یکی از عوامل محدودیت فرزند آوری در افراد است. فردی که سزارین 
می شود بهتر است بارداری های کمتری را تجربه کند؛ چراکه بارداری 
همراه  به  خطرهایی  می تواند  شده  سزارین  قباًل  که  مادری  در  زیاد 
داشته باشد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مراقبت مامایی، تمرکز 
ما از دوران بارداری بر روی خانواده است، اظهار داشت: در کالس های 
آمادگی دوران بارداری، مادران را برای داشتن بارداری، زایمان ایمن 
و خوشایند آماده می  کنیم. در این مسیر عالوه بر مادر، تالش بر این 
مادران  و حمایت  همراهی  برای  پدران  آموزش  و  نیازها  بر  که  است 
تمرکز شود. صدیق گفت: به این طریق پدر و مادر را برای یک زایمان 
برای  تالش  و  تمرکز  بنابراین  می کنیم.  آماده  فیزیولوژیک  و  ایمن 
آگاهی بخشی و آموزش مهارت هایی است که بارداری و زایمان را برای 

زوجین خوشایند می کند.   
زایمان فیزیولوژیک بهترین روش تولد نوزاد 

این ماما و متخصص سالمت باروری در خصوص زایمان فیزیولوژیک 
تاکید کرد: این زایمان، بهترین روش برای تولد نوزاد است. در زایمان 
فیزیولوژیک به طبیعت اجازه می دهیم مسیر خود را طی کند. در کنار 
مادر هستیم و به عنوان ماما، مادر، پدر و خانواده فرد را حمایت و کمک 
می کنیم تا زایمان با حداقل مداخله به سرانجام برسد. هدف ما این 
است که تجربه خوبی را برای مادر رقم بزنیم؛ زیرا این تجربه خوب 

می تواند بر تصمیم فرزندآوری در آینده مؤثر باشد.
وی ادامه داد: بارداری و زایمان دوره ای بسیار حیاتی در زندگی مادر 
داشته  حضور  پدر  و  مادر  کنار  در  وظیفه  داریم  ماما  به عنوان  است. 
که  کنیم  توانمندشان  و  بدهیم  را  کافی  اطالعات  آن ها  به  و  باشیم 
آگاهانه در مورد بارداری و زایمان تصمیم گیری کنند. صدیق تصریح 
کرد: برای اینکه مادر و خانواده به بهترین نتیجه دسترسی پیدا کنند، 
مادر  و  پدر  روان   و  روح  باید  سالم  فرزند  یک  به  رسیدن  مسیر  در 
یک  ایجاد  در  تا  ماست  عهده  بر  مهم  وظیفه  این  پس  بماند.  سالم 
جامعه سالم نقش داشته باشیم. وی درباره تالش وزارت بهداشت برای 
گسترش زایمان فیزیولوژیک اظهار داشت: وزارت بهداشت تالش کرد 
زایمان فیزیولوژیک را در کشور گسترش دهد. این اتفاق مثبتی است 
و در حال حاضر در جهت پیشبرد این هدف کالس های آمادگی برای 

زایمان در بخش های دولتی و خصوصی در حال اجرا است.
بر کالس های   ۱۹ کووید  تأثیر  درباره  باروری  متخصص سالمت  این 
همه گیری  که   ۹۸ سال  از  گفت:  فیزیولوژیک  زایمان  برای  آمادگی 
کووید ۱۹ روی داد، بسیاری از بخش های دولتی و خصوصی مجبور 
از  حفاظت  برای  را  زایمان  برای  آمادگی  کالس های  برگزاری  شدند 
این درحالی  ادامه داد:  مادران به صورت حضوری محدود کنند. وی 
ماماهایی که  بودیم،  است که در دوران همه گیری کووید-۱۹ شاهد 
به عنوان ماما همراه، فعالیت یا در بخش خصوصی مراکز مشاوره مامایی 
حضور داشتند، در فضای مجازی آموزش ها را ارایه و به خوبی مادران 
را حمایت کردند. صدیق خاطرنشان کرد: این پشتیبانی از طریق فضای 
برقرار  پیام رسان  از طریق شبکه های  و  تلفنی  مجازی، مشاوره های 
مراکز  به  برای هر مشکل کوچکی  نشوند  مادرها مجبور  باعث شد  و 

بهداشتی و بیمارستان ها مراجعه کنند.
این ماما و متخصص سالمت باروری با بیان اینکه گروه مامایی می تواند 
در ترغیب مادران برای زایمان فیزیولوژیک تأثیرگذار باشد، گفت: فکر 
می کنم بخش خصوصی  و دولتی تالش زیادی کرد تا اطالع رسانی در 
با این  حال بسیاری از مادرها  مورد زایمان فیزیولوژیک داشته باشد. 
باشیم،  داشته  بهتری  اطالع رسانی  اگر  و  نیستند  مطلع  کالس ها  از 
و خاطره  داشته  بهتری  تجربه  و  انتخاب  بتوانند  زیادی  مادران  شاید 
دانشگاه  هیات علمی  عضو  بخورد.  رقم  آن ها  برای  زایمان  از  خوشی 
به عنوان ماما  فعالیت  برای  اینکه  بیان  با  علوم پزشکی شهید بهشتی 
همراه و نیز مامای عامل زایمان فیزیولوژیک نیاز به مدرک شرکت در 
کالس های تربیت مربی آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک وجود دارد، 
از فارغ التحصیلی در دوره های  اظهار داشت: در تمام دنیا ماماها بعد 
تکمیلی بیشتر شرکت کرده و با ارتقای شایستگی های خود به بهبود 
نیز  ایران  افزود: در  کیفیت مراقبت های مادری کمک می کنند. وی 
مربی  تربیت  دوره  جمله،  از  ماماها   برای  زیادی  تکمیلی  دوره های 
زایمان فیزیولوژیک در نظر گرفته  شده است. در این دوره تالش می 
شود با ارتقای شایستگی های مامایی به ارتقای سالمت جامعه کمک 

شود.
عنوان  به   دارند  تمایل  که  ماماهایی  فرایند  این  در  داد:  ادامه  صدیق 
ماما در بخش های دولتی یا خصوصی فعالیت داشته باشند باید مدرک 
شرکت در کالس های تربیت مربی آمادگی برای زایمان را کسب کنند.

وی در ادامه افزود: مراکز زیادی نظیر جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی. دوره های تربیت مربی کالس های آمادگی برای 
زایمان را برای ماماها جهت آمادگی هر چه بیشتر برای  تحقق زایمان 
فیزیولوژیک برگزار می کنند. ماماها در این دوره ها آموزش های به روز 
گرفتن  نظر  در  با  کشور  بومی  و  فرهنگی  شرایط  با  منطبق  و  علمی 

ویژگی های نظام سالمت کشور را دریافت می کنند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی

 edu.jdsbm.ac.ir مراجعه یا با شماره 
۹- ۲۲۴۳۹۸۶۵ )داخلی۴( در طول ساعات اداری تماس بگیرند.

عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مطرح کرد: 

نقش تجربیات تلخ مادران از فرزندآوری در کاهش رشد جمعیت
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کتاب هفته

نمایشنامه "حمام بغدادی" منتشر شد
رشتۀ  آموختۀ  دانش  سربارانی«  مدنی  فاطمه   « دکتر 
آمریکا  آریزونای  ایالتی  از دانشگاه  تئاتر آمریکای التین 
نمایشنامه "حمام بغدادی" را ترجمه و توسط انتشارات 

سمت روشن کلمه وارد بازار کرد.
کتاب  ابتدای  در  مترجم  که  آن گونه  االسدی«  »جواد 
آورده است کارگردان، نمایشنامه نویس، پژوهشگر تئاتر و 
شاعر عراقی است که در سال ۱۹۴۷ در کربال به دنیا آمد. 
در دوران کودکی به همراه خانواده اش به بغداد مهاجرت 
کرد و وارد آکادمی هنر شد از جمله آثار او می توان به 
هملت را فراموش کن، زن جنگ و حمام بغدادی اشاره 
کرد.نمایشنامه حمام بغدادی داستان دو برادر به نام های 
مجید و حمید است که در بحبوحۀ حملۀ آمریکا به عراق 

در یک حمام عمومی حبس شده اند مجید با آمریکایی ها 
هم  با  دو  این  اوست  مخالف  و حمید  می کند  همکاری 
وارد چالش می شوند و در پایانی غافلگیرکننده، ما متوجه 
دلیل نفرت حمید از آمرایکایی ها می شویم. حمام بغدادی 
در سال ۲۰۰۹ در نیویورک به صحنه رفت و به زبان های 
انگلیسی، روسی و فرانسه ترجمه شده است.دکتر »فاطمه 
آموختۀ  نمایشنامه، دانش  این  مدنی سربارانی« مترجم 
آریزونای  ایالتی  دانشگاه  از  التین  آمریکای  تئاتر  رشتۀ 
آمریکاست که پس از پایان تحصیل و بازگشت به ایران 
)بندرعباس( به جد در حوزه تحقیق، پژوهش و ترجمه 
تالش می کند.انتشارات سمت روشن کلمه به زودی آثار 
دیگری از این پژوهشگر جوان به شکل ادامه دار در حوزه 

تئاتر خاورمیانه چاپ و منتشر خواهد کرد.

  گزارش  : ایرنا
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"نورا" اولین زن جهان عرب که به فضا می رود

قرار است یک زن از امارات به فضا برود. او هم اکنون دوره آموزشی و 
مقدماتی را طی می کند.

جهان  در  که  است  زنی  نخستین  مطروشی  نورا  یورونیوز،  گزارش  به 
عرب قرار است آموزش فضانوردی دیده و راهی فضا شود.

او که ۲۷ سال سن دارد؛ در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و 
می گوید: »فضانوردی رویای کودکی اش بوده است« رویایی که حاال تا 
تحقق آن راه زیادی باقی نمانده است. امارات عربی متحده بنا دارد در 
چهارچوب توسعه برنامه فضایی خود، دو فضانورد دیگر را آموزش دیده 
و به فضا بفرستد. نورا در شرایطی توانست در آزمون انتخاب فضانورد 
برای آموزش در آمریکا برگزیده شود که بیش از چهار هزار نفر در این 

آزمون شرکت کرده بودند.
آموزش  مرکز  در  تا  می شود  تگزاس  راهی  زودی  به  مطروشی  نورا 

فضانوردی جانسون ناسا مشغول آموزش شود.
سهم اندک زنان در فضانوردی و امید به آینده

از ۵۶۶  اند.  به مردان داشته  زنان در فضانوردی سهم کمتری نسبت 
نفری که تا کنون به فضا سفر کرده اند تنها ۶۵ نفرشان ]به عبارت دیگر 
تنها ۱۱.۵ درصد[ زن بوده اند. روسیه سال ۱۹۶۳ نخستین زن فضانورد 
و  فضانورد  زن  نخستین  عنوان  به  ترشکوا  والنتینا  فرستاد.  فضا  به  را 
در  کرد.  پرواز  فضا  به  وستوک-۶  سفینه  با  جهان  فضانورد  ششمین 
آمریکا نیز نخستین زن فضانورد در سال ۱۹۸۳ پا به فضا گذاشت. سالی 
راید فیزیک دان نخستین سفر فضایی اش را در سال ۱۹۸۳ در سن ۳۲ 

سالگی با شاتل فضایی چلنجر به انجام رساند.
آدم ورزشکاری هستم

افزایش  برای  متحده  عربی  امارات  در  از جمله  و  عربی  در کشورهای 
سهم مشارکت زنان در امور مختلف جامعه وعده های زیادی داده شده 

است.
نام  به  شهری  در  می دانم.  ورزشکار  فردی  را  »خودم  می گوید:  نورا 
خورفکان زندگی می کنم. شهری که به خاطر کوههایش شهرت زیادی 
اسب  عاشق  همچنین  می کنم.  کوهپیمایی  زیاد  آنجا  در  من  دارد. 
سواری هستم و اسب سواری می کنم.«  او همچنین پدر و مادرش را 
در موقعیتی که امروز در آن قرار گرفته موثر می داند و می گوید: »هر 
دو والدین من تحصیالت عالی دارند، هر دو آنها دکترا دارند و احتماال 
مهندسی  اخذ مدرک  دنبال  گرفتم  تصمیم  است که  به همین خاطر 

مکانیک بروم.«
خود  آرزوهای  دنبال  به  که  زنانی  به  اماراتی  جوان  دختر  این  توصیه 
هستند این است: » اگر از پس انجام کاری بر بیایم، تو نیز می توانی 

چنین کنی
اگر کسی این کار را قبل از تو انجام نداده، فقط پیش برو و نخستین 
از  باید  می دهید  انجام  که  کاری هستید  به  عالقه مند  واقعا  اگر  باش. 

خودتان سخت کوشی به خرج دهید و چشم انتظار فرصت ها باشید.«
سومین پویش ازدواج جوانان در هرمزگان برگزار 

می شود

پویش  برگزاری سومین  از  هرمزگان  استان  و جوانان  ورزش  مدیرکل 
ازدواج جوانان با همراهی خیران در سال ۱۴۰۰ و پویش های مختلف 
با هدف ترویج ازدواج آسان با همراهی خیرین در سال جاری خبر داد.

بر  تاکید  با  هرمزگان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  امیاری  محمودرضا 
اهمیت هفته ازدواج در حفظ و تحکیم بنیان خانواده و گسترش سنت 
حسنه ازدواج، اظهار کرد: برنامه های ابالغی از سوی وزارت ورزش و 

جوانان به دستگاه های اجرایی استان با موضوع توجه به پویش ازدواج 
جوانان با همراهی خیری و بهره مندی از ظرفیت آنها در کمک رسانی 
ارائه شده در هفته ازدواج  به جوانان در موضوع ازدواج برای خدمات 
ابالغ شده است. وی با اشاره به فرا رسیدن اول ذیحجه سالگرد ازدواج 
حضرت علی)ع( با حضرت فاطمه )س( بیان کرد: ازدواج ساده و آسان 
باید الگویی برای ازدواج در جامعه برای جوانان باشد و ما باید از ازدواج 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه )س( الگو و درس ساده زندگی کردن 
را درجامعه ترویج دهیم.متولی ورزش و جوانان هرمزگان یادآورشد: به 
دلیل اهمیت ازدواج و خانواده با توجه به شرایط موجود درکشور بعلت 
شیوع ویروس کرونا برنامه های هفته ازدواج در استان هرمزگان بیشتر 
در بستر فضای مجازی برگزارخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: فرهنگ 
سازی گسترده در خصوص لزوم مشاوره های پیش از ازدواج) نقش آن 
در شکل گیری ازدواج آگاهانه ،آسان و ....(، هماهنگی با صدا و سیما و 
ارسال محورهای مرتبط با مسائل مربوط به حوزه ازدواج جوانان )جوانان 
چالش ها و راهکارها با حضور صاحب نظران، روانشناسان و متخصصان 
حوزه ازدواج و خانواده(، فرهنگ سازی و ارزش آفرینی ازدواج  بدون 
تجمالت و پرهزینه، کمپین رسانه ای با موضوع ساده زیستی زیر یک 
سقف، آغاز زندگی مشترک بدون برگزاری مراسم در شرایط کرونایی، 
و  الگوساز  برنامه های  فرزندآوری،اجرای   به  جوان  های  زوج  ترغیب 
ظرفیت های فرهنگی در سطح استان ازجمله برنامه های هفته ازدواج 
است. امیاری تصریح کرد: تقدیر از زوجین جوان جامعه پزشکی استان، 
تقدیر از مراکز مشاوره فعال، تقدیر از روانشناسان فعال در کارگاه های 
آموزش خانواده و ازدواج، تقدیر از زوجین موفق در سازمان های مردم 
فرهنگ  و  آموزشی  محتوای  تولید  موفق،  ورزشکاران  و  جوانان  نهاد 
ساز در قالب های موشن گرافی، فیلم کوتاه و ....، برگزاری کارگاه های 

آموزش ازدواج و… در دستور کار برنامه های این هفته قرار دارد.
فرماندار جاسک : ازدواج آسان در کاهش آسیب های 

اجتماعی نقش موثری دارد .
محمد رادمهر فرماندار جاسک در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 
جاسک  شهرستان  آسان   ازدواج  ستاد  همچنین  و  ورزش  شورای  و 
دلیل  به  جامعه  در سطح  موجود  اجتماعی  آسیب های  بیشتر   : گفت 
اینکه ازدواج ها در سنین باال رفته است و باید زمینه ازدواج جوانان را 
فراهم کنیم و همچنین الزم است آسیب شناسی شود که چرا ازدواج ها 

به سنین باال رفته است.
فرماندار جاسک با بیان اینکه در بحث فرهنگی اجتماعی نفش اصلی 
مردم باید ایفا کنند بیان داشت :  برای برگزاری ازدواج جوانان مردم 
،سمن ها ،خیرین و بزرگان باید پای کار باشند ،دستگاهای اجرایی هم 
آمادگی همکاری دارند .رادمهر افزود : مهریه های سنگین یکی از عامل 

باال رفتن سن ازدواج و عدم پایداری و  دوام ازدواج می باشد .
وی افزود : اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در موضوع اشتغال جوانان 
باید برنامه داشته باشد . فرماندار و رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان 
شهرستان جاسک تشریح کرد : ساماندهی امور جوانان و اوقات فراغت 
کرونا  بیماری  شیوع  های  محدودیت  به  باتوجه  که  است  مهم  بسیار 
با محتوای  و  ،برنامه های متنوع  از ظرفیت فضای مجازی  استفاده  با 

مناسب تولید شود .
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسات  اینکه  بیان  با  جاسک  فرماندار 
دارای نتایجی باشد گفت: جلسات باید به صورت کاربردی و با دستور 
کار مشخص برگزار شود تا در این زمینه خروجی داشته باشیم و بتوانیم 

به بخشی از نیازهای جوانان رسیدگی کنیم.
مسابقات دو ومیدانی قهرمانی دختران کشور / دونده هرمزگانی به مدال 

برنز دست یافت
مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی 

شهرکرد برگزارشد
تیم ورزشکاران هرمزگان با حضو چهار دونده،  پریماه رسولی، فاطمه 
حامی، یگانه اسالمی وآوا منصوری  به سرپرستی معصومه بامشاد به 

این مسابقات اعزام شد که در پایان موفق به کسب مدال برنز شدند
در این رقابت ها پریماه رسولی در ماده ۱۵۰۰ متر  موفق به کسب رتبه 

سوم و مدال برنز شد.
آن  از  را  چهارم  مقام  امتیاز ۳۱۵۳  با  هفتگانه  ماده  در  حامی  فاطمه 
دست  به  پنجم  مقام  متر   ۴۰۰ دو  در  نیز  اسالمی  یگانه  و  کرد  خود 
آورد. هدایت تیم دوومیدانی بانوان هرمزگان را معصومه بامشاد بر عهده 

داشت.
فرماندار سیریک از بانوان محجبه شاغل در ادارات و 

نهادهای شهرستان سیریک تجلیل کرد
احمد جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک در آئین تجلیل از بانوان 
محجبه شهرستان که بمناسبت هفته عفاف و حجاب و سالروز پیوند 
آسمانی حضرت امام علی)ع(و حضرت فاطمه زهرا)س(در محل دفتر 
نیست،  محدودیت  حجاب   ، اینکه  به  اشاره  با   ، شد  برگزار  فرماندار 

این  در سایه  و  اسالمی  با حفظ حجاب  ایرانی  زنان  و  است  مصونیت 
امنیت توانسته اند به موفقیت دست یابند

وی اضافه کرد:بانوان مومن و متدین شهرستان سیریک امروز الحمداهلل 
علی رغم همه تهاجمات فرهنگی دشمنان با داشتن حجابی کامل در 
و  فاطمی  فرهنگ  دار  میراث  و  سرلوحه  کشور  حتی  و  استان  سطح 
به  بلوچی  و  اسالمی  پوشش  این  از  برخورداری  بخاطر  و  اند  اسالمی 

خود افتخار می کنند.
در پایان این آئین فرماندار سیریک با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از 

بانوان محجبه شاغل در ادارات شهرستان تجلیل کرد.
۳70 سری جهیزیه به نوعروسان هرمزگانی اهدا شد

با حضرت  السالم  علیه  علی  آسمانی حضرت  سالروزپیوند  با  همزمان 
فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها و مقارن با روز ازدواج، آیین اهدای ۳۷۰ 
سری جهیزیه به نوعروسان هرمزگانی توسط کمیته امداد استان برگزار 
شد. به گزارش آوای دریا وبه نقل از پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد 
با حضرت  السالم  با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی علیه  همزمان 
با حضور مدیرکل کمیته  ازدواج،  روز  و  علیها  اهلل  الزهرا سالم  فاطمه 
امداد استان و مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، آیین اهدای ۳۷۰ 
سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان برگزار 
شد. جلیل تراهی، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در این آیین 
اظهار داشت: در راستای ترویج ازدواج آسان همزمان با سالروز ازدواج 
گل های سرسبد عالم خلقت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم و 
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها توفیق داریم، تعداد ۳۷۰ سری جهیزیه 
را به نوعروسان هرمزگانی تقدیم کنیم. تراهی افزود: ارزش هر سری 
جهیزیه بالغ بر ۲۵ میلیون تومان و شامل کاالهای اساسی برای آغاز 
در  و  شده  استفاده  ایرانی  محصوالت  از  کار  این  برای  است،  زندگی 
محل  از  تومان  میلیون   ۲۵۰ و  میلیارد   ۹ بر  بالغ  اعتباری  مجموع 
اعتبارات اختصاصی امداد استان و مشارکت خیرین هزینه شده است. 
توفیق  جاری  سال  در  گفت:  هرمزگان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
حاصل شده که به کمک خیرین و سایر ارگان ها و نهادها برای کمک به 
زوج های جوان نیازمند تحت حمایت دومین مرحله از اهدای جهیزیه 
داشته باشیم و مرحله سوم را نیز بالغ بر ۵۰۰ سری جهیزیه در دهه 
امامت و والیت و عید سعید غدیر خم اهدا خواهیم نمود. در این مراسم 
تدوین  از  نیز  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  امیاری،  رضا  محمود 
برنامه های مناسب برای روز ازدواج در این استان خبر داد و گفت: در 

هرمزگان در ایام کرونا شاهد افزایش ازدواج و کاهش طالق بوده ایم .
وی همکاری برای ازدواج آسان جوانان و ارائه مشاوره به زوج های جوان 
را از جمله مهم ترین برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان در سال 

جاری برشمرد.
به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد 

مسابقات تیراندازی در بندرعباس

در  تیراندازی  مسابقات  یک د وره  حجاب  و  عفاف  هفته  مناسبت  به 
بندرعباس برگزار شد.  در  پایان مسابقات رشته تفنگ و در رده سنی  
اول شد.  زهرا اسالمیان فر دوم و  نوجوانان وجوانان ستایش عباسلو 
فاطمه بهرامی در مکان سوم ایستاد.  در رشته  تپانچه فاطمه جدکاره ، 
تا سوم شدند.   در رشته ی  اول  پرستش عباسلو  و سارینا رستمی 
تفنگ رده بزرگساالن مریم قاسمی زاده  عنوان نخست را کسب کرد.  
صالحه کوهی دوم شد و نرگس مختاری در جای سوم قرار گرفت. در 
رشته تپانچه بزرگساالن ، سمیه عبداللهی اول شد. مهین صالحی فر 
دوم و اقلیما سورو کریمی  عنوان سومی را به خودش اختصاص داد.  

داوران اینم مسابقه  عالی پور،  خدری و  یداللهی  بودند.

