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گیتار  نوازندگی  کارگاه  و  کالس  مستر  دوره  چهارمین 
آکادمی  میزبانی  به  افشار”  لیلی  “دکتر  توسط  کالسیک 
آن  در حاشیه  که  برگزار شد  بندرعباس  در  “نوبان  موسیقی 
دنیا  در  که  بانویی  نخستین  افشار،  لیلی  با  گو  و  گفت  به 
کند،  اخذ  را  خود  دکترای  گیتار  نوازندگی  رشته  توانسته 

پرداختیم.
لیلی افشار افزود: از ریتم های موسیقی هرمزگان بسیار خوشم می 
آن  درون  هایی  ریتم  و چنین  کوبایی  آفریقایی،  های  ریتم  زیرا  آید 
وجود دارد و موسیقی جالبی است که توانایی عرضه شدن در سطح 

جهان دارد که به طور حتم مورد استقبال قرار می گیرد.
عنوان  کشورمان،  در  کالسیک  موسیقی  جایگاه  خصوص  در  وی 
به  که  داشتم  اجرا  ایران  در  مختلف  ارکسترهای  با  بار  چند  کرد: 
موضوع جالبی برخوردم، در خارج از کشور با دو تمرین کنسرت می 
گذاریم زیرا تمامی اعضا حرفه ای هستند و با دو روز تمرین همگی 
مهیای برگزاری یک کنسرت حرفه ای هستند اما در کشورمان یک 
بود  این موضوع عجیبی  و  برای یک کنسرت  تمرین می کنند  ماه 

که به چشمم آمد.
با  و  دست  چیره  نوازندگان  کشورمان  در  اینکه  بیان  با  افشار 
موسیقی  جامعه  باید  کرد:  خاطرنشان  دارند،  وجود  استعدادی 
اتحاد بیشتری داشته باشند و از طرفی باید وزارت فرهنگ و ارشاد 

حمایت بیشتری را از نوازندگان موسیقی به عمل آورد.
این مدرس موسیقی با اشاره به اینکه وقتی محصل بودم در خارج 
که  ای  نوازنده  و  هر مدرس  تمامی مستر کالس های  در  از کشور 
به شهرمان می آمد حضور پیدا می کردم، اضافه کرد: هرچه بیشتر 
نوازنده با اساتید بهتری درس بخواند و نوازندگی کند بهتر و تجربه 
اش بیشتر می شود تا به پیشرفت برسد و این موضوع بر روی بنده 
تمامی  به  حتم  طور  به  را  موضوع  همین  و  بود  تأثیرگذار  بسیار 

کنم. می  منتقل  هموطنانم 

وی ادامه داد: با تمرین و مرور درس هاست که می توان پیشرفت و 
این یادگیری پایانی ندارد و می توان موضوعات جدیدی را یاد گرفت 

که در آینده به کمک یک نوازنده بیاید.
ساز  قشنگترین  کالسیک  گیتار  بنده  نظر  از  اینکه  بیان  با  افشار 
و  دارد  وجود  کالسیک  گیتار  در  که  طنینی  کرد:  اظهار  دنیاست، 
و حمل  نیست  سازی  هیچ  در  دهد  می  انتقال  که  دلنوازی  صدای 
آکورد  سه  دانستن  با  ها  آهنگ  تمامی  نواختن  و  آسان  آن  نقل  و 
سبب شده گرایش عموم مردم به آن بیشتر از هر ساز دیگری است.

لیلی افشار از جمله نوازندگان برجسته گیتار کالسیک در جهان و 
از دانشگاه  نخستین زنی است که در رشته اجرای گیتار کالسیک 
هنرمند  این  است.  یافته  دست  دکتری  درجه  به  فلوریدا  ایالتی 
کرده  دریافت  بوستون  کنسرواتوار  از  را  خود  موسیقی  لیسانس 
تاکنون جوایز زیادی را کسب کرده و اکنون استاد دانشگاه ممفیس 
آمریکا،  ایتالیا،  دانمارک،  فرانسه،  در  متعددی  کنسرت های  و  است 

ایرلند، کانادا و استرالیا برگزار کرده است. انگلستان، 

به زندگی من خوش آمدید

فراگیری و تمرین در پیشرفت نوازندگی پایانی ندارد
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عالئم ابتال به سویه المبدا ویروس کرونا چیست؟
سارس-کوو-2،   )Lambda( المبدا  سویه 
اولین بار در پرو شناسایی شد و اکنون در بیش از 