اخبار کوتاه حوزه بانوان



متخصص کودکان و نوزادان بیمارستان تخصصی کیش گفت: با 
توجه به درگیری بیشتر کودکان در گونه دلتای ویروس کرونا، 

بی حالی آنان مهمترین مالک ابتال به این ویروس است.
اینکه گونه دلتای ویروس کرونا  با وجود  عباس داشگر اظهار داشت: 
کودکان را بیشتر درگیر بیماری می کند اما هنوز هم برخی معتقدند 

که کودکان و نوجوانان به این ویروس مبتال نمی شوند.
وی افزود: این درحالی است که در پیک پنجم بیماری سنین بیشتر 
از جمله زیر ۱۲ سال و نونهاالن بیشتر از همه گیری های گذشته به 
بیماری مبتال می شوند اما در بررسی محققان مشخص شدت درگیری 

کودکان و نوجوانان هنگام ابتال کمتر از بزرگساالن است.
متخصص کودکان و نوزادان بیمارستان تخصصی کیش یادآور شد: ۴۰ 
نداشته و بدون  ابتال عالمت خاصی  افراد هنگام  این  از  تا ۵۰ درصد 
عالمت هستند و بیشتر موارد با عالمت های بسیار خفیفی از جمله 
گرفتگی بینی، سرفه های تک تک، آبریزش بینی و مشکالت گوارشی 

) اسهال و استفراغ( دوره بیماری را سپری می کنند.
کودکانی که دیگر خوشحال نیستند

وی افزود: اگر والدین در کودک بی حالی و خوشحال نبودن را برای 
چند روز متوالی همراه با یکی از عالئم از جمله کم اشتهایی، اسهال و 
استفراغ، گرفتگی بینی، سرفه های تک تک، آبریزش بینی را مشاهده 
کردند مالک را بر ابتالی کودک به کرونا قرار دهند نسبت به قرنطینه 

وی اقدام کنند.
قبول  بجای  والدین  که  شود  می  مشاهده  بعضا  کرد:  اضافه  داشگر 
واقعیت توجیه هایی مثل اینکه کودک جلوی کولر بود، آبتنی کرده 
تنها  نه  مساله  این  که  کنند  می  مطرح  را  گرم  هوای  تاثیرات  یا  و 
بعضا موجب وخامت حال می شود بلکه گاها موجب انتقال بیماری به 

بزرگساالن نیز خواهد شد.
حال عمومی کودک مهمترین مالک برای مراجعه به پزشک باشد

این متخصص کودکان و نوزادان در پاسخ به اینکه چه موقعی باید به 
به کروناست  پزشک مراجعه کرد گفت: در مواردی که کودک مبتال 
یا عالئم خفیف بیماری مثل تب اندک، گرفتگی بینی، آبریزش بینی 
اولیه  های  مراقبت  توان  می  است  خوب  آن  عمومی  حال  ولی  دارد 
پزشک  به  مناسبت  فرصت  در  است  بهتر  ولی  داد  انجام  منزل  در  را 

مراجعه کرد.
وی افزود: همچنین تنگی نفس، تب های ۳۸.۵ درجه، کم اشتهایی به 
ویژه در کودکان شیرخوار و بی تابی و تداوم این موارد از جمله عالئمی 

است که با مشاهده آن باید به پزشک مراجعه کرد.
الزام استفاده از ماسک در خانه

داشگر یادآور شد: اعضای خانواده وقتی متوجه شدند که کودک دارای 
عالئم ابتال است در خانه حتما از ماسک استفاده کنند و چراکه کودکان 

همواره یکی از خطرناک ترین بیماران برای انتقال بیماری هستند.
وی افزود: تهویه خانه، تا حد امکان دوری از بغل کردن کودک، کاهش 
دورهمی ها و قرنطینه کودک و اعضای خانواده از دیگر مواردی است 
و  خود  سالمتی  حفط  برای  باید  عالئم  مشاهده  هنگام  والدین  که 

دیگران آن را انجام دهند.
کودکان و بزرگساالن ویروس مشترکی دارند

باور  گفت:  کیش  تخصصی  بیمارستان  نوزادان  و  کودکان  متخصص 
اینکه کودکان به ویروس ضعیف تری مبتال می شوند اشتباه است و 
ویروسی که بزرگساالن و کودکان به آن مبتال می شوند یکسان است.

داشگر گفت: محققان معتقدند این سیستم ایمنی بدن آنان است که 
به  اظهار داشت:  با ویروس کرونا قوی ظاهر می شود. وی  در مقابله 
همین دلیل باید توجه داشت که کودکان می توانند به واسطه همین 
ویژگی والدین و سایر اعضای خانواده را مبتال کرده و حتی انان را به 

سمت مراقبت های ویژه و حتی مرگ نیز  بکشانند. پیشتر رییس مرکز 
توسعه سالمت گفته بود، ویروس کرونا مخصوص سن خاصی از جامعه 
افراد مسن و  باید تمام گروه های سنی "کودکان،  از این رو  نیست و 
زنان باردار" که در معرض خطرات ناشی از این بیماری هستند ضوابط 
بهداشتی را با دقت رعایت کنند. جزیره کیش هم اکنون در وضعیت 
محدویت  گذشته  هفته  پنجشنبه  از  و  برد  می  سر  به  کرونایی  قرمز 
های شدید کرونا از جمله تعطیلی و یا کاهش ساعات فعالیت مشاغل 
گروه های ۲ تا چهار در این جزیره اعمال شده است. از ابتدای شیوع 
پاندمی کرونا تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۹ تیر در این جزیره حدود پنج هزار 
یافته  نوع جهش  و  )کووید ۱۹  کرونا  ویروس  به  مبتال  بیمار  و ۴۷۰ 
انگلیسی( شناسایی شده است. تا کنون ۲۴ نفر در این جزیره بر اثر 
ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند که یک تن آنان 

کودک چند ماهه است.
از ۹۱ کیلومتر  بیش  با  استان هرمزگان  از جزیره های  جزیره کیش 
مربع مساحت و ۴۴ هزار نفر جمعیت و از توابع شهرستان بندر لنگه و 

در دل آب های نیلگون خلیج فارس واقع شده است.
منبع ایرنا

متخصص کودکان و نوزادان:
بی حالی کودک مهمترین مالک برای احتمال ابتالی 

آنان به کرونا است
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بیمارستان های اطفال هم پر شد/ فوت ۷۷ کودک براثر کرونا فقط در یک بیمارستان

بخش  رییس  و  اطفال  عفونی  تخصص  فوق  یک 
عفونی بیمارستان کودکان مفید با اشاره به وضعیت 
ابتالی کودکان به گونه هندی کرونا یا همان کرونای 
دلتا که این روزها در کشور شیوع پیدا کرده است، 
ویروس  به  است  ممکن  بیشتر  کودکان  گفت: 

کرونای دلتا مبتال شوند.
شمار مبتالیان به ویروس کرونا

به  ابتالی کودکان  دکتر عبداهلل کریمی درباره وضعیت 
کرونای دلتا یا همان واریانت هندی ویروس کرونا، گفت: 
کرونای دلتا نسبت به ویروس اصلی و همچنین ویروس 
آلفا )واریانت انگلیسی ویروس کرونا( چند ویژگی دارد؛ 
یکی از ویژگی هایش این است که سرعت انتقال آن بسیار 
بیشتر بوده و قدرت سرایتش ۶۰ درصد نسبت به ویروس 

آلفا باالتر است.
باید توجه کرد که در واریانت  افزود: در عین حال  وی 
انگلیسی کرونا یا ویروس آلفا، یک نفر می توانست بین دو 
تا چهار نفر را مبتال کند، اما در ویروس دلتا یک نفر مبتال 

می تواند هشت نفر دیگر را هم مبتال کند.
کریمی با بیان اینکه کودکان نیز می توانند با ویروس دلتا 
درگیر شوند و ابتال به این ویروس در کودکان هم ممکن 
است که اتفاق افتد، گفت: کودکان بیشتر ممکن است به 
ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع آن در زنجیره 
را  بیماری  راحتی می توانند  به  و  قرار گرفته  انتقال هم 
انتقال  به دیگران هم منتقل کنند. بنابراین هم سرعت 
که  افرادی  تعداد  هم  و  آن  شدت  هم  کرونا،   ویروس 

درگیر می کند، در گونه دلتا بیشتر است.
عالئم کرونای دلتا در کودکان

وی با بیان اینکه در ویروس دلتا دو یا بیشتر جهش اتفاق 
افتاده است، درباره عالئم کرونای دلتا در کودکان اظهار 
کرد: به طور کلی عالئم ویروس کرونا شبیه به هم است، 
اما عالئمی مانند حالت سرماخوردگی، گلودرد، اسهال، 
استفراغ، بدن درد و سردرد ممکن است در کودکان مبتال 
به کرونای دلتا دیده شود. البته سرفه کمتر دیده شده 
می تواند  کند،  پیدا  شدت  عالئم  اگر  حال  این  با  است. 
ارگان های دیگر را هم درگیر کند و حتی مسائل ریوی 

ایجاد کند و عوارض التهابی را بروز دهد.
میزان مرگ و میر کرونا در کودکان کم است، اما…

کریمی با بیان اینکه کرونا می تواند در کودکان هم منجر 
در  گفت:  شود،  میر  و  مرگ  حتی  و  شدید  بیماری  به 

یکسال و نیم گذشته از زمان آغاز پاندمی کرونا ۷۷ مرگ 
در کودکان ناشی از کرونا در بیمارستان مفید داشتیم که 
اما  داشتند،  زمینه ای  بیماری  آنها یک  البته ۹۲ درصد 

هشت درصدشان بیماری زمینه ای نداشته اند.
مرگ  میزان  که  کرد  توجه  باید  البته  کرد:  تاکید  وی 
این  مهم  مساله  اما  است،  کم  کودکان  در  کرونا  میر  و 
در  می گیرند.  قرار  انتقال  زنجیره  در  کودکان  که  است 
حال حاضر اگر وضعیت را نسبت به مشابه سال ۱۳۹۹ 
تعداد  ما  اطفال  بیمارستان های  اکنون  بگیرید،  نظر  در 
موارد بستری بیشتر شده است. بنابراین در حال حاضر 
بخش های اطفال مان پر است و کمبود بخش هم داریم. 
درباره  موضوعی  چنین  قبل  سال  در  که  حالی  در 

بیمارستان های کودکان مطرح نمی کردیم.
واکسیناسیون را سرعت بخشید

کریمی در پایان تاکید کرد: ما از مسئوالن می خواهیم 
را  واکسیناسیون  و  آورده  واکسن  زودتر  چه  هر  که 
بهداشت،  وزارت  از  کشوری  مسئوالن  بخشند.  سرعت 
دولت، مجلس و … باید برای مردم ارزش قائل شده و 
واکسیناسیون را سرعت بخشند. در غیر این صورت این 

پاندمی تا مدت ها ادامه خواهد داشت.
وی درباره وضعیت تزریق واکسن به کودکان در جهان 
نیز گفت: در حال حاضر فایزر تزریقش تا ۱۲ سال هم 
رسیده و به تدریج به سنین پایین تر هم می آورند، اما در 
سایر واکسن ها فعال تزریق در سنین باالی ۱۸ سال است.
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سی و سه روز جدال بین مرگ و زندگی
رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم از ترخیص بیمار قشمی که 
در هفته اول خرداد ماه به ویروس کووید-۱۹ مبتال شده بود، پس از 
سی و سه روز بستری و تالش های بی وقفه کادر درمان خبر داد. مریم 
هروآبادی افزود: تمامی اعضای خانواده بیمار که در یکی از روستاهای 
قشم ساکن بودند به این ویروس مبتال شده و تحت مداوا قرار گرفتند.

گفت:  نیز  بیمار  معالج  پزشک  و  عفونی  متخصص  رادمهر  رضا 
ورود  ابتدای  در  که  ای  زمینه  بیماری  بدون  و  ساله   ۴۷ خانم  بیمار 
به بیمارستان با سطح درگیری ریه ۵۰ درصد پذیرش شد و به علت 
مراجعه دیر هنگام جهت درمان، با پیشرفت سریع بیماری به باالی ۷۵ 

درصد و سپس به ۹۰ درصد رسید.
التهابی  ادامه داد: سرفه، تنگی نفس و همچنین سیر آزمایشات  وی 
به  بیمار  شد  باعث  که  کرد  پیدا  افزایش چشمگیری  به شدت  خون 
مدت ۳ هفته به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شود. رادمهر تصریح 
کرد: بالفاصله اقدامات درمانی آغاز و در این بازه زمانی هم سه نوبت 
قشم  بیمارستان  عفونی  متخصص  شد.  انجام  بیمار  برای  پالسمافرز 
بیان کرد: در ادامه درمان، داروهای موثر بر بیماری از جمله رمدسیور 
تجویز شد که به تدریج سطح اکسیژن خون بیمار روند مثبتی به خود 
با بیان این  افزایش یافت. رادمهر  گرفت و امیدواری ها برای بهبودی 
که بیمار پس از ۲۸ روز بستری در بخش آی سی یو کووید به بخش 
داخلی انتقال داده شد، اظهار کرد: به تدریج سطح اکسیژن خون بیمار 
 NIV افزایش یافت و به طور متناوب اکسیژن رسانی از طریق ماسک
و ماسک رزروبگ انجام شد. پس از سه روزبستری در بخش  بیمار در 
با هوشیاری کامل و دریافت  بیمار  نهایت  قرارگرفت در  پایدار  شرایط 
پیامبر  بیمارستان  از  خوب  عمومی  حال  با  بینی  طریق  از  اکسیژن 

اعظم )ص( مرخص شد.
۲۳0 پرستار به سیستان و بلوچستان اعزام شدند

همکاری  با  پرستار   ۲۳۰ اعزام  از  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
فرماندهی بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران و دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور به سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش آوای دریا و 
به نقل از ایسنا، دکتر مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت با 
اعالم این خبر، اظهارداشت: در پی خیز موج  پنجم کووید ۱۹ و افزایش 
مبتالیان به این بیماری و درخواست دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، 
ایرانشهر و زابل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 
همکاری  و  شمالی  خراسان  اراک،  حیدریه،  تربت  آباد،  اسد  مشهد، 
پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  بهداری  فرماندهی  مدبرانه  و  مسووالنه 
تعداد ۲۳۰ نفر از گروه های پرستاری به صورت داوطلب به سیستان و 

بلوچستان در دو مرحله اعزام شدند.
علوم  های  دانشگاه  از  یو  سی.  آی.  متخصص  پرستار   ۳۰ افزود:  وی 
پزشکی مذکور جهت ارتقای کیفی خدمات ارائه شده و فعال نمودن 
تیم تنفسی برای نظارت و مدیریت مراقبت کووید ۱۹ در مراکز درمانی 
فرماندهی  اینکه  بیان  با  پرستاری  معاون  شدند.   مستقر  استان  این 
به  بهیار  و  پرستار  اعزام ۲۰۰  با  پاسداران  زمینی سپاه  نیروی  بهداری 
این استان موافقت کرده که از هجدهم تیر در سیستان و بلوچستان 
و  مبتالیان  افزایش  و  بیماری  به شدت  توجه  با  مستقر شدند، گفت: 
هماهنگی  با  داوطلب  پرستاران  پرستاری،  نیروی  کمبود  و  بستری ها 
معاونت پرستاری برای رفع کمبود نیروی پرستاری به کمک و همراهی 
استان  این  به مردم در  پرستاران خود جهت خدمت رسانی  همکاران 

شتافتند.  
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، حضرتی استفاده از ماسک و 
رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی را موثرترین و بهترین راه 
و  بهداشت  کادر  و گفت:  دانست  کرونا  با  مقابله  و  ابتال  کاهش  برای 
درمان و بویژه پرستاران پس از ۱۷ ماه تالش شبانه روزی از مردم فهیم 
کامل  انجام  تا  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  خواستار  ایران  صبور  و 

واکسیناسیون هستند.
رییس شورای عالی داروخانه ها مطرح کرد:

کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی در داروخانه ها / 
سازمان غذا و دارو ناظر باشد، نه مداخله گر

رییس شورای عالی داروخانه های کشور با اشاره به کمیاب شدن برخی 
و  صحیح  مدیریت  عدم  است:  معتقد  داروخانه ها،  در  ایرانی  داروهای 
و  تولید  و  توزیع  مراحل  در  دارو  و  غذا  مداخالت دستوری در سازمان 
واردات به کمبودها دامن زده است. مهدی زراعی  درباره وضعیت کمبود 
دارو در کشور، گفت: اقالم زیادی از داروهای ایرانی حتی برای بیماران 
سرپایی هم در بازار دارویی کشور کمیاب شده اند و نبود به موقع دارو 
موجب می شود درمان بیماران دچار مشکل شود. وی معتقد است که 
زیر ساخت های الزم برای تولید و توزیع دارو مهیا است، اما عدم مدیریت 
صحیح و مداخالت دستوری در سازمان غذا و دارو در  مراحل توزیع و 

تولید و واردات به کمبودها دامن زده است.
با  مطابق  باید  دارو  جغرافیایی  توزیع  پراکندگی  اینکه  بیان  با  زراعی 
انجام شود،   ... و  بیماران  و  با جمعیت  متناسب  استانداردهای خاص 
به  فنی  و  دقیق  برنامه ریزی  اجازه  دارو،  و  غذا  سازمان  ساختار  گفت: 
تولید و توزیع کنندگان نمی دهد. سازمان غذا و دارو باید سیاست گذار و 
ناظر باشد، اما متاسفانه ساختار مداخله گرایانه سازمان، مانع از پویایی 

صنعت دارو می شود.  
وی تاکید کرد: از دولت جدید و مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 
با تدوین قوانین و سیاستگذاری صحیح، کاری کند که سازمان غذا و 
دارو در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. ضمنا برای جلوگیری از تعارض 
منافع توصیه می شود مدیران سازمان تا چهار سال پس از خروج از 

سازمان حق مدیریت در صنعت دارو را نداشته باشند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان:

در هفته های آینده "دلتا"، ویروس غالب در هرمزگان 
می شود

اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد از موارد ابتالی کرونا در هرمزگان ناشی از 
کرونای دلتا است، گفت: احتماالً در هفته های آینده ویروس دلتا ویروس 
غالب در هرمزگان می شود. دکتر فاطمه نوروزیان افزود: با بررسی های 
از  درصد   ۵۰ تا   ۴۰ به  نزدیک  احتماالً  اخیر،  روزهای  در  شده  انجام 
از کرونای دلتا است. وی اضافه  ابتالی کرونا در هرمزگان ناشی  موارد 
کرد: متفاوت بودن الگوی آزمایشگاهی نمونه برخی مبتالیان نسبت به 
کرونای انگلیسی و عالئم بالینی شبیه به کرونای هندی این مبتالیان 
از جمله نتایج بدست آمده از بررسی های روزهای اخیر است. نوروزیان با 
اشاره به سرعت بیش از دو برابری ویروس دلتا به نسبت ویروس کرونای 
انگلیسی، عنوان کرد: احتماالً در هفته های آینده ویروس دلتا ویروس 

غالب در هرمزگان می شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه با توجه 
به سرعت باالی انتقال این ویروس، رعایت دقیق و جدی شیوه نامه های 

بهداشتی توسط مردم بسیار ضروری است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان:

رعایت پروتکل ها در هرمزگان به ۳۸ درصد رسید/
واکسیناسیون و تست کرونا افزایش می یابد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه آمار رعایت 
است،  رسیده  درصد   ۳۸ حدود  به  متأسفانه  هرمزگان  در  ها  پروتکل 
تصریح کرد: امیدواریم تا پایان تیرماه تزریق دوز اول واکسن کرونا در 

گروه سنی باالی ۶۰ سال در هرمزگان به پایان برسد.
دکتر حسین فرشیدی در گفت و گو با ایسنا، افزود: با دریافت حدود 
در  کرونا  واکسن  تزریق  داخلی  وارداتی چه  واکسن چه  دوز  هزار   ۲۷
استان هرمزگان سرعت بیشتری گرفته است و امیدواریم تا پایان تیرماه 
تزریق دوز اول واکسن کرونا در گروه سنی باالی ۶۰ سال در هرمزگان 

به پایان برسد.
سرعت  ایم  توانسته  داخلی  واکسن  دریافت  با  اینکه  بیان  با  وی   
های  شهرستان  به خصوص  کرد:  اضافه  ببریم،  باال  رو  واکسیناسیون 
بشاگرد و جاسک که تزریق واکسن را در گروه سنی ۶۰ سال به باال 

کمی زودتر آغاز کردیم از واکسن کوو ایران برکت استفاده شد.
اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شده  تزریق  هرمزگان  در  کرونا  واکسن  دوز   ۸۸۶ و  هزار   ۱۰۸ تاکنون 
واکسن های  برکت در کنار  ایران  واکسن کوو  است، خاطرنشان کرد: 
واکسن  روسیه سبد  اسپوتنیک  و  آسترازنکای سوئد  سینوفارم چین، 
استان را تشکیل می دهند و با رسیدن دوزهای بیشتر، شمار بیشتری 
از هرمزگانی ها علیه بیماری کرونا واکسینه می شوند. وی ادامه داد: 
هرمزگان ۲.۲ درصد جمعیت کشور را داراست اما در شرایط فعلی ۱۱ 
درصد آمار بستری های کرونا در سه هفته اخیر متعلق به هرمزگان 
است، افزایش نمونه گیری برای شناسایی مبتالیان در الیه های مختلف 
بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  نشست  تصمیمات  از  یکی  اجتماعی 
کرونا بود. فرشیدی با اشاره به اینکه کیت های تشخیص کرونا توسط 
قرار می گیرد  استان  اختیار  نیاز در  مورد  اندازه  به  و  بهداشت  وزارت 
نفر  ازای هر یک  به  انتخاب هوشمند الیه های هدف،  با  و مقرر شد 
مبتال از ۱۰ نفر نمونه گیری و سیر بیماری کنترل شود تا آمار ابتال در 
استان به پنج درصد کاهش پیدا کند، عنوان کرد: در هرمزگان کمبود 
تخت بیمارستانی وجود دارد و آمار فعلی نشان دهنده این است که 
هرمزگان در این حوزه از میانگین کشوری هم پایین تر است که پس 
از بازدیدهایی که از برخی ظرفیت های بیمارستانی توسط معاون کل 
وزارت بهداشت صورت گرفت، تصمیمات مهمی برای رفع فوری نیازهای 
استان و جبران کمبود تخت های بیمارستانی گرفته شد. وی با بیان 
اینکه به منظور مقابله با پیک کرونا، کمک های الزم برای استفاده از 
ظرفیت امکانات بیمارستانی موجود و در شرف افتتاح مانند بیمارستان 

تی  دستگاه سی  افزود: شش  انجام خواهد شد،  ارتش  دریایی  نیروی 
اسکن در چندماه اخیر به بیمارستان های استان اضافه شده بود اما 
بزودی سه دستگاه سی  این حوزه،  به کمبودهای موجود در  با توجه 
تی اسکن جدید برای بیمارستان های بندرعباس، حاجی آباد و خمیر 
تأمین می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره 
به اینکه با استفاده از ظرفیت ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد اجرایی 
ایجاد خواهد شد  نیز  و صحرایی  موقت  بیمارستان های  امام،  فرمان 
افزایش  را  در هرمزگان  کرونا  پیک جدید  با  مواجهه  قدرت  بتوانیم  تا 
از سوی  الزم  های  اقدامات، کمک  این  موازات  به  کرد:   اظهار  دهیم، 
وزارت بهداشت برای تکمیل و بهره برداری از ظرفیت بیمارستان ۵۳۱ 
سایر  و  فارس  خلیج  ستاره  نفت  بیمارستان  بندرعباس،  تخت خوابی 
انجام خواهد شد.  بیمارستان های مربوط به شرکت های فعال استان 
وی با بیان اینکه استان هرمزگان در ماه های اولیه شروع پیک کرونا، 
جزء استان هایی بود که از لحاظ رعایت دستورالعمل ها توسط مردم و 
اصناف، باالتر از متوسط کشوری قرار داشت، تصریح کرد:  آمار رعایت 
پروتکل ها در هرمزگان متأسفانه به حدود ۳۸ درصد رسیده است که 
یکی از عوامل مهم افزایش آمار ابتال، بستری و فوتی در پیک دوم کرونا 
در این استان است. فرشیدی ادامه داد: واقعیت این است که با اینکه 
تعطیلی در شرایط کرونا مفید است، اما تاب آوری صنوف و مردم یکی 
از معیارهای مهم برای تصمیم گیری است و به میزانی که الزم باشد 
محدودیت ها، کاهش ساعات اداری و یا تعطیلی ادارات و دستگاه های 

دولتی اعمال خواهد شد.
باالی  افراد  به  کرونا  واکسن  تزریق  ۷۸درصدی  آمار  از  پایان  در  وی 
سایر  با  مقایسه  در  آمار  این  گفت:  و  داد  خبر  هرمزگان  در  ۷۰سال 
استان ها بسیار قابل توجه است و به دلیل استقبال مردم و همچنین 
افراد باالی ۶۰  مواجهه با پیک کرونا در این استان، تزریق واکسن به 

سال در هرمزگان شروع شده است.
قشم در خطر ویروس کرونای هندی

با توجه به وجود اتباع هندی و پاکستانی در قشم خطر شیوع ویروس 
دلتای هندی در این جزیره وجود دارد.

علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم گفت: بر اساس قانون، تاجران و 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران اتباع هندی و پاکستانی و چینی می 
توانند به قشم سفر کنند و ممنوعیتی در این زمینه لحاظ نمی شود.

نصری با تاکید بر آزمایش کرونا از مسافران خارجی افزود: در  فرودگاه  
قشم و اسکله ها از اتباع آزمایش کرونا گرفته می شود. او با تاکید بر 
جمع آوری و خروج اتباع غیرمجاز از جزیره گفت: برخی تبعه  مجاز 
پاکستانی که در شناورها و لنج های ماهیگیری فعالیت می کنند  تا 
اطالع بعدی اجازه وورد به شهر ندارند و در همان اسکله ها و شناورها 
می مانند. حمیدرضا بهزادی رئیس شبکه بهداشت قشم گفت: ابتاع 
بیگانه خطری برای شیوع کرونای هندی است و باید جلوی ورود این 

افراد به جزیره گرفته شود.
گفت:  هم  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  نوروزیان سخنگوی  فاطمه 
ویروس کرونای هندی در همه استان شیوع پیدا کرده است و بطور 
هم  قشم  به  تاکنون  ویروس  این  به جزیره.  ترددها  به  توجه  با  قطع  
رسیده است و دلتا ویروس تا هفته های آینده ویروس غالب استان می 
شود. نیرومند معاون سیاسی فرمانداری قشم هم گفت: بصورت ماهیانه 
مرزهای  از  برای خروج  و  آوری  در قشم جمع  مجاز  غیر  بیگانه  اتباع 

کشور به بندرعباس فرستاده می شود.
اقامت دارند اجازه رفت و  بیگانه که کارت تردد و  اتباع  تنها  افزود:  او 
آمد در قشم دارند و به این افراد هم توصیه شده است از جزیره قشم 

خارج نشوند.
تجاری  و  ظرفیت های  اللملی  بین  فرودگاه  بودن  دارا  به علت  قشم 
و گردشگری یکی از  ورودی های مهمانان و گردشگران از سایر نقاط 
جهان و استان های کشور  است. با توجه به فعالیت و رفت و آمد اتباع 

بیگانه به قشم خطر شیوع ویروس هندی در این جزیره وجود دارد.
فعالیت زیاد اقتصادی اتباع افغانستانی، پاکستای، هندی و چینی در 

قشم باعث شده تا این جزیره در خطر شیوع ویروس هندی باشد.
وجود متکدیانی از کشورهای هند و پاکستان و بنگالدش در خیابان 
های قشم و اسکله های پل و بندرالفت باعث نگرانی ها از خطر دلتا 

هندی در این شهرستان شده است.
هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  نوروزیان«،  فاطمه  »دکتر 
گفت: احتماالً در هفته های آینده ویروس دلتای هندی ویروس غالب در 
هرمزگان می شود و با توجه به سرعت باالی انتقال این ویروس، رعایت 
ضروری  بسیار  مردم  توسط  بهداشتی  نامه های  شیوه  جدی  و  دقیق 

است.
در روز های اخیر فوت یک بیمار از میناب بر اثر ابتالی به کرونای دلتای 

هندی تایید شد.

اخبار حوزه سالمت



مسافرت های  می کند.  جلوه  بی نقص  و  عاشقانه  روابطشان 
همیشه  لوکس  هدیه های  و  مجلل  تولدهای  جشن  رمانتیک، 
آرایش کرده  بیدار می شوند،  از خواب  که  از صبح  راه است.  به 
رمانتیک گوش می دهند.  و موسیقی  و مرتب فقط می خندند 

مشکل مالی یا تفاوت نگرش و سلیقه؟ به هیچ وجه.
کرونا،  پاندمی  از  حاصل  افسردگی  زیاد،  کار  از  ناشی  خستگی 
بی حوصلگی و هیچ چیز دیگر  نمی تواند کوچک ترین خللی در این 
رابطه بسیار عاشقانه ایجاد کند. اینجا همه چیز خوب است جز حال 
در  و  برمی گردی  کارت  محل  از  کوفته  و  خسته  وقتی  شاید  که  تو 
بدنت خیس عرق  قطار نشستی، در حالی که  منتظر  مترو  ایستگاه 
شده و کش ماسک پشت گوشت را ملتهب و زخم کرده است، برای 
رهاشدن از جهان واقعی تلفن همراهت را از جیبت درمی آوری و پناه 
می بری به دنیای خوشحال ها و عاشق ها. شروع می کنی عکس ها را باال 
و پایین کردن و از خودت می پرسی چرا من مالک این زندگی شاد و 
راحت نیستم؟ چرا فقط همسر من جشن تولدم را فراموش می کند؟ 
چرا فقط ما قسط و وام داریم؟ چرا فقط ما نمی توانیم مسافرت های 

لوکس خارجی برویم؟
واقعیت اما خیلی وقت ها فرق دارد که شاید مثل سیلی توی صورت 

آدم بخورد و حباب رویا را بترکاند.
بتازگی مجبور  »علی« ۳۷ ساله، شوهر یک خانم ۳۰ ساله است که 
یه  »من  برود:  همسرش  برای  تولد  جشن  یک  برگزاری  بار  زیر  شده 
درآمد  میدونن  همه  خب  و  معمولی  درآمد  یه  با  معمولی ام  کارمند 
یه کارمند این روزا چطوریه و چقدر باید واسه زندگی بدویی. پس انداز 
خیلی کمی داشتم که گذاشته بودم واسه روز مبادا و متاسفانه خانومم 
از این پس انداز خبر داشت. پاشو کرد تو یه کفش که باید بهم پول 
بگیرم. منم چون دوسش دارم،  نمی خواستم دلشو بشکنم  تولد  بدی 
اما اونم نامردی نکرد و واسه تولدش باغ اجاره کرد با شام حسابی و 
مهمون! شما فکر کن مثل یه عروسی رفت آرایشگاه و لباس خرید. 
فیلمبردار و عکاس آورد و اون شب بیشتر از ۲۰ میلیون تومن واسه من 
آب خورد. فکر کردم عکسای این تولدو بذاره تو اینستاگرام بی خیال 
میشه که یه دفعه وسط مجلس گفت »هدیه همسر عزیزم سفر به 
استانبول!« فکر کردم فقط داره قپی میاد و تموم می کنه ماجرا رو اما 
بعدش اصرار پشت اصرار که اگه نریم دوستام فکر می کنن من خالی 
بستم و تا عکس نذاریم تو اینستاگرام کسی باور نمی کنه! خالصه کل 
اون پس انداز که به فنا رفت هیچ، کلی قرض هم باال آوردم که چی؟ 
خانم جلو دیگران کم نیاره. االنم زندگی ما شده اینستاگرام خانم و واقعا 

فشار روی من زیاده!«
»امیرحسین« ۳۰ ساله بتازگی با دختری ۲۰ ساله نامزد کرده  و حاال 
اتفاقاتی او را در انتخابش مردد کرده است: »خانمم دختر خوبیه اما 
یه کارایی می کنه که اصال تو مغز من نمیره و یه جورایی کسر شانه 
برام. مثال وقتی میریم مهمونی میگه حتما باید لباس ست بپوشیم و 
عکسشو بذاریم اینستا. سر سفره تو مهمونیا همه ش به من می چسبه 
و میگه تو یه بشقاب غذا بخوریم و نمیدونم انگشتامونو روی غذا تکون 
بدیم که بومرنگ بشه و از این کارا. یا مثال توی ماشین باید حتما یه 
استوری همراه با آهنگ از خیابون یا جاده ای که داریم میریم داشته 
نمیخوره  به هم  ملت حالشون  میگم  انگار.  اصال سهمیه مونه  باشیم. 
انقدر داشبورد ماشین ما رو دیدن؟ شاید اصال من نخوام مثال خواهرم 
بدونه من چه غلطی دارم تو زندگیم میکنم یا کجاها میرم. به خدا منو 
با  هم  وقتی  می کنن.  آشناها مسخرم  می فهمم  کرده.  همه  مضحکه 
زبون خوش بهش تذکر میدم که دست از این کارای بچه گونش برداره، 
چقدر  ما  بفهمن  و  ببینن  عشقمونو  همه  می خوام  من  میگه  فوری 
خوشبختیم! ولی خودم احساس می کنم نمی تونم به این دلقک بازیا 

تن بدم.«
»سامان« ۴۲ ساله هم از همسرش دل پری دارد: »همه زندگی ما شده 
عکس. باید عین مترسک لباس بپوشیم و الکی لبخند بزنیم که خانوم 
از  بزنیم قبل  اینستاگرامشو بگیره. حق نداریم دست به غذا  عکسای 
اینکه ازش عکس گرفته بشه. یعنی یه لقمه غذا بدون عکس و ادابازی 
نمیتونیم کوفت کنیم. حتما باید عکس بگیره و یه متن بیخود هم از 
توی گوگل سرچ کنه بزنه روی عکس تا بتونیم غذامونو بخوریم. جالبه 
بدونید که همه از سلیقه و خونه داری خانوم من تعریف می کنن اما اگه 
من بگم ظرفای غذا یه وقتایی انقدر تو ماشین ظرفشویی می مونه که 
کپک می زنه شما باور می کنید؟ یعنی حتی دکمه ماشین ظرفشویی 

رو نمیزنه!«
از یک ماجرای دردسرساز می گوید: »من زنمو  »مازیار« ۳۹ ساله هم 
خیلی دوس دارم اما زیاد اهل شوآف نیستم. چند بار بهم گیر داد که 
چرا فالنی واسه زنش استوری تبریک تولد و سالگرد ازدواج گذاشته ولی 
تو نمیذاری؟ گفتم آخه مگه دوست داشتن به این چیزاست؟ عالوه بر 
این من کال دوس ندارم عکس از زن و زندگیم منتشر کنم. یه بخشی 

یه  و  کارمه  رسمی  فضای  و  شغلی  موقعیت  خاطر  به  ماجرا  این  از 
بخشی هم بخاطر اینکه به چشم زخم و اینجور چیزا اعتقاد دارم. حاال 
کال اینجوری ام دیگه، دوس ندارم زندگیم وسط اینستاگرام باشه. یادمه 
یه بار دیدم برام هی نوتیفیکیشن خوش بگذره و همیشه به سفر و 
عشقتون مانا و خوشبخت باشید و این چیزا میاد. گوشیمو باز کردم 
نفریمونو  دو  از عکس  استوری  یه  من  اکانت  با  خانمم خودش  دیدم 
روزی  دو سه  بودیم گذاشته! حاال من  رفته  که  از سفرایی  یکی  توی 
بود که بخاطر عالیم کرونا مرخصی گرفته بودم. باالخره آدم هر چقدر 
هم مراقبت کنه، همکارایی هستن که اینستاگرام آدمو ببینن. هیچی 
نمیرفتی  کرونا  با  کاش  داداش  که  فرستادن  پسغام  و  پیغام  دیگه، 
بخاطر  و  بده  حالم  که  گفتم  دروغ  کردن  فکر  یعنی  الاقل.  مسافرت 
مسافرت مرخصی گرفتم. حاال هر چی قسم و آیه که بابا این عکس 
مال قدیمه و فالن، مگه کسی باور میکنه؟ این قضیه خیلی برام گرون 
تموم شد. البته از اون به بعد هم باز خانمم هر از گاهی با اکانت من 
دیگه  منم  راستش  میکنه.  استوری  عاشقانه  پیام  خودش  به  خطاب 

حوصله جر و بحث ندارم ولی واقعا از این موضوع ناراحتم.«
هم  زنانی  نیستند.  مجازی  زندگی  سبک  این  قربانی  مردان  فقط  اما 
آنها  از  یکی  آمده اند.  ستوه  به  مردانشان  اینستاگردی  از  که  هستند 
اینستاست.  توی  سرش  ساعت   ۲۴ »شوهرم  است:  ساله   ۳۵ »مریم« 
بدبختی اینه که پیج همه فک و فامیل ما رو هم داره. میره مثال تو 
صفحه دخترخاله من، اونم از این فیتنس کاراست که چون وضعشون 
و  با شوهرش  رفتن  اونور  اینور  و  ورزش  از  مدام  بوده،  همیشه خوب 
آرایش و این چیزاش پست و استوری میذاره. نه اینکه شوهرم بخواد اونو 
بزنه تو سر من ولی همین که مثال هر از گاهی میگه »دیدی فالنی 
اینا رفتن شمال؟ دیدی فالن رستوران رفتن؟ دیدی واسه شوهرش تولد 
گرفته؟ دیدی اون شکرو خوردن؟ دیدی فالن غلطو کردن؟« واقعا میره 

رو اعصابم.«
»نسرین« هم از صفحاتی که شوهرش دنبال می کند، ناراضی است: »یا 
درگیر صفحه های این التا و اوباش و به قول خودشون خوبای تهرانه، 
یا میره تو این پیجای زرد بازیگرا و شاخای اینستاگرامی. از اونا هم که 
ولی  واقعا  میکشم  عذاب  درنمیاد.  حسابی  و  درست  حرکت  و  حرف 

کاری نمیتونم بکنم.«
»مرجان« هم شاکی است که شوهرش دم به دقیقه الیو می گذارد: »یه 
بار بهش گفتم آخه تویی که الیو اینستاتو کال ۵ نفر هم نمیبینن از 
چی الیو میذاری؟ اصال واسه کی میذاری؟ مثال میبینی نشستیم یه جا 
دور هم، یهو الیو میگیره. میگم بابا تو دوست داری لحظه های پرشکوه 
نخواد مثال  اینجا نشسته  بذاری، شاید فالنی که  اشتراک  به  زندگیتو 
یکی از اونایی که الیو رو میبینه اصال بدونه که امشب پیش ما بوده. 

نمیفهمه دیگه. هیچ چی هم بدتر از نفهمیدن نیست.«
اما نداسادات پاکنهاد وکیل پایه یک دادگستری که اتفاقا تجربه حضور 
سرخورده  که  دارد  را  وکالتش  دفتر  در  اینستاگرامی  عاشق  زوج های 
میان  »در  می گوید:  کنند،  اقدام  طالق  برای  تا  آمده اند  مستاصل  و 
مختلفی  افراد  می کنند،  مراجعه  بنده  به  طالق  برای  که  زوج هایی 
افرادی که بشدت در روابطشان خجالتی هستند و  وجود دارند. مثال 
برآورده کنند و در کنارش  اولیه همسرشان را  نیازهای  توانایی ندارند 
هم افرادی را می بینم که بشدت چرب زبان و اهل قربان صدقه رفتن در 
فضای مجازی هستند. یعنی دائم عکس یکدیگر را منتشر می کنند 
خیلی  امر  واقعیت  خب  اما  می روند  هم  قربان صدقه  پایینش  و 
افراد  این  از  بگویم وقتی  باشد که  برایتان جالب  متفاوت است. شاید 

مثال  می کنند.  مطرح  را  خیانت  بحث  می شوم،  جویا  را  طالق  دلیل 
بود  همسرش  به  مجازی  فضای  در  محبت  ابراز  حال  در  دائم  آقایی 
که  می کرد  ابراز  اینستاگرام  در  همسرش  به  نسبت  را  احساساتی  و 
نیست  درستی  کار  خیلی  عمومی کردنشان  و  است  محرمانه  کامال 
در  واقعا  همسرش  بود.  کرده  خیانت  خانمش  به  واقعیت  در  آقا  اما 
در شبکه های  و  داشت  اینقدر دوستش  اگر شوهرش  که  بود  تعجب 
اجتماعی قربان صدقه اش می رفت، پس این خیانت چیست؟ البته بنده 
این باره در تخصص  این موضوع را تحلیل نمی کنم چون صحبت در 
زیاد  را  کاذب  محبت های  ابراز  این  متاسفانه  اما  است  روانشناسان 
و  طالق  به  که  کاذبی  عالقه های  نیست؛  حقیقی  اصال  که  می بینم 
با  نیستند یک ساعت  آقا حتی حاضر  و  جدایی ختم شدند و خانم 

هم زندگی کنند.«
او درباره پرونده های اخیرش کمی مصداقی تر صحبت می کند: »چند 
وقت پیش یک دخترخانم ۲۶ ساله به من برای طالق مراجعه کرد و 
وقتی دلیلش را جویا شدم توضیح داد که در فضای مجازی با همسرش 
نداشته  آنجا که در خانواده اش محبت چندانی وجود  از  و  آشنا شده 
سال   ۸ زوج  این  کرده اند.  ازدواج  و  آقا شده  بشدت جذب چرب زبانی 
زندگی مشترک داشتند و زندگی عاشقانه شان در اینستاگرام زبانزد بوده 
و همه نزدیکانشان هم به این عشق غبطه می خوردند. بعد از مدتی 
از  را  تلفنش  و  می آمده  خانه  به  کمتر  داشته،  رفتارهای مشکوک  آقا 
دسترس خارج می کرده است. در نهایت خانم، تلفن همسرش را چک 
می کند و می بیند شوهرش با دختر جوانی رابطه دارد و دقیقا همان 
جمله های عاشقانه را برای آن دختر تکرار می کرده است. در این مورد 
ما از روانشناس کمک گرفتیم تا مشکل را حل کند اما وکالت در طالق 
از آقا گرفتیم تا اگر این رفتارش تکرار شد، خانم بتواند طالق بگیرد.«

او ادامه می دهد: »مورد دیگر یک خانم ۵۰ ساله بود که با همسرش 
فعالیت  بسیار ساده که  داشتند. یک خانم  زندگی مشترک  ۳۰ سال 
رفتن  قربان صدقه  حال  در  همسرش  با  دائما  و  داشت  اینستاگرامی 
بودند اما متاسفانه در این مورد هم رابطه بر اثر خیانت آقا تمام شد. 
سال   ۳۰ از  کمتر  که  جوان  شوهر  و  زن  یک  هم  دیگری  پرونده  در 
حالی  در  این  کردند.  مراجعه  بنده  به  شرایط  همین  با  داشتند  سن 
خیلی  شوهرت  حتما  پرسیدم  بود.  سکه   ۷۷۷ خانم  مهریه  که  بود 
در  ایشان  که  است  کرده  مهریه ات  را  عدد  این  که  داشته  دوستت 
و  به دست است  متاسفانه شوهرم در خانه فقط گوشی  پاسخ گفت 
برایم پیام های عاشقانه می دهد. اهل کارکردن  نیست و فکر می کند 
زندگی مشترک یعنی قربان صدقه رفتن! احساس مسئولیت ندارد و تا 
کسی به رفتارهایش اعتراض می کند، فورا تلفن همراهش را درمی آورد 
دوست  را  او  اگر  می گوید  و  می دهد  نشان  را  عاشقانه اش  پیام های  و 

نداشتم این پیام ها را برایش می نوشتم؟«
نمونه هایی که در این گزارش خواندید، روایت هایی است که داوطلبانه 
برای ایسنا تعریف شده و البته اسامی  هم مستعار است. از طرفی انتشار 
این روایت ها به این معنا نیست که لزوما هر کسی در اینستاگرام برای 
عزیزانش پست و استوری عاشقانه می گذارد یا دوست دارد لحظاتش را 
با دیگران به اشتراک بگذارد، دارد ظاهرسازی می کند یا اساسا کار بدی 
انجام می دهد. اینجا صرفا به چند روایت پرداخته شده که برای راویان، 
آزاردهنده بوده است. شما هم اگر روایتی از زندگی اینستاگرامی خود 
یا اطرافیانتان دارید که ممکن است نکته ای داشته باشد، می توانید با 

ما به اشتراک بگذارید.

چند روایت صریح از پشت پرده زندگی های 
اینستاگرامی
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کمک 1۳ میلیونی به خانواده ها پس از تولد فرزند 
چهارم!

آغاز  از  امام  فرمان  اجرایی  به ستاد  وابسته  بنیاد ۱۵خرداد  مدیرعامل 
اجرای طرح مثبت۳ به منظور حمایت و تشویق خانواده ها به فرزندآوری 

به صورت آزمایشی از استان قم خبر داد.
سیدعبداهلل ارجائی با اعالم این خبر افزود: فلسفه ذاتی بنیاد ۱۵ خرداد 
مدیریت  دوره  در  که  میباشد،  و مستضعفین  محرومین  به  رسیدگی 
جدید و پس از الحاق این مجموعه به ستاد اجرایی فرمان امام با تعریف 
سه مأموریت اولویت دار؛ جمعبت و خانواده، بهداشت و درمان و عمران 
اجتماعی به دنبال خدمت رسانی به مردم هستیم. وی افزود: در حوزه 
در  آن  بنیان  تحکیم  و  خانواده  سالمت،  جهانی؛  معنای  به  جمعیت 
دستور کار قرار گرفته است و در فاز اول ۱۵۰ هزار کودک محروم زیر۱۲ 
سال را در طرح غربالگری چشم از نظر تریاژ و سپس عمل جراحی یا 

تجویز دارو و خرید عینک، تحت پوشش قرارداده ایم.
وی در ادامه تأکید کرد: در قدم بعد ساالنه ۹۰ هزار نفر از هموطنان 
ویلچر و  تأمین  را در زمینه  محروم که دچار ضایعه حرکتی هستند 

وسایل توانبخشی تحت پوشش قرار خواهیم داد.
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به آغاز طرح کمک درمانی زوج های 
نابارور ادامه داد: در حوزه جمعیت  ۱۰ هزار زوج نابارور را تحت پوشش 
IR.۱۵۴۲  قرار خواهیم داد که متقاضیان باید در سامانه جامع خدمات

ثبت نام کنند و در این طرح به هر خانواده ۱ میلیون تومان بالعوض 
جهت درمان و ۱۰ میلیون تومان وام با کارمزد ۴٪ تعلق می گیرد.

ارجائی با اشاره به سیاست ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه تحدید 
و  داد  خبر   ۳ مثبت  باشگاه   راه اندازی  از  فرزندآوری  افزایش  و  نسل 
افزود: در این طرح پس از تولد فرزند چهارم در خانواده، یک میلیون 
سهام  تومان  میلیون  دو  مادر،  به  فرزند  تولد  محض  به  هدیه  تومان 
تومان  میلیون  مادر و کودک و ۱۰  تکمیلی دو ساله  بیمه  فرزند،  به 
به  پوشک  و  غذایی  مواد  شیرخشک،  جمله  از  ارزاق  معیشتی  بسته 
به  طرح  این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  وی  می شود.  اهداء  پدر  انتخاب 
صورت آزمایشی در استان قم و با همکاری استانداری قم آغاز می شود 

و به زودی به صورت سراسری در کل کشور گسترش خواهد یافت.
فرماندار بستک در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 

با محوریت اوقات فراغت تأکیدکرد:
مدیریت و نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی برای دانش آموزان با 

تعامل و همراهی خانواده ها و مسئولین صورت گیرد
حسینی قتالی فرماندار بستک در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 
شهرستان که با حضور امام جمعه شهرستان و دیگر اعضای این ستاد 
برگزار شد اظهار داشت: شرایط کرونایی باعث کاهش تحرک و فعالیت 
بدنی و همچنین تأثیرات منفی فراوانی بر جوانان و نوجوانان داشته 
و ترس از این بیماری نیز موجب افسردگی و خانه نشینی بسیاری از 

افراد شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکالت ومعضالت در جامعه خصوصا در 
بین جوانان بیکاری است که خود منشأ بسیاری از آسیب ها و انحرافات 
اجتماعی است که ضرورت دارد با توجه به اینکه جوانان آینده سازان 
ادامه  در  بستک  فرماندار  کرد.  بیشتری  توجه  آنها  به  جامعه هستند 
به شیوع ویروس کرونا  اشاره  با  و  بر مدیریت فضای مجازی  تأکید  با 
داشت:دانش  بیان  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  دادن  قرار  تاثیر  وتحت 
آموزان عالوه  بر اینکه دوران تحصیل خود را به صورت عادی و همانند 
سال های قبل سپری نکردند برای اوقات فراغت تابستانه نیز به دلیل 
باعث  امر  همین  و  هستند  مواجه  محدودیت  با  کرونا  بیماری  شیوع 
شده تا بیشتر اوقات خود را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
بگذرانند که الزم است مسئولین مربوطه با کمک اولیا با برنامه ریزی 
و مشغول نمودن دانش آموزان با کالس های آموزشی و مفید در نحوه 

استفاده صحیح از فضای مجازی به دانش آموزان گام بردارند.
کوهنوردی  هیأت  فعالیت  از  تشکر  ضمن  پایان  در  قتالی  حسینی 
شهرستان صعود موفقیت آمیز دو کوهنورد بستکی به قله ۵۶۷۱ متری 

دماوند را تبریک گفت.
از کوهنوردان شهرستان  از علی آزاد و صبورا راستی دو نفر  پایان  در 
بستک که در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ موفق به صعود قله ۵۶۷۱ متری 

دماوند معروف به بام ایران شدند تقدیر شد.
وکیل پورعظیما خبر داد؛

سارا پورعظیما از مسابقات جهانی سوارکاری جاماند / 
پدرش او را ممنوع الخروج کرده بود

شدن  الخروج  ممنوع  از  بعد  ایرانی  ساله   ۱۲ ورزشکار  پورعظیما  سارا 
توسط پدرش از شرکت در مسابقات جهانی سوارکاری جا ماند.