۳0 کشور جهان مشاهده شده است.
جدیدترین  کارشناسان،  و  دانشمندان  نیوز،  از  نقل  به 
سویه ویروس عامل بیماری کووید-۱۹ را تهدیدی جدید 
برای دستاوردهای سال گذشته در مقابله با این ویروس 

می دانند.
سویه المبدا چیست؟

ویروس ها تمام مدت جهش و سویه های مختلفی از خود 
تولید می کنند. این سویه که قبال با نام C.۳۷ شناخته 
می شد، اولین بار در دسامبر سال ۲۰۲۰ در پرو شناسایی 
شد. بر اساس اظهارات سازمان بهداشت جهانی، المبدا 
موجب ۸۲ درصد ابتال در ماه مه و ژوئن در پرو بوده که 

باالترین نرخ مرگ ومیر جهان را نیز رقم زده است.
المبدا، الگوی منحصربه فرد از هفت جهش در پروتئین 
سنبله دارد که ویروس از آن برای آلوده کردن سلول های 
 L۴۵۲Q نام  به  البته جهشی  استفاده می کند.  انسانی 
 L۴۵۲R جهش  شبیه  زیرا  بوده  جالب  محققان  برای 
دلتا  نوع  زیاد  عفونت  ایجاد  در  نظر می رسد  به  و  است 

نقش دارد.
خطرات سویه جدید چیست؟

سویه المبدا با انتقال و مقاومت باالتر در برابر آنتی بادی ها 
معرفی شده اما متخصصان بهداشت می گویند که برای 

اثبات این واقعیت به اطالعات بیشتری نیاز است.
پروتئین سنبله نوع المبدا، الگوی منحصربه فرد از هفت 
 G۷۵V, T۷۶I, L۴۵۲Q,  ,۲۵۲-Δ۲۴۶( جهش 
 L۴۵۲Q F۴۹۰S, D۶۱۴G, T۸۵۹N( دارد که 
دلتا  انواع  در  گزارش شده   L۴۵۲R مشابه جهش  آن 

و اپسیلون است.
از   L۴۵۲R جهش  که  است  شده  مشخص  همچنین 
افزایش  باعث  و  می کند  فرار  شده  ایجاد  آنتی بادی های 
عفونت ویروسی می شود. داده های کنونی نشان می دهد 
که جهش L۴۵۲Q موجود در نوع المبدا ممکن است 

خصوصیات مشابهی از عفونت نوع دلتا داشته باشد.
بهداشت عمومی انگلیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، 
بیماری  باعث  سویه  این  که  ندارد  وجود  مدرکی  هیچ 

شدیدتر یا کاهش تاثیر واکسن هایی کنونی شود.
عالئم سویه المبدا چیست؟

سازمان  توسط  شده  منتشر  رسمی  موارد  اساس  بر 
به طور  کووید-۱۹  به  مبتال  بیماران  جهانی،  بهداشت 
معمول یکی از عالئم اصلی تب، سرفه خشک و خستگی 
درد،  شامل  شایع  کمتر  عالئم  البته  کردند  گزارش  را 
گلودرد، اسهال، ورم ملتحمه، سردرد، از دست دادن حس 
بویایی و چشایی، بثورات پوستی یا تغییر رنگ انگشتان 

دست و پاست.
شیوع المبدا در کدام کشورهاست؟

هنوز  المبدا  سویه  انتقال  و  آلودگی  میزان  اگر  حتی 
مشخص نشده باشد حدود ۳۰ کشور در سراسر جهان 
این سویه را گزارش کردند. اگرچه به وضوح سویه غالب 
تشکیل  را  موارد  درصد   ۸۰ از  بیش  که  است  پرو  در 
درصد   ۳۱ از  بیش  در  ژوئن  و  مه  ماه  از  اما  می دهد 

نمونه های شیلی نیز مشاهده شده است.
به تازگی، بهداشت عمومی انگلستان نیز اعالم کرده که 
کشور  این  در  المبدا  از  ناشی  موارد  از  معدودی  تعداد 