ساله  پورعظیما ۱۲  است.سارا  ورزشکار  دختر  یک  نام  پورعظیما  سارا 
است و در رشته سوارکاری فعالیت می کند.مادر سارا پورعظیما غزاله 

منتظم است.مادر سارا پورعظیما سوار کاری معلوالن را راه اندازی کرده 
و از ین بابت زنی فعال در رشته ورزشکاری به شمار می رود.قرار بود این 
هفته سارا پورعظیما برای مسابقات جهانی نونهاالن به کشور روسیه 

برود اما مشکالت خانوادگی مانع سفرش شد.
ساراپورعظیما ۱۲ ساله نام ورزشکار نونهالی است که قرار بود این هفته 
عازم  ورزشی  تیم  همراه  به  نونهاالن  سوارکاری  جهانی  مسابقات  برای 
روسیه شود. در حالی که نامه فدراسیون و ویزای سارا پورعظیما آماده 
بود،این دختر دوازده ساله در فرودگاه حاضر شد و حتی چمدان های 
داد.اما درست در همان لحظه متوجه شد که ممنوع  را تحویل  خود 

الخروج شده است و اجازه پرواز پیدا نکرد.
سارا پورعظیما ممنوع الخروج شد و از مسابقات سوار کاری جا ماند

مهرداد مهرآوین وکیل مادر سارا، در مورد علت جاماندن سارا پورعظیما 
از سفر و مسابقات گفت:»خانم غزاله منتظم،مادر سارا پورعظیما موکل 
پیدا  خانوادگی  اختالفات  با همسر خود  قبل  مدتی  از  او  است.  بنده 
کرده و مسائلی مثل نفقه و مهریه در میان آنها مطرح شده ست که 
در حال بررسی است.زمانی که سارا در فرودگاه حاضر شد متوجه شد 
که پدرش او را ممنوع الخروج کرده است و ظاهرا این کار را در راستای 
اینکه می دانست سارا قرار  با  انجام داده است  با مادر سارا  اختالفات 

است از کشور خارج شود.«
فدراسیون سوارکاری مسابفات جهانی از سارا پورعظیما برای شرکت در 
مسابقات سوارکاری نونهاالن دعوت به عمل آورده بود.اما حاال چمدان 
سارا به همراه تیم ورزشی و سرپرست به روسیه رفته و سارا از سفر و 
مسابقات جامانده است.در حالی که اقدامات قانونی برای کسب اجازه 
از دادستان انجام شد تا شاید با توجه به اهمیت سفر در موفقیت این 
ورزشکار،سارا با صالحدید و اجازه مراجع قانونی بتواند به سفر برسد،به 
او امید دادند که می تواند در پرواز بعدی به گروه ملحق شود.اما روز 
ناامید شد و مراجع قانونی  این نونهال ورزشکار هم  بعد آخرین امید 

اجازه خروج از کشور را صادر نکردند.
ابتکار:  تعداد مدیران زن در دولت دوازدهم به بیش از ۲۵ 

درصد رسید
در  اینکه  بر  تاکید  با  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
و  آموزشی  وبرنامه های  مناسب  سیاستگذاری های  با  دوازدهم  دولت 
توان افزایی زنان مدیر، تعداد مدیران زن از حدود پنج درصد در سال ۹۲، 
به بیش از ۲۵ درصد رسیده، گفت: امروز دیگر مشکلی از نظر انتصاب 

مدیران زن در حد وزیر وجود ندارد.
 - علم  و  زن  چهارمین جشنواره  اختتامیه  مراسم  در  ابتکار  معصومه 
جایزه مریم میرزاخانی با تاکید بر اینکه طرح کمند و سفیران فرهنگی 
به خوبی در دولت دوازدهم اجرا و مورد استقبال دانشجویان و دانشگاه 
ها قرار گرفت، افزود: سپهر علمی کشور، ستاره های درخشانی از جنس 
مردان و زنانی دارد که جستجوگر دانایی بودند و با وجود سختی های 
خوبی  دستاوردهای  و  های چشمگیر  موفقیت  مسیر  این  فراوان،  در 
برای کشورمان به ارمغان آورده اند.وی ادامه داد: در دولت دوازدهم با  
توسعه پایدار و سیاستگذاری های مناسب، برنامه های آموزشی و توان 
افزایی زنان مدیر، زمینه شکوفایی زنان در عرصه های مدیریتی و علمی 
و سیاسی فراهم شد به طوری که تعداد مدیران زن از حدود پنج درصد 
رئیس  معاون  است.  رسیده  از ۲۵ درصد  بیش  به  امروز  در سال ۹۲، 
جمهوری با تاکید بر اینکه به طور قاطع می توان گفت ۲۵ درصد از 
مدیران توانمند از میان زنان هستند، اضافه کرد: این تغییر چهره قابل 
مختلف  های  عرصه  در  زنان  حضور  فرصت  افتاده،  اتفاق  که  توجهی 
اجتماعی، سیاسی و مدیریتی را فراهم کرده است که بسیار برای ما 
اهمیت دارد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. ابتکار تصریح کرد: 
امروز دیگر مشکلی از نظر انتصاب مدیران زن در عالی ترین جایگاه ها 
استاندار و  در حد وزیر نخواهیم داشت همچنین در سطوح مختلف 
رئیس دانشگاه چرا که به اندازه کافی زنان مدیر تربیت و آموزش دیده 
این موضوع بخصوص  به  اینکه حمایت وزیر علوم  یادآوری  با  اند. وی 
ابالغ بخشنامه در حمایت ازاساتید و اعضای هیات علمی که فرزندآوری 
داشتند بسیار حایز اهمیت است،  گفت: این موضوع گام مهمی برای 
خانواده  و  کار  بین  بتوانند  همزمان  زنان  تا  است  دانشگاهی  جامعه 
تعادل برقرار کنند و پیشرفت و رشد علمی و سیاسی و اقتصادی خود 

را همزمان با نقش آفرینی در جمع اعضای خانواده پیش ببرند.
ابتکار با تاکید بر اینکه هم در بحث مدیریتی و هم در بحث حضور در 
عرصه های فناوری، زنان حضور برجسته ای دارند، افزود: به طوری که 
این حضور از۲۷.۵ در سال ۲۰۱۹ به ۳۱.۵ در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته 
است. ضمن اینکه زنان در شرکت های دانش بنیان هم حضور پررنگی 
دارند و این مساله را مدیون سیاستگذاری های درست دولت و بخش 

خصوصی هستیم.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: در این جشنواره هم چند اتفاق خوب 
پایه گذاری جایزه مریم میرزاخانی و همچنین  رخ داده است همانند 

پایه گذاری جایزه پروانه فرزانه از فعاالن عرصه علمی کشور که همانند 
پروفسور مریم میرزاخانی با عمر کوتاه خود، همانند ستاره درخشانی 
پیش  را  ای  ارزنده  بسیار  کارهای  و  درخشید  علمی جهان  در سپهر 
بردند. وی ادامه داد: در شرایط کنونی بسیار مهم است که به صورت 
تخصصی بخصوص در عرصه زیست فناوری و بیوتکنولوژی هم به این 

جوایز توجه کنیم.
ابتکار خاطرنشان کرد: از ابتدا این نگاه بود که جایزه مریم میرزاخانی 
یک جایزه بین المللی شود و امروز اعالم شد بخشی از جوایز را یونسکو 
اعطا می کند. امیدواریم این جایزه به صورت کامل جنبه بین المللی 
پیدا کند یعنی هم جایزه ملی باشد و هم بین المللی تا نشان دهنده 

رشدکمی و کیفی توانمندی علمی زنان ایران باشد.
چهارمین جشنواره زن و علم برگزیدگان خود را شناخت

برگزیدگان  میرزاخانی(  مریم  علم)جایزه  و  زن  ملی  چهارمین جشنواره 
خود را شناخت و از ۲۴ بانوی سرآمد در عرصه علم تقدیر به عمل آمد.

آیین اختتامیه چهارمین جشنواره زن و علم در دانشگاه تربیت مدرس 
برگزار شد. در این جشنواره معصومه ابتکار، اسحاق جهانگیری و منصور 
سپیده  داشت؛  برگزیده   ۲۴ جشنواره  این  داشتند.  حضور  نیز  غالمی 
سمیرا  تهران،  دانشگاه  علوم  پردیس  پایه  علوم  گروه  استاد  خویی، 
دانشگاه  پزشکی  نوین  های  فناوری  دانشکده  دانشیار  یگانه،  محمدی 
علوم پزشکی شهید بهشتی، نهله غروی نایینی، استاد دانشکده علوم 
دانشکده  استاد  زاده،  فتاحی  فتحیه  مدرس،  تربیت  دانشگاه  انسانی 
علوم انسانی دانشگاه الزهراء)س( و محدثه معینی فر)شایسته تقدیر( 
استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی 

از جمله برگزیدگان این جشنواره هستند.
همچنین پروین میرمیران، استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، منصوره موحدین، استاد دانشکده 
دکتری  دانشجوی  غالمی،  مریم  مدرس،  تربیت  دانشگاه  پزشکی 
تخصصی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 
زهرا نصیری قیداری، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی 
و  برق  مهندسی  دانشکده  دانشیار  کران،  کوزه  درباری  سارا  و  شریف 

کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس به عنوان برگزیده معرفی شدند.
ملیحه عباسعلی پورکبیره، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 
منابع  و  علوم کشاورزی  دانشگاه  دانشیار  نودهی،  عاشوری  پور  پرستو 
طبیعی گرگان، لعبت تقوی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط 
مهدی  فاطمه  تحقیقات،  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  زیست 
ایران،  صنعت  و  علم  دانشگاه  معماری-مرمت  گروه  استاد  سراج،  زاده 
مهشید قربانیان، استادیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 
از  نیز  مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  اسرافیلیان،  فروغ  و 
پهلوانی،  فریده  این،  بر  عالوه  هستند.  جشنواره  این  برگزیدگان  دیگر 
نویسنده و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، ندا شفیعی، فعال رسانه 
منیره  جوان،  کارآفرین  کیومرثیان،  المیرا  اجتماعی،  ارتباطات  و  ای 
گرجی، قرآن پژوه، مه لقا مالح، فعال در زمینه محیط زیست، معصومه 
رأفتی،  سیما  نژاد،  رضایی  داریوش  علمی  پیران، همسر شهید جهاد 
عضو هیأت علمی انیستیتو پاستور ایران )جایزه پروانه فرزانه(، سمیرا 
دانشگاه  پزشکی  نوین  های  فناوری  دانشکده  دانشیار  یگانه،  محمدی 
نصیری  زهرا  و  یونسکوتک(  جایزه  بهشتی)  شهید  پزشکی  علوم 
قیداری دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف )جایزه 
یونسکوتک( در دیگر بخش های این جشنواره به عنوان برگزیده معرفی 

شدند. 
استاد دانشگاه :

ازدواج فلسفه ابداع، بقا و حیات انسان است
 استاد دانشگاه و رییس اسبق دانشگاه تهران گفت: ازدواج فلسفه ابداع، 

بقا و حیات انسان است و فلسفه خلقت بر زوجیت استوار است .
افروز استاد دانشگاه و رییس اسبق دانشگاه تهران در  دکتر غالمعلی 
: ازدواج یک نیاز فطری است و پرشکوه  مراسم روز ملی ازدواج گفت 

ترین گل واژه هستی محسوب َمی شود .
در  و  است  شده  بنا  هستی  زوجیت  بر  خلقت  قانون   : داد  ادامه  وی 
جمادات و نباتات هم وجود دارد اما در انسان ، ازدواج برخالف نباتات و 

جمادات ، انتخابی است .
ازدواج تصریح کرد :  انتخاب خوب در  بر  با تاکید  این استاد دانشگاه 
طالق  به  منجر  گیرد  صورت  منطقی  و  خوب  اگر  ازدواج  در  انتخاب 

نخواهد شد .
 افروز غایت ازدواج را رسیدن به آرامش دانست و برخی از وجوه یک 
انتخاب خوب را طهارت نفسانی ، آرامشگری در همسر، مودت و رحمت 

عنوان کرد .
۲۱ تیر سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( به عنوان روز 

ملی ازدواج نامگذاری شده است.

اخبار حوزه بانوان



اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم براساس 
رنگبندی کرونایی در استان

به  چشم  تنبلی  از  پیشگیری  برنامه  اجرای  توجیهی  آموزشی  جلسه 
صورت مجازی در دفتر معاونت پیشگیری بهزیستی هرمزگان برگزار 
گردید . در این جلسه آموزشی توجیهی دو روزه که با حضور مجریان 
غربالگر کارشناسان مراکز مثبت زندگی وکارشناسان ادارات بهزیستی 
تنبلی  از  پیشگیری  برنامه  تشریح  ضمن   ، گردید  برگزار  شهرستانها 
بر همه  نظارت  مستمر  بر   ، اجرایی  ارائه دستورالعمل های  و  چشم 
مراکز تاکید شد . آموزش غربال با  E چارت و لزوم رعایت پروتکل 
از دیگر مباحث  ها ی بهداشتی ، ثبت اطالعات در فرم ها و سامانه 
مطرح شده در این جلسه بود . دکتر صابری  کارشناس مسئول دفتر 
پیشگیری از معلولیت های بهزیستی استان هرمزگان در حاشیه این 
جلسه از غربالگری ۷۱ هزار۹۹۶ کودک در رده سنی ۳ تا ۶ سال در 
سال گذشته خبر داد و گفت:  از این تعداد ۴ هزار۲۷۷ کودک به سطح 
دوم تخصصی ارجاع یافتند. وی افزود : براساس معاینات انجام شده 
در سطح دوم برنامه  تعداد۲ هزار و ۴۴۴ کودک به اختالالت بینایی 
از جمله تنبلی چشم، عیوب انکساری، انحراف چشم و سایر بیماری ها 
مبتال بودند و ۲۳۹ نفر آمبلیوپ )تنبلی چشم (شناسایی شدند.۲۳۷ 
کودک نیز کمک هزینه عینک دریافت کردند. گفتنی است در سال 
جاری برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در شهرستان های استان  پس 
از استعالم وضعیت رنگبندی از ستاد مقابله باکرونای شهرستان فقط 
در وضعیت نارنجی و زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا خواهد 

شد.
هیدروکسی کلروکین و رمدسیور تاثیری در بهبود 

بیماران کرونایی ندارند
داروهای  از  یک  هیچ  دهد  می  نشان  بالینی  مطالعه  یک  نتایج 
»هیدروکسی کلروکین« و »رمدسیور« باعث بهبودی بیمارانی که به 

دلیل ابتال به کووید-۱۹ در بیمارستان بستری هستند، نمی شود.
محققان  توسط  که  مطالعه  این  یونایتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
تقریباً  دهد  می  نشان  است،  شده  انجام  بهداشت«  جهانی  »سازمان 
و  کلروکین  هیدروکسی  با  درمان  تحت  بیماران  از  درصد  هشت 
کمی بیش از هفت درصد بیمارانی که رمدسیویر دریافت کردند، در 
بیمارستان فوت کردند. محققان گفتند، در مقایسه، بین ۴ تا ۷ درصد 
و  استروئیدها  با  معمول  درمان   - استاندارد«  »مراقبت  که  افرادی  از 
تنفسی - دریافت  و مدیریت عالئم  التهاب  برای کاهش  داروها  سایر 

کردند در طول مدت بستری در بیمارستان درگذشتند.
درصد   ۱۵ و  بود  شده  داده  رمدسیور  آنها  به  که  افرادی  درصد   ۱۰
کسانی که هیدروکسی کلروکین دریافت کرده بودند برای تنفس به 
دستگاه کمک تنفسی نیاز داشتند، در حالی که این میزان در افرادی 

که درمان استاندارد دریافت کرده بودند هفت تا  ۱۱ درصد بود.
مبنی  هایی  گزارش  زودهنگام  انتشار  باوجود  نوشتند:  محققان  این 
موثری  به طور  کلروکین  و هیدروکسی  رمدسیویر  داروهای  اینکه  بر 
فعالیت های ضد ویروسی شدیدی علیه ویروس کرونا انجام می دهند، 
نتایج مطالعه ما هیچ اثر ضد ویروسی این داروها را در بیماران بستری 

در بیمارستان نشان نمی دهد.
در  را  داروها  این  ویروسی  ضد  پتانسیل  ما  های  یافته  گفتند:  آنها 

بیماران مبتال به کووید-۱۹ بستری در بیمارستان زیر سوال می برد.
سازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا در ماه اکتبر  داروی »رمدسیویر« 
را که در اصل یک داروی ضد ویروسی است و برای درمان ویروس ابوال 
ساخته شده است، برای استفاده در مورد بیماران مبتال به موارد شدید 

کووید-۱۹ که در بیمارستان بستری هستند، تایید کرد.
ارائه  متفاوتی  نتایج  بالینی  های  آزمایش  در  دارو  این  زمان،  آن  از 
این  از  که  کرد  توصیه  نوامبر  ماه  در  بهداشت  جهانی  سازمان  و  داد 
مطالعه  از  اولیه حاصل  نتایج  از  آژانس پس  این  نشود.  استفاده  دارو 
این  نتایج  کرد.  صادر  را  توصیه  این  خود،  کشوره   ۳۰ »همبستگی« 
مطالعه نشان داد استفاده از داروی رمدسیویر تأثیر مهمی بر مرگ و 
میر، مدت بستری در بیمارستان یا نیاز به دستگاه کمک تنفسی در 
میان بیماران مبتال به کووید-۱۹ که در بیمارستان بستری هستند، 
ندارد. در عین حال، داروی ماالریا »هیدروکسی کلروکین« که در اوایل 
همه گیری کرونا توسط ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا و دیگران 
به عنوان درمان بالقوه کووید-۱۹ معرفی شد، باوجود نبود داده های 
آزمایش بالینی ، نشان می دهد که این دارو در بهبودی وضع بیماران 

مبتال به کرونا از دارونما موثرتر نیست.
نمکی:

افراد باالی ۱۸ سال در جزایر خلیج فارس به جز کیش و 
قشم، واکسینه شوند

وزیر بهداشت دستور داد به جز جزایر کیش و قشم که در مرحله بعدی 

اعالم خواهد شد، جمعیت ساکن کلیه جزایر خلیج همیشه فارس، از 
۱۸ سال به باال واکسینه شوند.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی«،  سعید  »دکتر  گزارش  به 
پزشکی در نامه ای به »دکتر علیرضا رییسی«، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به امکان تهیه 
شرق  و  شرقی  جنوب  و  جنوبی  های  استان  خطرپذیری  و  واکسن 
کشور، بر واکسیناسیون جمعیت باالی ۵۰ سال ساکن در استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و خراسان جنوبی و 

همچنین واکسیناسیون عشایرکوچ تأکید کرد.
در این نامه آمده است؛ 

جناب آقای دکتر رئیسی 
معاون محترم بهداشت

شایسته است باتوجه به امکان تهیه واکسن و خطرپذیری استان های 
جنوبی و جنوب شرقی و شرق کشور موارد زیر اجرا شود؛

۱-عالوه بر استان سیستان و بلوچستان جمعیت های باالی ۵۰ سال 
ساکن در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و خراسان جنوبی 

تحت پوشش واکسیناسیون کووید قرار گیرند.
۲-به جز جزایر کیش و قشم که در مرحله بعدی اعالم خواهد شد، 
باال  به  از ۱۸ سال  فارس،  کلیه جزایر خلیج همیشه  جمعیت ساکن 
واکسینه شوند. )این پوشش شامل جمعیت مواج و غیربومی نمی شود. 

البته کلیه ساکنین دائم، بومی تلقی می  شوند.(
۳-همکاران عزیزمان در دانشگاه های علوم پزشکی دقت فرمایند که 
اوال، سکونت افراد محرز گردد،  ثانیا، با نوبت دهی به گونه ای عمل 
کنند که تراکم ایجاد نشود و ثالثا، از نظر تأمین به موقع واکسن در 

حد سهمیه مورد نیاز، قباًل اقدام گردد.
۴-پیرو مذاکرات قبلی واکسیناسیون عشایرکوچ رو از ۱۸ سال به باال 
نیز از اول مرداد انجام شود. در نقاطی از استان های مذکور که امکان 
مراجعه مردم میسر نیست، اکیپ های سیار با امکانات کافی )پزشک 
عمومی ناظر، واکسیناتور و عوامل کمکی دیگر( اعزام شوند که در این 
راستا می توان از همراهان عزیزمان در سازمان اورژانس، سازمان بسیج 
و در قالب همکاری مشترک در طرح شهید سلیمانی بهره گرفت.توفیق 

جنابعالی و همکاران ارجمند را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
کار  به  تعطیل هم  روزهای  و  پنجشنبه  روزهای  واکسیناسیون  مراکز 
همچنین  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  دهند  ادامه  خود 
استمرار  بر  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای  به  ای  نامه  در 
خدمت رسانی مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ سراسر کشور در روزهای 

پنجشنبه و جمعه و دیگر روزهای تعطیل، تاکید کرد.
 در این نامه آمده است؛

رییس/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی

ضمن خداقوت برای تالش های شبانه روزی عزیزان در مدیریت پیک 
جدید کرونا ضروری است کلیه مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ سراسر 
کشور، روزهای پنجشنبه و جمعه و دیگر روزهای تعطیل کماکان به 

خدمت خود ادامه دهند.
پیشگیری واکسن آنفلوانزا از عوارض شدید کووید-۱۹

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که واکسن آنفلوانزا می تواند از 
افراد در برابر برخی عوارض شدید ناشی از ابتال به کووید-۱۹ محافظت 
الرت،  اینترنتی یورک  پایگاه  از  نقل  به   ، آوای دریا  به گزارش  کند.  
تجزیه و تحلیل داده های بیماران در سراسر جهان نشان می دهد که 
تزریق ساالنه  واکسن  آنفلوانزا، خطر ابتال به سکته مغزی، سپسیس و 
ترومبوز سیاهرگی عمقی )لخته خونی در دیواره داخلی یک سیاهرگ 

عمقی( را در بیماران مبتال به کووید-۱۹ کاهش می دهد.
این مطالعه نشان داد، بیماران مبتال به کووید-۱۹ که واکسن  نتایج 
بخش  در  و  کردند  مراجعه  اورژانس  به  کمتر  بودند  زده  آنفلوانزا 
مراقبت های ویژه بستری شدند. ایمن سازی جهانی علیه کووید-۱۹ 
به یک چالش دلهره آور تبدیل شده است و به رغم افزایش روزافزون 
تولیدات واکسن به نظر می  رسد برخی از کشورها موفق به واکسینه 

کردن بخش بزرگی از جمعیت خود تا سال ۲۰۲۳ نشوند.
به تازگی چندین مطالعه نشان داده که واکسن آنفلوانزا ممکن است 
که  معنی  این  به  کند؛  محافظت  کووید-۱۹  برابر  در  افراد  از  بتواند 
واکسن آنفلوانزا می تواند سالحی ارزشمند برای مبارزه با همه گیری 
کووید-۱۹  باشد. » سوزان تقیوف« از دانشکده پزشکی میامی میلر در 
آمریکا و همکارانش در این مطالعه داده های مربوط به ده ها هزار بیمار 

را در سراسر جهان مورد بررسی قرار دادند.
رود  می  شمار  به  خود  نوع  از  مطالعه  بزرگترین  که  مطالعه  این  در 
محققان سوابق الکترونیکی سالمت بیش از ۷۰ میلیون بیمار را که در 

پایگاه داده تحقیقاتی  TriNetX نگهداری می شد، بررسی کردند.
نتایج این تحقیق نشان داد ، افرادی که واکسن آنفلوانزا دریافت نکرده 

بودند به طور قابل توجهی)بیش از ۲۰ درصد( در بخش مراقبت  های 
ویژه بیمارستان بستری شدند. این افراد تا ۵۸ درصد بیشتر به اورژانس 
مراجعه کردند و دچار سکته مغزی شدند. همچنین تا ۴۰ درصد بیشتر 
دچار ترومبوز سیاهرگی عمقی شدند. با این حال هنوز مشخص نیست 
که چگونه واکسن آنفلوانزا در برابر کووید-۱۹ محافظت ایجاد می کند 
اما بر طبق نظریه  ها  این واکسن سیستم ایمنی ذاتی را تقویت می  
کند. نویسندگان این مطالعه می  گویند که نتایج تحقیقات آنها نشان 
می  دهد که واکسن آنفلوانزا از ابتال به نوع شدید کووید-۱۹ جلوگیری 
می  کند اما در عین حال تحقیقات بیشتری برای اثبات این موضوع و 

درک ارتباط میان این واکسن و کووید-۱۹، باید انجام شود.
به گفته این محققان، واکسن آنفلوانزا می  تواند به کشورهایی که دچار 

کمبود واکسن کووید-۱۹ هستند، کمک کند.
نتایج این مطالعه به صورت آن الین در کنگره میکروبیولوژی بالینی و 

بیماری های عفونی اروپا)ECCMID( ارائه شد.
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

تزریق واکسن افراد باالی۱۸سال در کشور تا پایان 
دی ماه انجام می شود

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: بر اساس پیش بینی ها، تزریق واکسن برای افراد باالی ۱۸ سال 

در کشور تا پایان دی ماه به اتمام می رسد.
مرکز  رییس  تبریزی«،  صادق  جعفر  »دکتر  دریا،  آوای  گزارش  به   
این  پزشکی گفت:  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مدیریت شبکه 
مهم زمانی محقق خواهد شد که واکسن تولید داخل در کشور به حد 
قابل قبولی برسد و به دست ما برسد و تزریق واکسن با سرعت انجام 
درصدی   ۷۳ پوشش  کشور  در  واکسیناسیون  کل  افزود:  وی  بگیرد. 
داشته است و در تهران واکسیناسیون ۸۱ درصد افراد باالی ۷۰ درصد 
انجام گرفته است. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان 
در حوزه خدمات  مختلف  کشورهای  کرد:  تصریح  پزشکی  آموزش  و 
دیدند.  جدی  آسیب  کرونا  ویروس  شیوع  با  بهداشت  حوزه  اساسی 
بلکه  نشد  کم  اساسی  تنها خدمات  نه  ایران  در  داشت:  ابراز  تبریزی 
ارائه داد. وی عنوان کرد:  بیشتر هم شد و خدمات بسیاری به مردم 
با کرونا هم  مقابله  منابع محدودی دارد و هزینه های  بهداشت  حوزه 
اضافه شد اما با این وجود منابع اضافه نشد.رئیس مرکز مدیریت شبکه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: علی رغم تحریم ها و 
محدودیت ها، کمبودها حوزه بهداشت و درمان و دانشگاه ها هیچکدام 
خدمات خود را تعطیل نکردند و خدمات فعال برای کرونا ارائه دادند. 
تبریزی بیان کرد: یکی از دالیل عمده کاهش مرگ و میرهای ناشی از 
کرونا ارائه خدمات بخش سیستم بهداشت سرپایی به مردم بوده است. 
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: در سه هفته گذشته برخی کشورها به دلیل فشار آمریکا از دادن 
واکسن  اینک  هم  خوشبختانه  که  می کردند  امتناع  ایران  به  واکسن 

تولید داخل اضافه شده است.
وی ادامه داد: از پنجشنبه هفته گذشته تا دوشنبه هفته آینده بین ۶ 
تا هفت میلیون دوز واکسن به دست مان خواهد رسید که اینها جدای 
بویراحمد  و  کهگیلویه  کرد:  تاکید  تبریزی  هستند.  برکت  واکسن  از 
جزو دانشگاه هایی بوده که کارهای درخشانی در زمینه مقابله با کرونا 

انجام داده است.
فرماندار جاسک : آسیب های اجتماعی اگر به موقع 

مرتفع نشود  می تواند از ویروس کرونا هم بدتر باشد 
رادمهر : ظرفیت  سمن ها ، خیرین  در کنار دستگاهای مرتبط باید 
برای مرتفع کردن برخی مسائل اجتماعی با داشتن برنامه های مناسب 
،فرهنگی  اجتماعی  کارگروه  جلسه  در  رادمهر  .محمد  کنند  تالش 
،سالمت ، زنان و خانواده  در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار 
شد گفت :کارگروه اجتماعی وفرهنگی مهم ترین کارگروهی است که 
با تشکیل گروه های مختلف به بررسی وارائه راهکار برون  می تواند 
رفت از آسیب های اجتماعی وحل مسائل فرهنگی بپردازد . رادمهر  
بر نحوه  ، هماهنگی و نظارت  ، هدایت  برنامه ریزی   ، تصمیم گیری 
از مهمترین وظایف کارگروه فرهنگی اجتماعی دانست  فعالیت ها را 
و خاطر نشان کرد :  جامعه موفق جامعه ای است که بتواند ازسرمایه 
های اجتماعی خود به نحوه مطلوب استفاده کرده و با بهره گیری از 
نظر اساتید ، روحانیون، فرهنگیان و فرهیختگان جهت توسعه فرهنگی 
و اجتماعی گامهای موثری بردارد. وی گفت: جهت شناسایی آسیب 
های اجتماعی در جلسات کارگروه اجتماعی فرهنگی باید چالش های 
این حوزه مورد بررسی و برای پیشگیری از آن باید برنامه هایی تدوین 
رقم  نحوی  به  باید  شرایط  افزود:  پایان  در  جاسک   فرماندار  گردد. 
هماهنگی  با  شهرستان  دستگاههای  و  ادارات  از  یک  هر  که  بخورد 
ضمن استفاده از ظرفیت ها ، مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان را 

براساس حرکت نظام مند تحقق بخشند.
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آغاز فعالیت مجمع خیرین کارآفرین در هرمزگان
مجمع خیرین کارآفرین هرمزگان با هدف تکمیل زنجیره اشتغال زایی در 

استان رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش آوای دریا و به نوشته پایگاه خبری کمیته امداد آیین گشایش 
مجمع خیرین کارآفرین استان با حضور مشاور معاون اشتغال و خودکفایی 

کمیته امداد امام خمینی)ره( به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون  مشاور  عبدالوهاب،  حاجی  حمید 
اصلی ترین هدف  اظهار کرد:  آیین  این  امام خمینی)ره( کشور در  امداد 
دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی در کشورمان، مردم و گروه های اجتماعی 
هستند و مجمع خیرین کارآفرین به مثابه اتاق جنگی برای ایجاد اشتغال 
است. اکنون جنگ های نرم افزاری جایگزین جنگ سخت افزاری شده و باید 

از سنگر اشتغال برای رفع بیکاری در کشور استفاده کرد.
مشاور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان 
و  بازاریابی  اشتغال،  آموزش،  موضوعاتی چون  کارآفرینی  حوزه  در  اینکه 
توانمندی ها  ایجاد هم افزایی و بسیج  افزود:  فروش بسیار مهم هستند، 
و ظرفیت های داخلی و خارجی در شناسایی و بهره برداری از مزیت های 
بازار  راستای  در  محرومین  اشتغال  جهت  منطقه،  رقابت پذیر  و  نسبی 

سازی و ایجاد توسعه کسب و کار از اهداف اصلی مجمع خیرین است.
تعامل  باید  کار  زنجیره  تکمیل  برای  کرد:  عنوان  عبدالوهاب  حاجی 
شناسایی  راستای  در  غیردولتی  و  دولتی  سازمان های  با  همکاری  و 
پایینی  دهک های  همانندسازی  امور  توسعه  برای  آنان  ظرفیت های 
مستعد اشتغال، بهره گیری از توانمندی های مؤسسات دولتی و غیردولتی 
و نهادهای مردمی به منظور طراحی و اجرای برنامه های آموزشی، مهارتی 

و توانمندسازی گروهای هدف صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: شناسایی و تشکیل بانک اطالعاتی نیازمندان جامعه هدف 
با همکاری کمیته امداد استان هرمزگان و نهادهای حمایتی و مؤسسات 
هماهنگی  ایجاد  است.  خیرین  مجمع  کارهای  عمده  از  رسمی  خیریه 
مؤسسات  همکاری  با  کارآفرین  خیرین  همایش های  برگزاری  جهت 
و  خیریه  مؤسسات  و  مجامع  با  متقابل  همکاری  ذی ربط،  نهادهای  و 
مؤسسات  فعالیت  توسعه  مجمع،  اهداف  اجرای  جهت  عضو  بنیادهای 
خیریه و نیکوکاری در سطح استان علی الخصوص مناطق محروم ازجمله 

اهداف مجمع خیرین کارآفرین است.
مشاور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( یادآور 
و  اقتصادی  طرح های  فراخوان  مجمع،  برنامه های  از  دیگر  یکی  شد: 
از  استفاده  با  و  توانمند  با مجریان  با محوریت سرمایه گذاری  کارآفرینی 
تسهیالت جهت ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی است. مدیریت و هدایت 
این مجمع باید به دست افرادی صورت بگیرد که دغدغه اجتماعی و کار 
خیر اصولی را داشته باشند و خوشبختانه تیم کنونی این خصوصیات 

را دارند.
کارآفرین  خیرین  مجمع  گشایش  آیین  در  می شود:  یادآور  ایشان 
»محمدعلی سلیمی« به عنوان مدیرعامل، »علی شعبانی نیا« به عنوان 
رئیس هیئت مدیره، »مهدی درخشان« به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، 
هیئت مدیره،  اعضای  عنوان  به  پور«  دادی  »مژگان  و  مظفر«  »صدیقه 
به  ساالری«  یاس  »فاطمه  علی البدل،  عضو  عنوان  به  عسگری«  »فائقه 
اصلی،  بازرس  عنوان  به  حقیقی«  وجدان  »محمدرضا  خزانه دار،  عنوان 
و  علی البدل  بازرسان  عنوان  به  بادروج«  »فرخنده  و  قاسمی راد«  »میترا 

»غالم رضا لطیفی« به عنوان دبیر مجمع معرفی شدند.
الیحه ناظر بر روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام 

زوجیت روی میز دولت
معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری به منظور حمایت از نقش 
کار خانگی وی الیحه  برای  ارزشگذاری  و  خانواده  نهاد  در  زن  جایگاه  و 
ناظر بر اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت را تهیه و به هیات دولت ارائه 

کرده است.
پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت،  عدم اجبار افراد به کاری معین و 
از جمله موضوعاتی است که در  از کار دیگری،  بهره کشی  از  جلوگیری 
بند )۴( اصل )۴۳( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تاکید قرار 
اصول  رسمیت شناختن  به  مدنی، ضمن  قانون  است. همچنین  گرفته 
عدم بهره گیری و استفاده بالجهت از خدمت دیگری، ممنوعیت کار بدون 
مزد و نیز مالکیت هرکس بر کسب و کار مشروع ناشی از عمل خود، در 
ماده )۳۳۶( تاکید می کند بر اینکه »هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام 
به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای 
آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم 

شود که قصد تبرع داشته است.«
عالوه براین، مطابق تبصره این ماده و به منظور حمایت از حقوق ملی 
زن در دوران زوجیت و ارزشگذاری برای کار خانگی وی »چنانچه زوجه 
کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل 
باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه 

نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به 
پرداخت آن حکم می کند.

بنابراین از این تبصره می توان اینطور نتیجه گیری کرد که زوجه درصورتی 
می تواند اجرت کارهای انجام گرفته در زندگی مشترک را مطالبه کند که: 
اوال آن کار شرعا در زمره وظایف زناشویی وی نبوده باشد، دوما عرف برای 
آن کار، اجرت پیش بینی کرده باشد، سوما آن کار را با دستور شوهر انجام 
داده باشد و چهارما در انجام آن کار، قصد تبرع نداشته و آن کار مجانی 
انجام نداده باشد، لذا در صورت جمع این چهار شرط، زن می تواند اجرت 

المثل کار انجام شده را به موجب حکم دادگاه دریافت کند.
پرونده های حقوقی موجود  فرآیند دادرسی  و  بررسی رویه دادگاه ها  ولی 
انجام  یعنی  دو شرط  اثبات  در  زنان  که  است  این  موید  رابطه،  این  در 
و  بوده  روبرو  موانع جدی  با  تبرع  نداشتن قصد  و  به دستور شوهر  کار 
به  که  ندارند  روشنی  و  مدارک محکم  و  موارد، دالیل  بسیاری  در  چون 
استناد آن ثابت کنند که آن کار را به امر شوهر انجام داده اند، امکان 
امر، خالف  این  ندارند، که  را  به کار مذکور  متعلقه  اجرت المثل  دریافت 
ای  افزوده  ارزش  نادیده گرفتن  معنی  به  و  کار خانگی  ارزشگذاری  اصل 
است که کار زن در اقتصاد خانواده دارد و نیز خالف اصل استفاده بالجهت 

از کار و خدمت دیگری است.
ضمن آنکه باید در نظر داشت اوال پیش فرض ذهنی شوهر بر آن است 
لباس ها،  شستشوی  غذا،  پخت  منزل،  نظافت  چون  اموری  انجام  که 
نگهداری از اعضای بیمار و سالمند خانواده و نظایر آن، از وظایف معمول 
زن خانواده است و چنانچه زن از انجام این امور سرباز زند، وی را ناشزه 
تمکین  و  از سرزنش شوهر  برای رهایی  و درنتیجه زن  قلمداد می کند 
کارهای  انجام  به  مبادرت  امر ضمنی شوهر،  برحسب  واقع  در  و  از وی 

مذکور می کند.
همچنین انجام کارهای طاقت فرسای خانگی که به خصوص در روستاها 
نیز شامل می شود، سالمت  را  از دام و طیور و کشاورزی  امور نگهداری 
جسم و روان زن را تحت تاثیر قرار داده و گاهی بیماری و عوارض جسمی 
و فرسایش روانی را بر وی تحمیل می کند، ضمن اینکه زنان، به ویژه زنان 
خانه دار در اثر فرسایش ناشی از انجام کارهای مذکور از یک سو و فقدان 
مالی موردنیاز  توانایی  از فوت شوهر  بعد  از سوی دیگر،  منابع درآمدی 
برای تامین زندگی حداقلی و درمان خود را ندارند و از این بُعد ضروری 
است ارزش کار خانگی آنها در دوران زوجیت، محاسبه و ما به ازای آن 
به ایشان پرداخت شود تا بتواند به عنوان »اندوخته« به ویژه در مواقع 

ضرورت و نیاز مورد بهره برداری واقع شود.
قانونی  مسیر  روان سازی  به ضرورت  نظر  و  رفت  آن  ذکر  آنچه  بنابر  لذا 
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت برای تمامی زنان و مادران و بهره مندی 
زنان از منافع مالی حاصل از خدمات خانگی خود و نیز در راستای بند 
)۱( اصل )۲۱( قانون اساسی، دایر بر فراهم آوردن زمینه های استیفای 
حقوق مادی و معنونی زنان و بند )۷( سیاست های کلی خانواده که بر 
مقتضیات  و  نیازها  با  متناسب  خانواده  حوزه  قوانین  تکمیل  و  اصالح 
با هدف  امور زنان و خانواده رئیس جمهور  جدید تصریح دارد، معاونت 
کالن حمایت از نقش و جایگاه زن در نهاد خانواده و نیز حمایت از منافع 
و مصالح عالیه صغار و محجورین در دوران حضانت و نگهداری، الیحه 
اصالح تبصره ماده )۳۳۶( قانون مدنی، ناظر بر اجرت المثل زوجه در ایام 

زوجیت را تهیه و به هیات دولت ارائه کرده است.
الیحه پیشنهادی فوق، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات 

دولت طی می کند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان:

اجرای طرح ارتقای سالمت روان ویژه خانواده های ایثارگر و 
شاهد وزارت ورزش

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: طرح ارتقای 
سالمت روان ویژه خانواده های ایثارگر و شاهد وزارت ورزش و جوانان به 
با روز ملی  برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان همزمان  همت دفتر 

ازدواج به صورت آنالین اجرا می شود.
 اعظم کریمی افزود: این دفتر با همکاری و مشارکت دفتر امور ایثارگران 
وزارت و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد هم زمان با 
۲۱ تیر ماه روز ملی ازدواج، طرح ارتقای سالمت روان ویژه خانواده های 

ایثارگران و شاهد وزارت ورزش و جوانان را اجرا کند.
وی تصریح کرد: هدف از این طرح که به صورت آنالین برگزار خواهد شد، 
ارتقاء و توانمند سازی خانواده های شاهد و ایثارگر وزارت ورزش و جوانان 
روان  حوزه  مدرسان  و  اساتید  توسط  ها  آموزش  و  است  کشور  کل  در 

شناسی و مشاوره دانشگاه انجام می شود.
خاص  مسائل  به  توجه  با  گفت:  طرح  این  اجرای  ضرورت  در  کریمی 
خانواده های شاهد و ایثارگر و لزوم توجه به سالمت روانی، خانوادگی و 
ارتقاء مهارت های  با هدف  آنان این دوره  اجتماعی و تسکین آالم روانی 
الزم و توانمندسازی در جهت مواجهه با مسائل و موقعیت های مختلف 
زندگی، افزایش توان روحی در مقابله با رویدادهای ناخوشایند، تمرین صبر 

و شکیبایی و بهره وری از فرصت های زندگی با سرفصل های آموزشی ذیل 
اجرا می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان در پایان گفت: هر 
دوره  پایان  در  و  برگزار  ساعته  دو  جلسه   ۴ قالب  در  موضوعات  از  یک 

گواهینامه آموزشی به شرکت کنندگان ارائه می شود.
آموزش های پیش از ازدواج از ۲ به ۶ ساعت افزایش یافت

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید برآموزش ارتباطی 
قبل، حین و پس از ازدواج گفت:آموزش های پیش از ازدواج دو ساعت بود 
اما با تصویب الیحه کمیسیون فرهنگی در دولت، تاکید شد که ۶ ساعت 

برگزار شود و باید قبل از ثبت ازدواج حتما این آموزش ها صورت پذیرد.
عمومی  های  آموزش  تخصصی  نشست  ششمین  در  ابتکار  معصومه 
وزارت  از  نمایندگانی  با حضور  که  ازدواج  از  پس  و  حین  قبل،  خانواده 
ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و نهادهای مردمی برگزار شد، افزود: مساله 
خانواده و ازدواج همواره مورد توجه دولت دوازدهم بوده و بر اساس آن، 
از  اعم  موضوع  این  با  مرتبط  های  دستگاه  با  موافقتنامه   ۲۳۰ از  بیش 
دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد و تشکل هایی که در حوزه 

خانواده و ازدواج همپیمان بودند، منعقد شده است.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در این مقطع دستاوردهای خوبی به 
جنسیتی،  عدالت  های  شاخص  تدوین  با  شد:  یادآور  ایم،  آورده  دست 
و  آمار  و  علمی  کادر  در  بار  نخستین  برای  خانواده  و  ازدواج  موضوع 
اطالعات دقیق مورد بررسی قرار گرفت که می تواند مبنای تصمیم سازی 

ها قرار گیرد و وارد برنامه ها عملی شود.
معاون رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در مورد خانواده بسیار صحبت 
با توجه به آموزه های  اما معاونت  می شود و آرمانگرایی هم زیاد است 
دینی نسبت به موضوع خانواده نگاه متعالی دارد، تصریح کرد: تاکنون 
در این مورد اقدامات مبتنی بر شاخص های احصا شده و آماری انجام 
نشده بود و اکنون در دولت دوازدهم، این امر در ستاد ملی زن و خانواده 
فراهم  بر پژوهش  برای سیاستگذاری دقیق مبتنی  را  راه  انجام شد که 

کرده است.
زنان  وضعیت  ارتقای  های  برنامه  و  ها  شاخص  این  اینکه  بیان  با  وی 
توجه  معاونت  اینکه  افزود: ضمن  اجرایی شده،  استان  و خانواده در ۳۱ 
خاصی به موضوع آموزش مهارت های ارتباطی و آموزش های قبل، حین 
و پس از ازدواج دارد زیرا توجه به مهارت های ارتباطی و موضوع ارتباط 
بین نسلی، رویکردی کاربردی و دقیق است که فقدان آن، خانواده ها چه 

در ایران و چه در سایر نقاط جهان را با چالش روبه رو کرده است.
با  ارتباطی،  اختالل  یافتن  عمومیت  و  رواج  دنبال  به  داد:  توضیح  وی 
پیشنهاد ایران، مرکز بین المللی تعالی خانواده شکل گرفت که تاکنون 
شده  تالش  و  داشته  جهان  و  منطقه  کشورهای  با  خوبی  های  نشست 
موضوع مهارت های ارتباطی و خانواده با جامعه بین الملل به اشتراک 
گذاشته شود و با بهره گیری از تجربیات مطابق با شرایط هر کشور، از 

فراگیرتر شدن این مساله پیشگیری شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر آموزش ارتباطی 
نشست  در  گذشته  روز  کرد:  خاطرنشان  ازدواج  از  پس  و  حین  قبل، 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  پیشنهاد  موضوع  دولت،  فرهنگی  کمیسیون 
مطرح  ازدواج  از  قبل  های  آموزش  شدن  اجباری  برای  پزشکی  آموزش 
نهایت  در  موضوع،  این  اهمیت  درباره  زیاد  بسیار  های  بحث  با  که  شد 
کمیسیون تصمیم گرفت که الیحه اجرای خطبه عقد در صورت داشتن 
گواهی آموزش ۶ ساعته از سوی زوجه را به دفاتر ثبت ازدواج پیشنهاد 

دهد.
ابتکار افزود: پیش از این آموزش ها دو ساعت بود اما در الیحه تاکید شد 
که ۶ ساعت برگزار شود و باید قبل از ثبت حتما این آموزش ها دیده شود 
که نهایتا این الیحه کمیسیون فرهنگی در دولت تصویب شد و امیدواریم 
با همکاری دستگاه های کلیدی، به صورت قانون تدوین و اعمال شود و 

در دولت آینده هم با همین قوت و رویکرد ادامه پیدا کند.
ابتکار:

الیحه اجازه برداشت مادران از حساب سپرده فرزندانشان 
به مجلس ارسال شد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توییتی از ارسال الیحه 
به  فرزندانشان  سهام  خرید  و  سپرده  حساب  از  برداشت  مادران  اجازه 
مجلس خبر داد؛  الیحه ای که یکی از ابعاد اقتصادی حقوق مادران در 

حضانت از فرزندان را تامین می کند.
معصومه ابتکار در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد، نوشت: 
 الیحه ای که یکی از ابعاد اقتصادی حقوق مادران در حضانت از فرزندان را 
تامین می کند، توسط رییس جمهور  روحانی به مجلس شورای اسالمی 

تقدیم شد.
افزود: این الیحه به اجازه برداشت  مادران از حساب سپرده و خرید  وی 

سهام فرزندانشان مربوط می شود.

اخبار حوزه بانوان



همزمان با هفته عفاف و حجاب ویژه برنامه »نشست کتابخوان 
پژوهشگران  و  مولفین  حضور  با  حجاب«  و  عفاف  تخصصی 
هرمزگان  های عمومی  کتابخانه  کل  اداره  میزبانی  به  و  استان 

در فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان هرمزگان، ویژه برنامه » نشست کتاب خوانی تخصصی 
عفاف و حجاب « با حضور مولفین و پژوهشگران استان رضا معصومی، 
روانشناس، مشاور و مدرس دانشگاه؛ مریم ریاضی طهرانی، استاد حوزه 
اجرای  با  و  دانشگاه  مدرس  و  پژوهشگر  بهبودی،  انسیه  دانشگاه؛  و 
مهرنوش منصوری، دبیر محفل ادبی صبای هرمزگان در فضای مجازی 
برگزار شد.  مهرنوش منصوری، دبیر محفل ادبی صبای هرمزگان پس 
از شعرخوانی با موضوع عفاف و حجاب بیان کرد: زن در آثار شاعران 
ما به سه صورت بیان شده است ، یک زن معشوق که همان معشوق 
ستمکار شعر فارسی است که سعدی در شعر خود اینگونه بیان می 

کند:
از درآمدی و من از خود بدر شدم

گویی کز این جهان به جهانی دگر شدم
گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم
نوع دوم زن در شعر فارسی، زنی است در مقام مادرکه فداکار و در 
عین حال غیر از گریه سالحی ندارد و تمام قدرت در دست مرد هست.