شناسایی شده است و آن را به عنوان »عامل بالقوه افزایش 
انتقال یا افزایش احتمال مقاومت در برابر آنتی بادی های 

خنثی کننده« تشخیص داده است.
در حال حاضر و با راه یافتن این ویروس به اروپا، مکانی 
مشخص  هنوز  است،  نبرد  در  دلتا  نوع  با  همچنان  که 
از  نیست که المبدا به دلیل عدم مطالعه به چه میزان 

نگرانی تبدیل شود.
پان  بهداشت  سازمان  منطقه ای  مشاور  مندس،  ژایرو 
در  ویروسی  بیماری های  زمینه  در   )PAHO( آمریکا 
هشت  در  بیماری  این  گفت:  ژوئن   ۳۰ در  ظهور  حال 
طور  به  اما  شناسایی  کارائیب  و  التین  آمریکای  کشور 
هنوز  است.  شده  مشاهده  کشورها  بیشتر  در  پراکنده 
باال  انتقال  با  ویروسی  که  ندارد  وجود  واضحی  شواهد 

باشد.
اثربخشی واکسن ها در برابر سویه المبدا چه میزان است؟

محققان دانشگاه شیلی، سانتیاگو با استفاده از نمونه های 

واکسن  دوز  دو  که  محلی  بهداشتی  کارکنان  خون 
کرده  دریافت  را  چین   )CoronaVac( کروناوکس 
کردند.  مطالعه  را  ویروسی  عفونت  بر  المبدا  اثر  بودند، 
نتایج تحقیقات آنان در مقاله ای پیش چاپ، منتشر شده 
آلفا  و  گاما  به  نسبت  المبدا  که  می دهد  نشان  و  است 
تولید  آنتی بادی های  از  می تواند  بهتر  و  است  عفونی تر 

شده از واکسیناسیون فرار کند.
از طرف دیگر، نتایج مطالعه دانشکده پزشکی گروسمن 
نیویورک که هنوز نتایج آن توسط محققان تکرار نشده 
که  می دهد  نشان  و  شد  منتشر  جوالی  سوم  در  است 
واکسن های mRNA در برابر سویه المبدا موثر هستند.

قرار  بررسی  مورد  هنوز  مطالعات  این  دو  هر  بااین حال، 
نگرفتند و اطالعات دقیق در مورد اثر واکسن در برابر نوع  

المبدا مشخص نشده است.
منبع ایسنا

  گزارش  : ایسنا
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هف و  انگشتر   ، تبرک  عنوان  تحت  مسن،  زنان  فریب  با  که    جوانی  زوج 
زیورآالت آن ها را می دزدیدند در بندرعباس دستگیر شدند. 

۲ مرد و یک زن اعضای باند تبهکاری بودند که با طراحی یک سناریو در نقش  
راننده، مرد توریست و زن مسافر ،  در شهر پرسه می زدند وزنان سالخورده را 
شناسایی و به اجرای نقش می پرداختند.آن ها  اگر طال یا انگشتری در دستان 
مشکی  پالستیک  کیسه  در  تبرک  بهانه  به  می دیدند  سالخورده  مالباختگان 
می انداختند و در چشم بر هم زدنی با خونسردی این پالستیک حاوی طال را 
با پالستیک قالبی مشابه دارای  وسایل بی ارزش هم وزن طال به آن ها می دادند.

و  طال  تومان   میلیارد  یک  حدود  اقدام،  این  با  خانوادگی   نفره   ۳ باند  این 
از طایفه  از زنان کهن سال به جیب زدند. زن و شوهر و خواهرزاده   جواهرات 
فیوج  با  شگرد صحبت کردن و اعتمادسازی، طالهای طعمه های ساده دل را  
ماهرانه  سرقت می بردند. تا اینکه هفته گذشته آن ها  بعد از مدتی  تلکه کردن 
مسافران و به جا نگذاشتن هیچ ردی از خود، در حین سوار کردن طعمه دیگر 
در یکی از خیابان های اصلی بندرعباس، غافلگیرانه به دام کارگاهان زبده پلیس 
آگاهی هرمزگان افتادند. تاکنون ۱۱ نفر  شامل متهمان و مالخران شناسایی و 
دستگیر  شدند و ۲۲ نفر از این باند شکایت کردند .پرونده همچنان در دست 