از  برخی  زنی که در  فارسی زن مطلق هست.  نوع سوم زن در شعر 
یعنی  از آن تصویر نشده است.  ادبیات عامه ما چهره خوبی  و  اشعار 
زنی که دارای تزویر و نیرنگ هست ولی اکنون نگاه متفاوتی از زن در 

شعر فارسی وجود دارد.
ذی  ماه  تبریک  دانشگاه ضمن  و  حوزه  استاد  طهرانی،  ریاضی  مریم 
القعده و سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا )س( که مقارن 
با روز تحکیم خانواده و گرامیداشت هفته عفاف و حجاب است بیان 
کرد: ما کشوری اسالمی داریم که تمام متون و قواعد آن بر مدار اسالم 
است و خداوند عالم تمام تعالیم خود را بر مبنای اینکه انسان اشرف 
مخلوقات است و بواسطه عقلی که خدا به او داده او را در مسیر رشد و 
انتخاب قرار داده است. وی افزود: انسان یک موجود اجتماعی است و 
در رفتارها و ساختار اجتماعی باید به گونه ای ظاهر شود که هم خود 

و هم جامعه را به سمت سالمت و رشد ببرد.
 « عنوان  با  خود  تالیف  کتاب  معرفی  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 
ارزنده ترین زینت« بیان کرد: این کتاب پایان نامه دوره کارشناسی 
بیت شعری  نام،  این  به  این کتاب  نامگذاری  و دلیل  ارشد من است 
است که یک مسیحی در زمان اسارت در جنگ ایران و عراق و هنگام 

مصاحبه ی یک خانم بدحجاب با وی بیان می کند:
ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
وی تاکید کرد: بهتر بود بعد از انقالب روی حیامداری، عفت پروری و 
غیرت ورزی کار می شد. با رفتارو درخواست سلبی و بایدهای اجباری 
طهرانی  ریاضی  اند.  شده  زده  دل  حجاب  از  معرفت  بدون  عده  یک 
افزود: در بخش اول کتاب واژگان شناسی که تعریفی از حجاب آورده 
شده با این مضمون که خداوند در فطرت انسان یک مثلث قرار داده 
که راس آن حیاست و حیا یک صفت درونی است که همه وجود انسان 
را تجلی داده است، حیا در خلوت و در جلوت. ضلع دوم مثلث عفت 
یعنی خویشتن داری است. تسلیم و انقیاد  نفس در برابر خودم، خدا و 
مردم است. عفت محوری، عفت پروری برای مرد و زن و رفتار عفیفانه 

را در جامعه باید ترویج داد.
ضلع سوم غیرت ورزی است، نفس انسان یک وجود ارزشی است که 
خداوند با رموز بسیاری خلق کرده و انسان باید غیرت دینی و الهی 
داشته باشد. که هر سه باعث بوجود آمدن حجب و حیا می شود و حیا 

و عفت و غیرت معنی حجاب را می آفریند.
رضا معصومی، روانشناس، مشاور و مدرس دانشگاه بیان کرد: کتاب » 
چتری برای حضور« در سال 88 توسط انتشارات رسول و با حمایت 

دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان به چاپ رسیده است.
وی تاکید کرد: در این کتاب یک نگاه همه جانبه با محوریت دیدگاه 
روانشناختی و جامعه شناختی به موضوع حجاب شده است. پوشش، 
سیر پیدایش آن، تاثیر پوشش و پوشش ناهنجار از مباحث پرداخته 
شده در کتاب است. وی تاکید کرد: باید به تفاوت معنایی پوشش و 
افراد  نوع پرده در ذهن  واقع یک  واژه حجاب در  حجاب توجه کرد، 
متداعی می کند و استاد مطهری هم در کتاب مسئله حجاب به این 
موضوع اشاره داشته اند. پس واژه حجاب واژه درست و صوابی نیست و 

غلط مصطلح است و بهتر است از واژه پوشش استفاده شود.
عوامل  کرد:  بیان  پوشش  پیدایش  عوامل  درباره  دانشگاه  استاد  این 
مختلف در پدیداری این مسئله نقش دارد که بصورت مفصل در این 
کتاب به آن پرداخته شده است و پیدایش پوشش و لباس حفاظت در 
برابر سرما و گرما، زیبایی، شرم و حیا، ریاضت و رهبانیت، نظام پدر 
فرهنگ،  مذهب،  امنیت،  عدم  زن،  استثمار  مادرشاهی،  نظام  شاهی، 
ارزش و ... عواملی هستند که متخصصین و محققین به عنوان عوامل 
ایجاد پوشش به آن اشاره دارند. وی تصریح کرد: همانطور که لباس 
یک مقوله فرهنگی است و حتی متاثر از مد است در مسئله پوشش 
این نکته مهم است که یک مقوله کامال فرهنگی است و باید به آن 
جغرافیایی حسب  منطقه  یک  در  پوششی  که  چرا  داشت  نظر  دقت 
در  و  هنجار  افراد  دینی  و  مذهبی  نگاه  باورها،  نظام  اقلیمی،  شرایط 
محیط جغرافیایی دیگر همین پوشش ناهنجار باشد. پوشش یک مقوله 
نسبی است و بهتر است به جای استفاده از واژه های کم حجاب، بی 

حجاب و یا بدحجاب از واژه ناهنجار استفاده شود.
انسیه بهبودی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه با اشاره به دو اثر خود که 
در حوزه زنان و خانواده به چاپ رسیده است بیان کرد: کتاب » عیار 
بلور« نقد و تحلیل رمانهای دفاع مقدس است و شخصیت پردازی زنان 
در این رمانها مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از دالیل انتخاب رمانها، 

نگاه متفاوتی است که به شخصیت زن در دوران دفاع مقدس دارد. 
زنان در آثار کالسیک بیشتر در قالب یک معشوقه ظاهر می شوند و 
بعد سیر تحول را داریم که یا در حد پرستش و ستایش باال می روند 
و یا اینکه نزول پیدا می کنند و این فراز و فرود تا سال 1300 وجود 
دارد. وی افزود: از سال 1300 به بعد یک دوره رنسانس فرهنگی است 
آثار صادق هدایت و صادق چوبک و  از زن در  باز هم شخصیتی  که 
مولفینی از این دست می بینیم زنانی هستند که در پستو هستند و از 
یک زاویه ضعیف به زنان نگریسته می شود. و با سیر تحول و مبارزات 
انقالبی که پیش می آید و پس از انقالب کسانی که دست به قلم می 
شوند روایت جدیدی از زن به تصویر می کشند. زنانی که با حفظ ابعاد 
زنانگی خود و با حفظ حجاب پا به عرصه مبارزات انقالبی و در طی آن  
برای حفظ این مبارزات در رخداد بزرگی مثل دفاع مقدس قدم می 
گذارند و برای حفظ حریم خود چه در خانواده، اجتماع و میدان مبارزه 
تالش می کنند. بهبودی تاکید کرد: آنچه به زن ایران قدرت شکفته 
شدن، قدرت تحول یافتگی و پا به عرصه سیاست و فعالیت اجتماعی 
گذاشتن می دهد همین حجاب و عفاف است که در نهاد فرهنگی و 

اجتماعی خانواده های ایرانی نهادینه شده است.
این نویسنده و پژوهشگر تصریح کرد: وقتی می خواهیم یک زن را نقد، 
تحلیل و بررسی کنیم در نگاه اول نقد فمنیستی به ذهن ما می رسد 
چون نقد فمنیستی بحثی است که در حوزه زنان صورت می گیرد که 
در کتاب عیار بلور با یک قالب جدیدی از زن روبروی می شویم که 
ریشه در حیا و حجاب زن ایرانی دارد. و معیارها و عیار خاص خود 
را دارد و عیار وسیله سنجش و بلور نمادی از زیبایی و شفافیت و در 
عین حال شکنندگی است و نقد شخصیت زنان ایرانی است. وی افزود: 
کتاب » ما هم بودیم« که هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است 
استان  انقالبی  مبارزات  روایت  است  شده  ای  رسانه  رونمایی  فقط  و 
هرمزگان از نگاه و دیدگاه بانوان این استان است.در نگارش این کتاب 
آنچه که کلیدواژه طالیی برای من بود بحث پوشش سنتی و اسالمی 
بومی  های  بایسته  آن  دارد.  هرمزگان  باورزنان  و  عقاید  در  ریشه  که 
حجاب و عفاف که در نهاد خانواده و در اجتماع استان هرمزگان وجود 
دارد، در اسناد تاریخی ای که راجع به استان هرمزگان وجود دارد به 
موضوع حجاب و عفاف زنان توجه بسیار می شده است و هرمزگان 

همیشه در حفظ حجاب و عفاف خود پیشگام بوده است.
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به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی هرمزگان؛
ویژه برنامه » نشست کتابخوان تخصصی عفاف و حجاب« برگزار شد

اخبار
دانش آموز بستکی برگزیده کشوری شد

دانش آموز بستکی در مسابقات فرهنگی هنری رشته رسانه و فضای مجازی 
در زمینه پادکست برگزیده کشوری شد.

به گزارش آوای دریا و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بستک، 
معاون پرورشی و تربیت بدنی این مدیریت در نشستی خبری در خصوص 
آموز  دانش  افزود:  کشوری،  سطح  در  شهرستان  این  آموز  دانش  موفقیت 
صفا افشاری از مدرسه نمونه معرفت بستک توانست در مسابقات فرهنگی 
از مرحله  با عبور  هنری رشته رسانه و فضای مجازی در زمینه پادکست، 
شهرستانی و کسب رتبه اول استانی و با راهیابی به مرحله کشوری، توانست 

مدال افتخار برگزیده کشوری را کسب نماید. 
سید ابوالفضل سجادی در ادامه این پیروزی و موفقیت را به دانش آموز و 
خانواده محترمشان، تمامی دانش آموزان پرتالش و هنرمند بستکی و جامعه 
فرهنگی شهرستان تبریک گفت و از خداوند بزرگ برایشان توفیق روزافزون 

و ایامی شاد آرزومند شد.
مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و 

پرورش خبر داد؛
آغاز ثبت نام دانش آموزان پایه دهم از فردا

حبیبی گفت: دانش آموزان پایه دهم می توانند از فردا بامراجعه به پایگاه پادا 
برای ثبت نام اقدام کنند. به گزارش آوای دریا به نقل از باشگاه خبرنگاران، 
محمود حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و 
پرورش اظهار کرد: برگه هدایت تحصیلی دانش آموزان 1۴0 منطقه از ۷00 
منطقه کشور صادر شده است. او افزود: دانش آموزان پایه دهم می توانند 
از فردا ) شنبه، ۲۶ تیر( با مراجعه به پایگاه پادا »پرونده الکترونیکی دانش 
و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل  کنند.   اقدام  نام  ثبت  برای  آموزان« 
ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: پیش بینی می کنیم تا هفته  آینده 

برگه هدایت تحصیلی سایر مناطق هم صادر شود

فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین اسامی در ایران
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: فاطمه برای دختران و امیر علی 
برای پسران بیشترین فراوانی را از آغاز سال 1۴00 تا به امروز داشته است.

ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: فاطمه برای  اله  سیف 
دختران و امیر علی برای پسران بیشترین فراوانی را از آغاز سال 1۴00 تا 
به امروز داشته است. وی درباره پرتکرارترین نام برای پسران در سال جاری 
اظهار کرد: امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، آراد، آریا، ابوالفضل، 
محمدطاها،  کیان،  محمدحسین،  ماهان،  امیرعباس،  سامیار،  هان،  آی 
فراوانی  بیشترین  مهدی  امیر  و  محمدمهدی،  محمدرضا،  علیرضا،  مهدی، 
ابوترابی درباره نامگذاری دختران در سال  را در میان اسامی پسران دارد. 
1۴00 هم گفت: فاطمه، زهرا، رستا، حلما، آوا، زینب، بهار، مرسانا، آیلین، 
ریحانه، رها، دلوین، یسنا، نیال، هانا، باران، فاطمه زهرا، نفس، نازنین زهرا و 

سلین بیشترین فراوانی را برای دختران دارد.
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تأمین جهیزیه برای ۵0 نوعروس مینابی
رئیس کمیته امداد میناب گفت: ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت 
حمایت کمیته امداد به مناسبت سالروز ازدواج پر خیر و برکت حضرت 
علی )ع( و حضرت فاطمه )س( اهدا شد. به گزارش آوای دریا و به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ؛ به مناسبت سالروز ازدواج پر از خیر 
و برکت امیرالمومنین حضرت علی )ع( و بانوی دو عالم حضرت فاطمه 

زهرا )س(، ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا شد.
به  اشاره  با  میناب  شهرستان  امداد  کمیته  رئیس  راستی،  عباس 
اهدای۵۰ سری جهیزیه به ارزش هر سری ۲۵ میلیون تومان جمعا به 
نوعروسان تحت حمایت  به  تومان  ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
اقدام  این  گفت:  میناب،  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 

ارزشمند به همت خیران و کمیته امداد پذیرفته است.
نوعروسان شامل: یخچال،  به  اهدا شده  اقالم  افزود:  مقام مسئول  این 
اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون می باشد که توسط 

شرکت های معتبر داخلی تولید گردیده است.
اهدای 71 سری جهیزیه بین زوج های جوان در 

شهرستان رودان
ازدواج  سالروز  با  همزمان  گفت:  رودان  امداد شهرستان  کمیته  رئیس 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س(، ۷۱ سری جهیزیه به زوج 

های جوان رودانی اهداء گردید.
به گزارش آوای دریا و به نقل از پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ؛ صفدر 
اظهار  این خصوص  رودان در  امداد شهرستان  رئیس کمیته  صالحی، 
داشت: در راستای ترویج ازدواج آسان همزمان با سالروز ازدواج گل های 
سرسبد عالم خلقت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم و حضرت 
های جوان  زوج  به  تعداد ۷۱ سری جهیزیه   ، علیها  اهلل  فاطمه سالم 
تحت حمایت کمیته امداد شهرستان رودان اهداء شد. صالحی با اشاره 
به اینکه آیین اهدای این جهیزیه ها با حضور امام جمعه رودان برگزار 
شد، یادآور گردید: ۲۰ سری جهیزیه در شهر رودان، ۲۰ سری جهیزیه 
در بخش رودخانه و ۳۱ سری جهیزیه نیز در بخش جغین شهرستان 
رودان بوده است. این مقام مسئول افزود: ارزش هر سری جهیزیه را ۲۵ 
میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این اقالم با کمک خیرین و مشارکت 
کمیته امداد امام خمینی»ره« تهیه شده که هر سری جهیزیه شامل 
کاالهای اساسی که شامل یخچال تلویزیون، ماشین لباسشویی ، اجاق 

گاز و جاروبرقی می باشد.
چهارمین دوره مستر کالس لیلی افشار در بندرعباس 

برگزار می شود

چهارمین دوره مستر کالس و کارگاه نوازندگی گیتار کالسیک توسط 
“دکتر لیلی افشار” به میزبانی آکادمی موسیقی “نوبان” ۲۴ تیرماه در 

بندرعباس برگزار می شود.
مدیر “آکادمی نوبان” در گفت و گو با ایسنا، افزود: محوریت این نشست 
همچون نشست های گذشته مبتنی بر شناخت رپرتوار، اکول، پاسچر، 

نوانس، سونوریته، داینامیک و دیگر مباحث تخصصی نوازندگی است.
برانگیز  تاسف  و  کم  بسیار  استقبال  به  اشاره  با  غالمحسینی  معین 
کرد:  رویداد،اظهار  این  از  استان  کالسیک  گیتار  اساتید  و  نوازندگان 
و  فرهنگ  ارتقاء  موجب  این سطح  در  تخصصی  نشست های  برگزاری 
هنر استان است. وی اظهار کرد: امیدوارم دست اندرکاران فرهنگ و هنر 
استان نگاه ویژه خود را معطوف به آموزش آکادمیک هنر به خصوص 
موسیقی کرده تا بتوانیم هویت فرهنگی و هنری این خطه را به صورت 
به عنوان  افشار  لیلی  بگذاریم.  یادگار  به  آینده  برای نسل های  امانت 
نخستین زن دنیا که در رشته نوازندگی گیتار دکترای خود را اخذ کرده 
است، شناخته می شود. لیلی افشار نواختن گیتار را از ۱۰ سالگی آغاز 
کرده و ازجمله نوازندگان برجسته گیتار کالسیک در جهان و نخستین 
زنی است که در رشته اجرای گیتار کالسیک از دانشگاه ایالتی فلوریدا 

به درجه دکتری دست یافته است.
این هنرمند لیسانس موسیقی خود را از کنسرواتوار بوستون دریافت 
دانشگاه  استاد  اکنون  و  کرده  کسب  را  زیادی  جوایز  تاکنون  کرده 
ایتالیا،  دانمارک،  فرانسه،  در  متعددی  کنسرت های  و  است  ممفیس 

آمریکا، انگلستان، ایرلند، کانادا و استرالیا برگزار کرده است.
تندگویان در مراسم روز ملی ازدواج تاکید کرد:

مشاوره در رونق ازدواج و استحکام خانواده امری ضروری 
است

معاون امور جوانان به ضرورت امر مشاوره در رونق ازدواج و تقویت و 
بیمه  این حوزه،  در  اصلی  نیاز  و گفت:  کرد  تاکید  خانواده  استحکام 
خدمات مشاوره است و از نمایندگان مجلس می خواهیم به این موضوع 
ملی  روز  مراسم  در  تندگویان  باشند. محمد مهدی  داشته  ویژه  توجه 
ازدواج با تبریک پیوند آسمانی حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( 

گفت: خلقت مدیون این ازدواج آسمانی و زوجیت این بزرگواران است.
ازدواج  حوزه  در  شده  انجام  فرهنگی  محتوای  تولید  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و افزود: کار بسیار خوب و تاثیرگذاری انجام شده و باالی هزار 
ساعت کار هنری و تولید محتوای فرهنگی توسط ۱۰۰ تشکل مردم 
نهاد جوانان انجام شد که در این کار همه ادارات کل ما دخیل بودند و 
کار ما زمینه سازی و عدالت ساخت این آثار برای جوانان بود. تندگویان 
با بیان این که ۴۰۰ تشکل جوانان درگیر تولید محتوای فرهنگی حوزه 
ازدواج و خانواده بودند، تصریح کرد: وقتی خود جوانان کاری را با زبان 
خود برای جوانان انجام می دهند نتیجه بسیار اثرگذار خواهد بود و 
تشکل های جوانان این کار را می توانند برای همه موضوعات و همه 
به  را  این مجموعه  این که  بیان  با  انجام دهند. وی  به راحتی  نهادها 
ارسال  نهادهای سیاستگذار و فرهنگی  اختیار همه  رایگان در  صورت 
کردیم، افزود: انتظار ما از همه این نهاد ها چیزی جز ترویج و نشر این 
آثار نیست و امیدواریم از این مجموعه که جوانان عزیز با در نظر گرفتن 
همه جوانب قومیتی، منطقه ای، نگرش های کلی سیاست و ... انجام 

داده اند بهره برداری الزم صورت انجام شود.
جوانان  های  تشکل  را  بزرگ  مجموعه  این  که  این  بیان  با  تندگویان 
ثابت  افزود:  اند،  داده  انجام  تومان  میلیون  و ۳۰۰  میلیارد  دو  با  تنها 
کردیم که جوانان با عشق کار می کنند و اگر این کار را به مجموعه 
انجام خواهد شد. وی  قیمت  برابر  با ۱۰  دیگری سپرده شود حداقل 
خانواده  استحکام  و  تقویت  و  ازدواج  رونق  در  مشاوره  امر  ضرورت  به 
تاکید کرد و اظهار داشت: در این دوره به مرز ۵۰۰ مرکز مشاوره ازدواج 
و خانواده در کل کشور رسیده ایم اما مشکل اصلی در این حوزه عدم 
بهره برداری استفاده کنندگان از موضوع بیمه خدمات مشاوره است که 
ما همه مکاتبات آن را انجام داده ایم و تنها یک همت عالی و نهایی 
نیاز است که از نمایندگان مجلس می خواهیم به این موضوع توجه 
ویژه داشته باشند. تندگویان گفت: در موضوع مشاوره دولت ۶ جلسه 
رایگان برای زوجین جوان در نظر گرفته که کمک خوبی می کند اما 
خیلی از جوانان نیازمند ادامه جلسات مشاوره حتی پس از آغاز زندگی 
مشترک هستند که امیدواریم با بیمه شدن مشاوره، جوانان از خدمات 
این حوزه بهرمند شوند. معاون امور جوانان به تشکیل مجمع ملی و 
مجامع استانی خیرین ازدواج برای اولین بار در کشور اشاره کرد و افزود: 
نیازهای  حتما  شده،  ایجاد  کشور  در  ساختار  این  که  حاال  امیدواریم 
خیرین  تا  بگیرد  قرار  مجلس  کار  دستور  در  ازدواج  خیرین  اساسی 

بتوانند از قوانین و معافیت های الزم در این حوزه بهره مند شوند.
وی همچنین با اشاره به مشوق های مقطعی مثل وام ازدواج به جوانان 
اشاره کرد و گفت: سالهاست که خواستار تبدیل مشوق های مقطعی 
به مشوق های دائمی هستیم. مشوق های مقطعی و وام های مختلف 
خوب است اما باید مشوق های دائمی هم داشته باشیم که موضوعات 
فرزندآوری و فرزندپروری را هم پوشش دهد که امیدواریم این موضوع در 

فصل بودجه بندی مورد توجه قرار بگیرد.
۲۱ تیر سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( به عنوان روز 

ملی ازدواج نامگذاری شده است.
وزیر ورزش و جوانان:

 دولت برای فراهم آوردن امکانات و تسهیل ازدواج 
جوانان تالش خوبی داشت

برای فراهم  به ویژه دولت،  وزیر ورزش و جوانان گفت: مجموعه نظام 
ازدواج جوانان تالش خوبی داشتند و سعی کردند که  امکانات  آوردن 

شرایط مناسب برای ازدواج جوانان مهیا شود.
دکتر مسعود سلطانی فر در مراسم روز ملی ازدواج جوانان گفت: وزارت 
ورزش و جوانان در ابعاد مختلف از جمله تسهیالت قرض الحسنه برای 
حمایت از جوانان در آستانه ازدواج کمک کرده و ارائه این تسهیالت 
برای  جوانان  به  دولت  بخصوص  و  نظام  مجموعه  ویژه  توجه  بیانگر 
و  ترغیب  برای  مادی  امکانات  آوردن  فراهم  و  ازدواج  امر  در  تسهیل 
هماهنگی  بر  تاکید  با  وی  است.  خانواده  تشکیل  به  جوانان  تشویق 
اظهار  جوانان،  ازدواج  تسهیل  زمینه  در  مجلس  و  دولت  بین  خوب 
داشت: با تالش و همراهی دیگر نهادها و دستگاه ها در مجموعه نظام، 
شرایط مناسبی برای ازدواج جوانان فراهم شده و تالش فراوانی برای 
حل مسائل و مشکالت پیش روی جوانان در امر مهم ازدواج آگاهانه 
و  ورزش  وزیر  است.  گرفته  پایدار صورت  خانواده  تشکیل  و  بهنگام  و 

جوانان افزود: در سال جاری به هر یک از  زوجین ۷۰ میلیون تومان 
تسهیالت تعلق می گیرد و  اگر سن ازدواج به زیر ۲۵ سال برای پسران  
به  تسهیالت  از  میزان  این  یابد  کاهش  دختران  برای  سال  زیر ۲۳  و 

یکصد میلیون تومان برای هر نفر افزایش می یابد.
توجه  با  بوده که هر ساله  این مهم  بر  تصریح کرد: تالش دولت  وی 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  یابد.  افزایش  تسهیالت  میزان  تورم،  به 
و  بوده  جوانان  و  ورزش  وزارت  همراه  راه  این  در  هم  اسالمی  شورای 
گام های موثری برداشته است تا در دولت،  مجلس و هر جایی که الزم 
ارگانی  این مسیر هیچ   و ورزشکاران کمک شود. در  به جوانان  بوده 
با  سلطانی فر  کردند.  همراهی  راه  این  در  همه  و  نداده  منفی  پاسخ 
این  بر  تالشمان  گفت:  ازدواج  از  پیش  مشاوره های  موضوع  به  اشاره 
بودیم  ازدواج محقق شود چرا که شاهد  از  قبل  بوده که مشاوره های 
بسیاری از ازدواج ها در طول ۴ تا ۵ سال اول منجر به طالق می شد؛ 
اما این مشاوره های تخصصی ازدواج و خانواده موجب استحکام بنیان 
خانواده ها و پایداری زندگی مشترک می شود. وزیر ورزش و جوانان در 
بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: سال ٩٩ به نسبت سال ٩٨ 
آمار ازدواج ها ۶/۴ درصد افزایش پیدا کرد که نشان دهنده تالش خوب 
و موثر دست اندرکاران امر بود و امیدواریم شاهد کاهش آمار طالق نیز 
محقق  باید  شرایط  و  مؤلفه ها  از  مجموعه ای  کرد:  تاکید  وی  باشیم. 
شود تا اتفاقات جدیدی در زمینه افزایش آمار ازدواج جوانان رخ دهد 
و باور ما این است که باید به هر شکل ممکن موانع را برطرف کرد و 
جوانانمان را یاری کنیم برطرف کرد و جوانان را به بلوغ فکری و اندیشه 
ای رساند که به این مسیر پا بگذارند و باور کنند ازدواج باعث رشد و 
تکاملشان می شود.  سلطانی فر تاکید کرد: باز هم باید بیشتر اندیشه، 
پویا  بررسی و پژوهش کنیم که چگونه می توانیم جامعه ای سالم و 
داشته باشیم که تک تک افراد در مسیر توسعه و پیشرفت و تعالی 
کشور نقش آفرینی کنند. وزیر ورزش و جوانان با اشاره به فعالیت بیش 
از سه هزار و هشتصد سازمان مردم نهاد جوانان تصریح کرد: در قالب 
فرهنگی،  امور  در  جوانان  از  نََفر  میلیون  دو  از  بیش  های  این سمن 
اجتماعی و عام المنفعه با ما تعامل و همکاری می کنند و این تعداد 
سمن، رشد چهل برابری را نسبت به هشت سال قبل نشان می دهد 
و امکان، ابزار، ساز و کار و انرژی بسیار خوبی برای ما در حل مشکالت 
و مسائل هستند بطوریکه در سوانح سیل و زلزله همراهی خود را با 

مردم به منصه ظهور رساندند.
 سلطانی فر در پایان از معاونت امور جوانان ، خیرین ازدواج، پژوهشگران، 
اندیشمندان، سازمان های مردم نهاد و نمایندگان مجلس برای برنامه 
ریزی و تالش در تسهیل، ترویج و افزایش ازدواج جوانان قدردانی کرد. 
همچنین در پایان این مراسم با حضور وزیر ورزش و جوانان از طرح 
مجموعه  و  ایثارگر  و  شاهد  های  خانواده  روان  سالمت  ارتقای  ملی 
زوج  از چندین  و  رونمایی  خانواده  و  ازدواج  فرهنگی حوزه  محصوالت 
جوان که در دوران کرونا زندگی خود را بدون مراسم و تشریفات آغاز 

کرده اند، تقدیر شد.
وام 100 میلیونی برای زنان آسیب دیده اجتماعی

آسیب دیده  زنان  برای  اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اجتماعی که راه نوین را انتخاب کنند و تغییر مسیر دهند، می توانند 
از مشوق های ایجاد اشتغال، بعد از حرفه آموزی، استفاده کنند. وحید 
میلیون   ۱۰۰ مبلغ  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  قبادی دانا 
تومان وام اشتغال که برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی از 
محل بند ب تبصره ۱۶ اختصاص پیدا می کند، به صورت قرض الحسنه 
برای ایجاد اشتغال پایدار زنان اسیب دیده می تواند در نظر گرفته شود.

 قبادی دانا در بازدید از مرکز خدمات روزانه زنان و دختران آسیب دیده 
اجتماعی راه نوین گفت: برای زنان آسیب دیده اجتماعی که راه نوین را 
انتخاب کنند و تغییر مسیر دهند )راه نوین، راه بازگشت به جامعه و 
خانواده است(، می توانند از مشوق های ایجاد اشتغال، بعد از حرفه آموزی 
مبلغ ۱۰۰  داد:  ادامه  استفاده کنند. وی  دارند،  مراکزی  که در چنین 
میلیون تومان وام اشتغالی که برای مددجویان تحت پوشش سازمان 
بهزیستی از محل بند ب تبصره ۱۶ اختصاص پیدا می کند، به صورت 
قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال پایدار برای این زنان می تواند در نظر 
گرفته شود. رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: امید است این امر 
بتوانند راه  تا زنان آسیب دیده اجتماعی  وسیله ای باشد و کمک کند 
جدیدی را برای زندگی در درون خانواده و در بستر جامعه تجربه کنند.

اخبار حوزه بانوان



تقدیر و تجلیل مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری 
از کارکنان دفاتر ستادی استانداری به مناسبت هفته 

عفاف و حجاب
ستادی  دفاتر  کارکنان  از  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر 

استانداری به مناسبت هفته عفاف و حجاب تقدیر و تجلیل کرد. 
جزء  مناسب  پوشش   : گفت  روز  این  گرامیداشت  ضمن  یگانه  مریم 
بوده  تاکید  ضروریات زندگی اجتماعی است که در دین اسالم مورد 
و بدیهی است که موجبات عزت و کرامت انسان ها و ارزشگذاری به 
مقام  زن و صیانت از حریم  فرد و خانواده محسوب شود. وی با اشاره 
و رشد  برای کمال  انسان   با طبیعت  ارزشی منطبق  اینکه عفاف  به 
شخصیت انسانی فرض شده است تا سالمت جامعه و نسل ها را محقق 
برعهده   افراد  و  جامعه،خانواده   حرمت  حفظ   کرد:  کند،خاطرنشان 
فرد – فرد  ماست و احیای حقوق شهروندی زمانی محقق  خواهد شد 

که احترام به حریم افراد در جامعه رایج باشد.
)ع( علی  ازدواج حضرت  سالروز  به  توجه  با  بازدید،   این  حاشیه  در 

و فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت روز عفاف و حجاب و تحقق شعار  
 ''کرامت بانوان ، حیای مردان، خانواده  پایدار''  از بانوان و آقایان شاغل 
در استانداری با رعایت پروتکل بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی تقدیر 

بعمل آمد.
یک هزار و 186 تولد در سه ماهه نخست سال در میناب /

زایمان موفق در 23 مادر مبتال به کرونا

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب از یک هزار و 186 تولد 
در سه ماهه نخست سال در میناب خبر داد

به  توجه  با  مورد گفت:  این  اعالم  ماکیاني ضمن  رئیسي  یداهلل  دکتر 
به وضعیت  توجه  با  زمان  از  برهه  این  در  این مي رفت  انتظار  اینکه 
ها  آمار  ولي  با شد  تولد کاهشي  اقتصادي و شرایط کرونایي  میزان 
و  نبوده  کمتر  آمار  این  کرونا  قبل  سالهاي  به  نسبت  میدهد  نشان 

همچنان میناب پیشرو در افزایش جمعیت است .
دکتر ماکیانی ضمن تقدیر از خدمات پزشکان متخصص زنان و زایمان 
این  رسیدن  انجام  به  درموفق  که  زایشگاه  مامایي  کادر  و  بیهوشي   ،
زایمانها نقش مهمی داشتند افزود : در نیمه نخست سال در میناب 
تعداد 745  زایمان هاي طبیعي و342 سزارین و درمجموع  یک هزار 
با اعالم  و 186 تولد ثبت گردیده است. ندا بهادري مسئول زایشگاه 
ماههاي  در  که  باردار  مادر  تعداد 23  زمانی  بازه  این  این  اینکه طی 
پایاني زایمان بودند به کرونا دچار شدند که شرایط براي بیمار و نوزاد 
بسیار خطرناك بود گفت: خوشبختانه در مدت سه ماه 19 مادر باردار 
با مراقبتهاي مامایي , پزشکي در بیمارستان زیر نظر پزشکان ترخیص 
شدند و4 مادر باردار که روزهاي پایاني زایمان قرار داشتند با موفقیت 
بیمارستان  از  خوب  عمومي  حال  با  و  آوردند  دنیا  به  را  خود  نوزاد 

ترخیص شدند.
افزایش ۳ میلیونی کمک هزینه فرزند چهارم
یارانه چهارمین فرزند، ۱۶ میلیون تومان شد

به  تومان  میلیون   16 پرداخت  از  خرداد،   15 بنیاد  مدیرعامل 
خانواده هایی که قصد داشتن فرزند چهارم را دارند، خبر داد. این در 
تومان  میلیون  را 13  رقم  این  روزهای گذشته  در  او  که  است  حالی 

اعالم کرده بود.
تفاهم نامه  امضای  حاشیه  در  ارجائی  عبداهلل  دریا،  آوای  گزارش  به 
مناطق  معلوالن  به  ویلچر  هزار  اهدای 27  برای  بهزیستی  با سازمان 
کم برخوردار، اجرای طرح به عالوه سه را یکی از اقدامات این بنیاد 
برشمرد و گفت: این طرح، کمک به خانواده هایی است که قصد فرزند 
چهارم را دارند و 1۰ میلیون تومان از این کمک بالعوض و 6 میلیون 
از هفته  این طرح  اینکه  بیان  با  با کارمزد 4 درصد است. وی  تومان 
شهر  این  رشد جمعیت  میانگین  افزود:  شد  آغاز  قم  شهر  از  گذشته 
برابر با میانگین رشد جمعیت کشور است. ارجائی با اشاره به اینکه از 
ابتدای مرداد در بیرجند به عنوان دومین شهر هدف، طرح به عالوه 
ثبت نام  که  خانواده ای  پدران  طرح،  این  در  گفت:  می شود  اجرا  سه 
کنند، یک بازه زمانی ده ماهه وجود دارد و بعد از این زمان و با وارد 
کردن کد ملی فرزند چهارم، یک میلیون تومان هدیه تولد به حساب 
مادر خانواده واریز می شود. وی افزود: دو میلیون تومان سپرده گذاری 

از سوی بنیاد 15 خرداد برای کودکی که کد ملی او ارسال شده است، 
انجام می شود و این سرمایه گذاری تداوم می یابد و ارزش افزوده آن، 

بعد از 18 سالگی به کودکی که جوان شده، تقدیم می شود.
مدیرعامل بنیاد 15 خرداد گفت: هزینه بیمه تکمیلی مادر و کودك 
در سال اول تولد تامین می شود که برآورد ما سه میلیون تومان هزینه 
پدر  اختیار  در  نیز  تومان  میلیون  چهار  افزود:  ارجائی  است.  درمان 
خانواده در قالب یک کارت خرید قرار می گیرد که وسایلی که مورد 

نیاز است را تامین کند.
وی گفت: همچنین شش میلیون تومان وام با کارمزد چهار درصد بر 

روی آن کارت خرید، به پدر خانواده داده می شود که اختیاری است.
ارجائی گفت: متقاضیان می توانند برای نام نویسی در طرح به عالوه 3، 

در سامانه www.1542.ir ثبت نام کنند.
از کمک   ،3 به عالوه  اجرای طرح  به  اشاره  با  روزهای گذشته  در  او 
در  و  داده  خبر  چهارم  فرزند  تولد  از  پس  خانواده ها  به  میلیونی   13
تشریح جزئیات آن گفته بود: در این طرح پس از تولد فرزند چهارم 
در خانواده، یک میلیون تومان هدیه به محض تولد فرزند به مادر، دو 
و کودك  مادر  تکمیلی دو ساله  بیمه  فرزند،  به  تومان سهام  میلیون 
مواد  از جمله شیرخشک،  ارزاق  معیشتی  بسته  تومان  میلیون  و 1۰ 

غذایی و پوشک به انتخاب پدر اهداء می شود.
از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۰ بیش از ۲هزار هنرمند و 

صنعتگر صنایع دستی بیمه می شوند

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی از آغاز فرآیند بیمه دوهزارو 332 
صنعتگر و هنرمند جدید از اول مرداد 14۰۰ خبر داد.

 پویا محمودیان درخصوص رفع مشکل بیمه ای صنعتگران صنایع دستی 
گفت: در سال 1388 قانون بیمه قالی بافان و صنعتگران صنایع دستی 
باید  دولت  که  رسید  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  شناسه دار 
براساس  و  کند  بیمه  را  آن ها  منفرد،  صنعتگران  کارفرمای  به عنوان 
آن تا این تاریخ حدود 41هزار نفر صنعتگر صنایع دستی تحت پوشش 
بیمه این قانون هستند. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی افزود: 
از سال 1393 تا 1397 متأسفانه این موضوع متوقف شد و در اواخر 
سال 1397 پس از پنج سال توقف با تالش های فراوان دوباره با تأمین 
اعتباری که انجام شد، این روند آغاز و تعداد 812 نفر صنعتگر جدید 
تحت پوشش بیمه برای مدت یک سال قرار گرفتند و با وجود شرایط 
سخت دوران کرونا در سال 1399 معاونت صنایع دستی با تأمین اعتبار 

الزم شرایط تمدید بیمه ای این صنعتگران را فراهم کرد.
او تصریح کرد: از آنجایی که بحث بیمه صنعتگران و هنرمندان همواره 
نیز  سال جاری  در  است،  صنایع دستی  معاونت  اولویت های  از  یکی 
خوشبختانه با مساعدت های دکتر مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و پیگیری های این معاونت برای نیمه اول 
تعداد  اول  مرحله  در  الزم  اعتبار  تأمین  و  پیش بینی  با  جاری  سال 
دوهزارو332 نفر صنعتگر جدید شناسایی شدند که با همکاری سازمان 
تأمین اجتماعی در مراحل احراز شرایط هستند و امید می رود از اول 
مرداد تحت پوشش بیمه قرار گیرند. محمودیان بیان کرد: باتوجه به 
تعداد باالی متقاضیان برای استفاده از خدمات بیمه ای، طبق اولویت 
سنی )باالی 45 سال و کمتر از 49 سال سن(، وضعیت فعالیت کارگاه، 
داشتن گواهی مهارت فنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افراد 
انتخاب و معرفی خواهند شد. معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی 
در ادامه  با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده، ابراز امیدواری کرد تا 
با پیگیری های به عمل آمده و تخصیص شش ماهه دوم، تعداد افراد 

بیشتری را تا پایان سال جاری تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بیمه_هنرمندان  موضوع   : نوشت  راستا  همین  در  توئیتی  در  نیز 
عزیزان  این  از  حمایت  برای  من  اصلی  دغدغه های  از  صنایع دستی 
بیمه  برقراری  برای  الزم  اعتبار  این که  خوش  خبر  هست.  و  بوده 
با  مردادماه  ابتدای  از  ان شاءاهلل  و  شده  تامین  جدید  2332صنعتگر 

همکاری تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
ابتکار:

واقعیت های کف جامعه در سیاست   های سخت گیرانه 
دیده نمی شود

در  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 

سیاست های سخت گیرانه، واقعیت های کف جامعه دیده نمی شود، گفت: 
امور  معاونت  و سیاست هایی که  راهبردها  از  بسیاری  دوازدهم  دولت  در 
براساس پژوهش و مطالعات راهبردی و کاربردی بوده  زنان دنبال کرده 
تحلیل  موضوع  با  پژوهشی  طرح  ارائه  نشست  در  ابتکار  معصومه  است. 
داخلی  های  پژوهش  در  حجاب  و  عفاف  شناسی  جامعه  و  روانشناختی 
پژوهش  بود؛  محور  پژوهش  دوازدهم  دولت  در  ما  حرکت  داشت:  اظهار 
هایی به شکل پیمایش، ارزیابی وضعیت مطالبات و انتظارات در شرایط 
خاص جامعه و همچنین پژوهش هایی که مبتنی بر فراتحلیل وضعیت و 
ارزیابی شرایط بر اساس سنتز مطالعات موردی بود. وی ادامه داد: در مورد 
که  کردیم  برگزار  هفته  این  در  خوبی  های  نشست  هم  و حجاب  عفاف 
همراه با یک گفت وگوی بین نسلی درباره حجاب میان نسل جوان بود 
زیرا گفت و گوی بین نسلی یکی از مسایلی است که در دولت دوازدهم 
تالش شد هم از نظر مطالعات نظری، الگوسازی و هم تمرین این گفت وگو  
طریق  از  جوان  نسل  با  متعددی  های  برنامه  راه  این  در  کند.  پیدا  قوام 
آموزش و پرورش و سایر دستگاه های مرتبط اجرا شد تا از منظر آنان به 
اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  معاون  بپردازیم.  موضوعات  این 
پژوهشگران به رویکرد حجاب از زوایای مختلف پرداخته اند و این مطالعه 
از چند جنبه حایز اهمیت است، توضیح داد: این مطالعات به ما نشان می 
دهد که با وجود سرمایه گذاری سنگینی که نظام آموزش عالی و مراکز 
پژوهشی در موضوع حجاب انجام داده اند و سیاست های اجرایی که بدون 
پشتوانه پژوهشی اجرایی شده و خیلی از آن ها سلیقه ای و برخاسته از 
نظر و دیدگاه یک فرد یا نگاه خاص بوده است، نه پیوست و نه پیامدهای 

اجتماعی و فرهنگی و قرآنی داشته است.
دولت تنها یک مجری در مساله حجاب است ابتکار با یادآوری اینکه در 
جلسه ای که در شورای عالی انقالب فرهنگی با اصرار شورای عالی زنان 
در مورد بازنگری در عفاف و حجاب برگزار شد، تاکید کردم که متاسفانه 
این نوع سیاستگذاری ها دیده نمی شود و  واقعیت های کف جامعه در 
نادیده  زنان و دختران جوان   بر روح و روان  این سیاست ها  پیامدهای 
گرفته می شود، تشریح کرد: رویکرد دولت دوازدهم همواره این بود که 
برخوردهای گشت ارشاد در مورد حجاب شدت نگیرد اما باز هم از جاهای 
مختلف روی این موضوع سیاستگذاری می شود و دولت تنها یک مجری 
است و متاسفانه اتفاقات خارج از اراده دولت اتفاق می افتد. معاون رئیس 
جمهوری با تاکید بر اینکه امروز نگاه یک سویه و از باال به پایین و محدود 
نیست،  ما  نسل جوان  و  مساله حجاب، جوابگوی دختران  به  بعدی  تک 
با  دارد  وجود  دختران  و  زنان  برای  که  مسایلی  اگر  امروز  داشت:  اظهار 
حرمت  و  مرد  و  زن  روابط  کلیت  به  همواره  که  کریم  قرآن  جامع  نگاه 
انسانی توجه دارد، دنبال نشود همچنان با این چالش ها و مشکالت مواجه 

هستیم. 
ندارد،  وجود  موضوع  این  در  پژوهش  ردپای  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
گفت: سلیقه یک فرد یا نگاه خاص در مورد حجاب بسیار مشهود است اما 
کار علمی و مطالعاتی در این سیاستگذاری ها وجود ندارد. همین موضوع 
باعث جدایی و فاصله گرفتن نسل جوان و ایجاد چالش های متعددی برای 
آنان شده است. ابتکار با بیان اینکه باید بررسی کنیم که کجای کار در 
سیاستگذاری فرهنگی اشکال داشته و نیز تاکید بر اینکه موضوع حجاب 
را تبدیل به تابو و اجبار بدون منازعه و حق پرسش مطرح کردیم، تصریح 
کرد: همین موضوع را رسانه های ضد دین و اسالم و انقالب دست گرفته 
اند و همین را موج کرده و سوار بر آن علیه کشور استفاده کردند. ابتکار 
خاطرنشان کرد: یک جایی باید بگوییم جوانان عزیز، ما نسبت به روح و 
روان و جان شما مصونیت کافی نداشتیم و فقط حفظ ظاهر کردیم و انقدر 
آوردیم که مسایل اخالق و  تاکید و فشار  مانند حجاب  روی موضوعاتی 
عزت نفس انسان فراموش شد. در حالیکه باید آزارگران مقابله و مواخذه 
شود. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در 
آستانه گام دوم و چهل ساله دوم انقالب، نیاز به یک بازنگری جدی در 
همه رویکردها داریم زیرا با امنیتی کردن مسایل و ایجاد فشار بیشتر و 
پاك کردن صورت مساله مشکالت و معضالت نسل جوان حل نمی شود، 
گفت: پرداختن تک بعدی و سخت افزاری به مساله پوشش، نگاه قرآن و 
سیره پیامبر)ص( نبوده است و باید پژوهش محور به این موضوع پرداخت 
شده  مهاجرت سخت  امکان  امروز  نیاورند؛  روی  مهاجرت  به  دختران  تا 
اما تمایل به مهاجرت باال است و یکی از دالیل آن همین سیاست های 

سخت گیرانه است.
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ارسال کتاب به کودکان و نوجوانان روستاهای فاقد 
کتابخانه در دستورکار قرار دارد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: برای 
کودکان و نوجوانانی روستاهای فاقد کتابخانه زندگی می کنند کتابخانه 

های پستی راه اندازی شده است و برای آن ها کتاب ارسال می شود.
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  پشتکوهی  پروین 
فکری  پرورش  کانون  پستی  های  کتابخانه  اظهارداشت:  هرمزگان 
کودکان و نوجوانان هرمزگان فعالیت های فصل بهار خود را به صورت 
بهارانه  بار  کوله  ایم  شده  موفق  و  است  داده  انجام  اثرگذار  و  منظم 

فرهنگی برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم.
وی افزود: حجم باالیی از کودکان ونوجوانان در کشور و استان هرمزگان 
های  محدودیت  یا  و  محروم  مناطق  و  روستاها  در  سکونت  دلیل  به 
فیزیکی و حتی محدودیت های کرونایی دسترسی به امکانات فرهنگی 
توزیع  بتوانیم در  اینکه  برای  به همین منظور  و  ندارد  برایشان وجود 
ایجاد  را  پستی  های  کتابخانه  کنیم  ایجاد  توازن  فرهنگی  امکانات 
کردیم. پشتکوهی بیان کرد:دکتابخانه های پستی بندرعباس و میناب  
با ارسال کتاب و کارت بمناسبت های مختلف و همچنین با مجازی 
و  عمومی  کارگاههای  تشکیل  و  مراکز  این  های  فعالیت  های  شدن 
تخصصی به شناسایی کودکان و نوجوانان عالقمند و مستعد و فراهم 

نمودن امکان رشد و پرورش استعدادهای آنها می پردازد.
وی تاکید کرد: مراکز پستی استان هرمزگان در فصل بهارسال ۱۴۰۰نیز 
همانند سال قبل امانت کتاب از طریق فضای مجازی کانون kpf.ir به 
تمام کودکان ونوجوانانی که به خدمات حضوری کانون دسترسی ندارند 
را در دستور کار خود قرار داد تا فرآیند رشد و پرورش استعداد اعضا 
با اخالل روبرو نشود. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
هرمزگان تصریح کرد: امانت کتاب و فعالیتهای کتاب محور از جمله 
فعالیتهای شاخص مراکز پستی بوده است.اعضا این مراکز در فعالیت 
چون  مختلف  های  ،مهرواره  محلی  و  بومی  ،هنرهای  پژوهشی  های 
الالیی ها، عکاسی،نقاشی و همچنین عالقمندان به فعالیتهای ادبی 

نیزبه عضویت کانون مکاتبه ای استان درآمده اند.
وی خاطرنشان کرد: در  حال حاضر مرکزپستی بندرعباس با ۳۱۴ عضو 

و مرکز پستی میناب با ۵۳۳ عضو مشغول به فعالیت می باشند .
1۵0 اثر از هرمزگان به بیست و سومین جشنواره 

قصه گویی ارسال شد

کانون  قصه گویی  بین المللی  جشنواره  بیست وسومین  پایانی  مرحله 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۳۰ آذر و هم زمان با شب یلدا برگزار 

خواهد شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: ۱۵۰ 
اثر از سوی هنرمندان این استان در بخش ملی به دبیرخانه بیست و 

سومین جشنواره بین المللی قصه گویی ارسال شد.
پروین پشتکوهی در گفت وگو با ایرنا افزود: این آثار مربوط به دختران 
و پسران ۱۲ تا ۱۸ سال، زنان و مردان ۱۸ سال به باال و پدربزرگ ها و 

مادربزرگ ها است.
امسال  قصه گویی  بین المللی  جشنواره  بیست وسومین  وی،  گفته  به 
و  ایثار  و  غم ها  و  شادی ها  آرزوها،  و  موضوعی»امیدها  محورهای  با 
ازخودگذشتگی« به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار 

می شود.
افزود:  هرمزگان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
ای  ثانیه  نود  قصه های  و  پادکست  بخش  در  شرکت  به  عالقه مندان 

پایگاه  به  آن  در  ثبت نام  و  فراخوان  مطالعه  برای  می توانند  جشنواره 
جشنواره به نشانی www.kanoonfest.ir مراجعه کنند.

پشتکوهی ادامه داد: داوران مرحله استانی بیست و سومین جشنواره 
انجمن قصه گویی شاخه  از سوی دبیرخانه  نیز  بین المللی قصه گویی 
و  بیست  برگزیده  تفضلی”  “عفت  از  وی  اند.  شده  مشخص  هرمزگان 
یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی و نماینده انجمن قصه گویی 
استان هرمزگان، “عاطفه جمالی” عضو هیات علمی و مدیر هسته ی 
پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه هرمزگان و “مریم احتشام” 
سومین  و  بیست  استانی  داوران  عنوان  به  قصه گویی  داور  و  مدرس 

جشنواره بین المللی قصه گویی هرمزگان نام برد.
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  قصه گویی  بین المللی  “جشنواره 
توسط  قصه گویی  زنده  ملی)اجرای  بخش  پنج  در  امسال  نوجوانان 
باال  به  سال   ۱۸ مردان  و  زنان  سال،   ۱۸ تا   ۱۲ پسران  و  دختران 
کشور  برگزیده  قصه گویان  بین الملل)رقابت  وپدربزرگ ها(،  ومادربزرگ ها 
کشوری)رقابت  قصه گوی  برترین   سایرکشورها«،  حرفه ای  قصه گویان  و 
مدرسان وقصه گویان حرفه ای با جایزه ویژه ۳۰میلیون تومانی«، زندگی 
من)تولید فیلم ۹۰ثانیه قصه گویی تلفن همراه در ۲ محور”من و کرونا 
درباره  پادکست)قصه گویی،  و  افتخارآفرین”(  فردای  غرورآفرین،  دیروز  و 
پایانی  برگزار می شود”. مرحله  قصه گویی و قصه های بومی وفولکلور« 
فکری  پرورش  کانون  قصه گویی  بین المللی  جشنواره  بیست وسومین 
برگزار خواهد شد.  یلدا  با شب  نوجوانان ۳۰ آذر و هم زمان  و  کودکان 
بخش استانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی هرمزگان 
نیز با شعار “آینده ساختنی است” در قالب ۲ بخش صحنه ای و ۹۰ 
و  زنان  با حضور ۷۲ قصه گو در بخش های  و  روز  به مدت ۲  ثانیه ای 
مردان، دختران و پسران و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، در اداره کل کانون 

پرورش فکری کودکان ونوجوانان این استان برگزار شد.
جشنواره  بیست ودومین  استانی  بخش  داوران  هیأت  آرای  اساس  بر 
ابرکوچولو،  قصه  با  اسکندری  الهام  هرمزگان،  قصه گویی  بین المللی 
مسوول  مربی  غفاری  فاطمه  چوبی ها،  شهر  قصه  با  محلفی  آناهیتا 
از  زهرا سالمتی هرمزی  بزرگ،  آرزوی  با قصه  بندرعباس  فراگیر  مرکز 
جزیره هرمز با قصه »بی بی  گل و بی بی  صورت« و شادی آزاد بشمنی 
با قصه »اردیک پر برکت« از قصه گویان راه یافته به جشنواره منطقه ای 
با  قصه گویی در بخش زنان و مردان بودند. فاطمه غفاری سروستانی 
قصه »آرزوی بزرگ« و الهام اسکندری با قصه »ابر کوچولو« در مسابقات 
منطقه ای بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی که در مشهد 

برگزار شد، شرکت کردند و به مرحله ملی این جشنواره راه یافتند.
»عفت تفضلی« نیز از جمله قصه گویان و مربی مسوول مرکز شماره 
بخش  پایانی  مرحله  به  »ملنگو«  قصه  با  دوره  این  در  بندرعباس   ۲
فکری  پرورش  کانون  قصه گویی  جشنواره  بیست ودومین  بین الملل 

کودکان و نوجوانان راه یافت.
کالس های جبرانی تابستانه در هرمزگان برگزار می شود

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: برای 
تیرماه   ۲۳ از  کرونا،  بیماری  از  ناشی  تحصیلی  ماندگی  عقب  جبران 

برای دانش آموزان دارای افت تحصیلی کالس جبرانی برگزار می شود.
حوریه حاجی زاده با بیان اینکه در شرایط کرونایی، آموزش ها به روش 
دسترسی  فاقد  آموزان  دانش  از  برخی  افزود:  است،  شده  ارائه  مجازی 
به تجهیزات آموزشی بوده و یا بستر مناسب برای استفاده از آموزش 
مجازی نداشته اند. وی تصریح کرد: برای جبران عقب ماندگی تحصیلی 
و تثبیت یادگیری دانش آموزان نیاز به برگزاری کالس های جبرانی در 
تابستان است که با برنامه ریزی هدفمند امکان این مهم فراهم شده 

است. 
حاجی زاده عنوان کرد: تفاهم نامه ای بین معاونت آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و سازمان بسیج دانشجویی منعقد 
شده است تا از ظرفیت و توان دانشجو معلمان بسیجی جهت جبران 

عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان به صورت رایگان استفاده شود.
معاون آموزش ابتدایی ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان اضافه 
کرد: تاکنون ۴۶ نفر برای همکاری در این طرح اعالم آمادگی کرده اند.
ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی در سامانه پادا انجام 

می شود

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گفت: ثبت نام نوآموزان پیش 
دبستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی و از 
طریق مراجعه به سایت پادا به نشانی pada.medu.ir صورت می 
برای  توانند  می  والدین  افزود:  این خصوص  در  گیرد.محمود حبیبی 
ثبت نام نوآموزان دوره پیش دبستانی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، 
نام  ثبت  سامانه  به  نوآموزان  مراحل سنجش سالمت  تکمیل  از  پس 
نام فرزند  pada.medu.ir  مراجعه و ثبت  پادا به آدرس  مدارس 

خود را تکمیل کنند.
آموزش و پرورش با توجه به شیوع ویروس کرونا و گسترش فعالیت های 
انجام  برای  را  آموزی(  دانش  الکترونیکی  )پرونده  پادا  سامانه  مجازی، 
راه  ها(  اولی  جز کالس  )به  آموزان  دانش  کارنامه  دریافت  و  نام  ثبت 

اندازی کرده است.
فعالیت این سامانه که به تازگی راه اندازی شده است، از دهم خرداد ماه 
آغاز شد. سامانه پادا برای ثبت نام، دریافت کارنامه و پرونده تحصیلی 
است.  شده  اندازی  راه  غیر حضوری  و  آنالین  به صورت  آموزان  دانش 
دانش آموزان برای ورود به این سامانه به رمز عبور و نام کاربری نیاز 

دارند که این اطالعات باید از مدرسه دریافت شود.
نشانی  به  “پادا”  سامانه  به  ورود  با  می توانند  آموزان  دانش  اولیای 
بر  دهند.  انجام  را  خود  فرزندان  نام  ثبت   www.pada.medu.ir
این اساس خانواده ها می توانند مدارک مورد نیاز ثبت نام دانش آموزان 
را در این سامانه بارگذاری کنند و دیگر در شرایط شیوع ویروس کرونا 

نیاز به حضور خانواده ها در مدارس نیست.
نوجوان هرمزگانی در ششمین مهرواره عکس کانون 

پرورش فکری برگزیده شد

فکری  پرورش  کانون  آفرینش  مجتمع  بشیریان زاده،عضو  محدثه 
مهرواره  ششمین  نوجوان  سنی  گروه  برگزیده  عنوان  به  بندرعباس، 
فصلی عکِس انجمن عکاسان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان انتخاب شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان در این باره 
به رسانه ها گفت: از  ۱۱۰ اثر راه یافته به مرحله  پایانی ششمین مهرواره 
از  اثر  فصلی عکِس انجمن عکاسان نوجوان کانون پرورش فکری، ۲۰ 
۱۹ عکاس و  ۱۵ اثر شایسته تقدیر در سه گروه سنی ۱۲+، ۱۵+، ۱۹ 
تا ۲۲ سال )اعضای ارشد( و بزرگ سال )مربیان و کارشناسان کانون( به 

عنوان آثار برتر انتخاب شد.
پروین پشتکوهی افزود: توجه به هماهنگی اثر با موضوع مهرواره، ثبت 
او  نگاه  و  عکاس  مشاهده  به  توجه  و  سنی  گروه  به  توجه  با  عکس 
و هیات  بود  این مهرواره  داوران  انتخاب  از جمله معیارهای  به سوژه، 
داوران از میان عکس های رسیده اثر محدثه بشیریان زاده عضو کانون 

بندرعباس را برگزیده گروه سنی نوجوان اعالم کرد.
وی ادامه داد: پیش از این اثر محدثه بشیریان زاده در نخستین مهرواره 
عکس خلیج فارس قلب آبی ایران با حضور استان های ساحلی بوشهر، 

خوزستان و هرمزگان رتبه برگزیده را کسب کرده بود.
گفت:  هرمزگان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
نمایشگاه، در بخش گالری  به  راه یافته  و  تقدیری  برگزیده،  عکس های 
کانون مجازی کانون به نشانی kpf.ir در معرض دید عالقه مندان قرار 
گرفته است. به گفته پشتکوهی، فراخوان مهرواره  عکِس فصل تابستان 
سال ۱۴۰۰ نی به زودی از سوی انجمن عکاسان نوجوان کانون پرورش 

فکری منتشر می شود.
ششمین مهرواره فصلی عکِس انجمن عکاسان نوجوان کانون پرورش 
فکری با هدف به تصویرکشیدن زیبایی های فصل بهار در شهر یا روستا 
و موضوع ماه مبارک رمضان طراحی و اعالم شده بود تا اعضا و مربیان 
با نگاهی دقیق به طبیعت و جغرافیای بومی و محلی جای جای کشور 

و حال و هوای ماه رمضان در این فراخوان شرکت کنند.
عکس  دبیر  و  خبر  دانشکده  مدرس  عکاس،  مردانیان«  »مجید 
خبرگزاری فارس، »فریدون قربانی« عکاس و مدیر آژانس عکس تهران 
و  ادبی  آفرینش های  مدیریت  هنری  کارشناس  صحرانورد«  »سمیرا  و 
هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داوری ششمین مهرواره 

فصلی عکِس انجمن عکاسان نوجوان کانون را برعهده داشتند.

اخبار حوزه کودک و نوجوان



اگر به درست کردن انواع دسر عالقه دارید حتما اسم بانوفی 
دسرهای  معروف ترین  از  یکی  دسر  این  شنیده اید.  را  پای 
جهان است که با پاناکوتا، تیرامیسو و انواع چیز کیک و دیگر 

دسرهای محبوب رقابت می کند. 
مواد الزم:

خامه ۲بسته
موز خرد شده ۴عدد

کره  ۲۰۰ گرم
شکالت خرد شده الزم

بیسکوییت ا بسته بزرگ
کارامل ۳۰۰ گرم

طرز تهیه:
ابتدا یک بسته ی بزرگ از بیسکوییت بتی پور را داخل غذاساز می 
پودر  برای  گوشتکوب  از  نداشتید  غذاساز  اگر  میکنیم.  پودر  و  ریزیم 

کردن استفاده کنید. 
کره  را به دمای محیط رسانده و با بیسکویت مخلوط کنید تا به شکل 

خمیر در آید.
بهتر است برای درست کردن این دسر، از قالب تارت استفاده کنید، 
یک  از  استفاده  با  و  بریزید  تارت  قالب  داخل  را  شده  درست  خمیر 
استکان به ته قالب بچسبانیم یعنی آنقدر سفت شود که با برگرداندن 

قالب تکان نخورد بعد قالب را در یخچال میگذاریم. 
در مرحله بعد قالب تارت را از یخچال بیرون میاوریم و درون آن را با 

کارامل پر می کنیم تا کامل مانند الیه ای روی آن را بگیرد. 
ای  را حلقه  را در یخچال گذاشته و سپس موزها  تارت  قالب  دوباره 
برش می دهیم و روی قالب تارت می گذاریم. بعد خامه ی  فرم گرفته 

را روی موز بریزید . میتوانید برای شکل دهی بهتر از قیف مخصوص 
استفاده کنید و در نهایت شکالت تخته ای را روی آن رنده کنید تا 

زیباتر شود.

با سرآشپز=  بانوفی پای
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چند خبر کوتاه

ابتکار: مسائل و مباحث را به زبان امروز به جوانان منتقل 
کنیم

اساس  اینکه  بر  تاکید  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
با نسل  بتوان  باید  است گفت:  افراد  امنیت  و  قرآن، حفظ حرمت  ساختار 
جوان که خود را نسبت به اقتضائات جهانی می سنجد، گفت و گو و مباحث 

و مسایل را به زبان امروز به آنان منتقل کرد.
معصومه ابتکار در وبینار زن  پوشش و امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن که به 
بهانه ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب برگزار شد، با تاکید بر اینکه حجاب به 
عنوان موضوع روز جامعه است، خاطرنشان کرد: امروزه موضوع تن، پوشش، 
جنس و جنسیت در رسانه، اقتصاد، مباحث فضای مجازی، پزشکی، مد و 
لباس و بسیاری زمینه های دیگر اختالط پیدا کرده است اما متاسفانه نه 
در سیاست ها و نه در رویکردها، تفکیک الزم صورت نگرفته و روی آن کار 
نشده است. وی یادآور شد: هنوز افراد نه تنها در سبک زندگی آشنایی کافی 
با این حوزه ندارند بلکه با نگرش قرآن در این حوزه و همچنین با چالش 
هایی که فرد در یکی دانستن حوزه جنس و جنسیت با آن مواجه می شود، 
برای مناسبات بین زن و مرد چه در داخل  اینکه  از  ندارند غافل  آشنایی 
خانواده و چه در سطح جامعه، یک مجموعه، ساختار و حریم و قوانینی در 
اینکه اساس ساختار  بر  تاکید  با  قرآن وجود دارد. معاون رئیس جمهوری 
نگاه های  متاسفانه  تصریح کرد:  است،  افراد  امنیت  و  قرآن، حفظ حرمت 
یکسویه و مقررات سخت گیرانه و برخوردهای فیزیکی و سلبی باعث شده 
این نگاه به روز و مترقی قرآن نسبت به مساله پوشش و مناسبات اجتماعی 
میان زنان و مردان لطمه بخورد و از این بابت دچار آسیب هستیم و نسل 

جوان ما سوال های بسیاری برای پرسیدن دارند که بی پاسخ مانده است.
ابتکار با یادآوری اینکه طیف وسیعی از جامعه به دلیل وجود مناسباتی که 
در دنیا مطرح است و با ورود به فضای مجازی و شهروند جهانی شدن، جور 
دیگری فکر می کنند، خاطرنشان کرد: امروزه در همه جای دنیا، با مطرح 
شدن بحث ) me too( مناسبات و خشونت علیه زنان تغییر کرده و قوانین 
جدیدی در جهت مانع شدن از سواستفاده مطرح شده است اما متاسفانه 
در جامعه ما در نبود و فقدان آموزش و مهارت عزت نفس، حریم ها یکجور 
دیگری شکسته و آسیب ها وارد می شوند. وی ادامه داد: یکی از موضوعات 
بسیار مورد توجه معاونت امور زنان در این دوره، بحث مهارت های خوب 
زیستن و خودشکوفایی است؛ چیزی که با نگرش های دینی توام با امر و 
نهی و برخوردهای سخت، خیلی فرصت آن را به جوانان نمی دهیم و کم 
بگیرد. معاون رئیس جمهوری  واقعی شکل  اجازه می دهیم گفت و گوی 
مساله  با  امروز  که  کسانی  تا  نشده  فراهم  امکانی  و  فرصت  اینکه  بیان  با 
از دغدغه  دارند  برخوردهایی که می شود مشکل  نوع  با  حجاب بخصوص 
های خود بگویند، یادآور شد: متاسفانه سیاست غالب در خیلی از دستگاه 
های حاکمیت، انکار، نادیده گرفتن یا ترد این مباحث با این بهانه که شکل 

شرعی و سازگاری با دین ندارند، بوده است.

وی تاکید کرد: ما مکلف به پاسخگویی هستیم و باید برای این مباحث، ادله 
کافی و برگرفته از قرآن کریم جهت استدالل داشته باشیم. اگر قرار است 
جامعه ای بسازیم که اتکا آن برتعالیم قرآن استوار باشد باید درک درست 
را آموزش دهیم اما اینکه صرفا به یک آیه اتکا کنیم و صرفا از یک نگاه و 
زاویه ای خالف نگاه جامع قرآن کریم به این امر بپردازیم اشتباه است. به 
گفته معاون رییس جمهوری، بیشترین تاکید و برخورد قرآن با آزاردهنده 
ها است اما متاسفانه امروز شاهدیم بیشترین برخورد با دخترانی می شود 
که ظواهر هنجارها را رعایت نمی کنند اما با کسی که متلک می گوید و 
آزاردهنده است برخوردی نمی شود. ابتکار به الیحه حفظ کرامت و امنیت 
زنان در برابر خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این الیحه به 
بخش مهمی از این موضوعات می پردازد و امیدوارم این موضوعات و بحث 

اذیت و آزار در مجلس مورد توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری اینکه خشونت انواع دارد و ممکن است با یک نگاه، رفتار یا 
برخورد در داخل خانواده یا جامعه  شکل بگیرد، تاکید کرد: متاسفانه در 
رویکردها و سیاستگذاری ها، صرفا نگاه سخت افزاری به حجاب وجود دارد 

و همین امر باعث شده چالش ها و سواالت بسیاری مساله شود.
ابتکار گالیه کرد: تصور این شده که اجباری برای موضوعی وجود دارد و 
نسل جوان به اندازه کافی در مورد آن توجیه نشده اند. ضمن اینکه این باور 
افتاده که مخاطب فقط دختران و زنان هستند در حالیکه در موضوع  جا 
کالن روابط اجتماعی بین زن و مرد هر دو مخاطب هستند بلکه حتی مردان 

بیشتر مورد خطاب هستند.
باید در سیاست گذاری ها و رویکردها و نوع آموزه  اینکه  بر  با تاکید  وی 
هایی که ارایه می شود بازنگری صورت گیرد، افزود: باید اجازه دهیم نسل 
جوان دغدغه های خود را مطرح کند و به سراغ آموزش درک مفاهیم عمیق 
قرآن با زبان امروز برویم و از دل آیه های بسیار زیبای قرآن، پاسخ پرمعنا 

برای جوان استخراج کنیم.
ابتکار خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم این مفاهیم را برای جوان دهه هشتادی 
و شهروند جهانی که خود را نسبت به اقتضائات جهانی می سنجد بشکافیم  
دچار مشکل خواهیم شد. باید بتوان با نسل جوان گفت و گو کرد و مباحث 

و مسایل را به زبان امروز به آنان منتقل کنیم.
این وبینار با حضور شهریار نیازی قرآن پژوه و زبان شناس برگزار شد.

مقررات جدید ورود به ارمنستان:
فقط به شرط 10 روز اقامت واکسینه می شوید

سفارت ایران در ایروان با اشاره به مقررات جدید ورود به ارمنستان اعالم 
کرد که براساس اعالم وزارت بهداشت این کشور مسافران باید در زمان ورود 
نتیجه تست منفی کرونا و یا گواهی واکسیناسیون کامل را به همراه داشته 
باشند. به گزارش آوای دریا، سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان در 

اطالعیه  هایی از مقررات جدید ورود به ارمنستان خبر داد.
واکسیناسیون کرونا از ۲۴ تیرماه فقط به شرط ۱۰ روز اقامت انجام می شود

ایرانی  هموطنان  اطالع  به  ایروان،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 

رسانده که طبق تصمیم وزارت بهداشت جمهوری ارمنستان، واکسیناسیون 
ارمنستان، فقط در  بهداشت  وزارت  اعالم شده  کرونا طبق محدودیت های 
مراکز سیار با واکسن آسترازنکا و از روز ۲۴ تیرماه فقط به شرط ۱۰ روز 
اقامت انجام می شود. در این اطالعیه آمده است که با توجه به محدودیت 
مراکز سیار و تعداد کم واکسن در هر مرکز، فرآیند تزریق می تواند بسیار 
زمان بر باشد. سفارت ایران در این اطالعیه از هموطنان ایرانی خواسته در 
داشته  توجه  شده  ذکر  محدودیت های  به  ارمنستان،  به  سفر  برنامه ریزی 

باشند.
در اطالعیه دیگری نیز به مقررات جدید ورود به ارمنستان توسط وزارت 
بهداشت ارمنستان در روز دوشنبه ۲۱ تیرماه، از مرزهای زمینی و هوایی 
اشاره شده و آمده است: در زمان ورود به کشور ارمنستان، مسافر باید یکی 
یا نتیجه تست منفی تشخیص  از دو مدرک زیر را به همراه داشته باشد: 
گواهی  یا  باشد،  نگذشته  آن  از  ساعت   ۷۲ از  بیش تر  که  کرونا  بیماری 
مورد  واکسن  که  در صورتی  کووید؛  بیماری  برابر  در  کامل  واکسیناسیون 
استفاده، یک ُدزی باشد، گواهی واکسیناسیون باید به گذشت حداقل ۲۸ 
روز از زمان واکسیناسیون و در صورتی که واکسن طی چندین ُدز تزریق 
اشاره  آن  ُدز  آخرین  دریافت  تاریخ  از  روز  به گذشت حداقل ۱۴  می شود 
داشته باشد. در این اطالعیه همچنین آمده است: برای کودکان تا سن یک 
سال )۱۱ ماه و ۲۹ روز( نیاز به تست منفی و یا گواهی واکسن نیست. در 
صورت عدم ارائه گواهی، فرد باید در مراکز مستقر در پایانه های مرزی و یا 
فرودگاه، مورد آزمایش کرونا قرار گیرد و تا حصول نتیجه منفی آزمایش، 
قرنطینه اجباری شود. نتیجه آزمایش در سامانه Armed ثبت می شود و 
طی مدت ۴۸ ساعت در اختیار شخص قرار می گیرد. در صورت منفی بودن 

جواب آزمایش، فرد از قرنطینه خارج می شود.
این اطالعیه می افزاید: گواهی آزمایش کرونا باید به زبان ارمنی، روسی و 
یا انگلیسی باشد و مشخصات مرکز انجام تست و فرم مشخصات رئیس آن 
مرکز، نام و نام خانوادگی فرد، شماره کارت شناسایی، تاریخ تولد )روز و ماه 
و سال(، نتیجه آزمایش و تاریخ نمونه گیری را شامل شود و توسط ریاست 

مرکز انجام آزمایش، امضا و به مهر آن مرکز مهمور شده باشد.
در این اطالعیه همچنین آمده است: گواهی واکسن به زبان ارمنی، انگلیسی 
نام و  انجام واکسیناسیون،  نام رئیس مرکز  باشد و فرم حاوی  یا روسی  و 
نام خانوادگی فردی که واکسن دریافت نموده، شماره کارت شناسایی فرد، 
تاریخ تولد، عنوان واکسن، شماره سریال و تاریخ دریافت هر دوز را شامل 
شود و توسط ریاست مرکز انجام آزمایش امضا و به مهر مرکز مذکور مهمور 
شود و می تواند حاوی کد )QR( باشد که از طریق آن می توان به جزئیات 

گواهی واکسیناسیون دسترسی پیدا کرد.
براساس این اطالعیه، گواهی که مسافر ارائه می کند باید بر اساس اصل عمل 
متقابل، توسط نهاد ذیصالح در جمهور ارمنستان قابل پذیرش باشد. فرد 
همچنین می تواند گواهی واکسن را از طریق نرم افزار گوشی تلفن همراه ارائه 

دهد و یا آن را از تلفن همراه بر روی کاغذ چاپ و ارائه کند.