بررسی است.  
آغاز ماجرا

ظهر یک از روزهای گرم سال است و زن مسن بعد از مالقات با بیمارش ،پیاده 
خود را به بیرون از بیمارستان می رساند. هوا گرم است و او قصد رفتن به منزل 
لحظه ای  است.  عمومی  نقلیه  وسیله  یا  و  عبوری  ماشین های  منتظر  دارد.  را 
او ترمز می زند.شیشه های آن دودی  می گذرد و پراید سفیدرنگی  جلوی پای 
است و تابلوی با عنوان تاکسی بر روی سقف نصب شده است ، زن  که دیگر 
طاقت گرما را ندارد سوار بر خودرو می شود و در کنار خانم جوان حدود ۳۸ 
ساله ای می نشیند و مقصد خود را اعالم می کند. خودرو به راه می افتد و زن 
جوان در طی مسیر شروع به حرف زدن می کند. راننده ۳۲ ساله ساکت است 
و مرد۴۵ ساله که در صندلی شاگرد نشسته است در این صحبت ها مشارکت 
می کند و با یک لهجه نامشخصی حرف می زند. زن جوان وانمود می کند  که او 
را نمی شناسد ولی از طرز صحبت کردنش فهمیده  ایرانی نیست  و می گوید 
رئیس یکی از کاروان های زیارتی  است و  راهی یکی از اماکن زیارتی . زن مسن 

باور می کند که مسافر جلویی بالباس مبدل رئیس کاروان است.
 مرد متبرک

سخنان نامفهوم بین مرد و زن جوان ردوبدل می شود تا اینکه زن تظاهرمی کند 
تمام حرف های او را متوجه شده است.

این مرد می گوید قادر است وسایل گران قیمت مانند طالجات را االن تبرک کند 
و من می خواهم انگشترم را به او بدهم.

زن کهنسال خوش باور، به النگوهای خود نگاهی می اندازد، اما می گوید که از 
دستانش خارج نمی شود. در همان لحظه زن جوان پمادی از کیف خود بیرون 

می آورد ،به دست او می زند، النگوها را درمی آورد و به  دست مرد می سپارد.
 پالستیک مشکی حاوی طال

مرد جوان طالها را می گیرد درون یک پالستیک مشکی رنگ می اندازد، در همان 
لحظه زن جوان حواس مسافر را پرت می کند تا به جلو نگاهی نیندازد ، مرد 
از فرصت استفاده و پس از مدتی کوتاه، کیسه پالستیک طال را با پالستیک 
مشابه جابجا می کند. با همان کلمات نامفهوم می فهماند که طال را تبرک کرده 
است و نباید تا دو ساعت دیگر درب پالستیک  باز شود و همچنین یک  ۱۰ 
هزارتومانی به عنوان تبرک به او می دهد. زن سالخورده  بعد از گرفتن  کیسه 
پالستیکی و اسکناس ۱۰ هزارتومانی  تشکر می کند. در همان لحظه خودرو از 
حرکت می ایستد و راننده  به این مسافر می گوید که پیاده شود چون مسیرش 

جای دیگر است و از او کرایه نمی گیرد .
 ناپدید شدن النگوها

زن  از خودرو پیاده و با یک خودروی کرایه ای دیگر راهی منزل می شود، پس 
از بازگشت به خانه، به سراغ النگوهایش  می رود تا اینکه درب پالستیک را باز 
نیست  النگوها  از  اثری  پالستیک  درون  ناگهان دچار شوک می شود،  می کند، 
بلکه پر از باطری های  قلمی و... است.بهت زده  این موضوع  را به فرزندانش در 
میان می گذارد و  آن ها می فهمند که چه کالهی بر سرمادرشان رفته است  و 

بالفاصله پلیس ۱۱۰ از این موضوع مطلع می کنند.
 سرنخ هایی از سارقان

پرونده ای  بر روی  میز کارگاهان پلیس آگاهی استان باز می شود و اظهارات یک 
زن مسن دیگر بندرعباسی بدون اینکه شماره پالک از خودرو داشته باشد در آن 
به  ثبت می رسد.متهمان در تمام سرقت ها، شماره پالک ماشین ها را مخدوش 
تجسس های  با  هم زمان  کارآگاهان  نیاید.  به دست  آن ها  از  ردی  تا  می کردند  
دزدان  این  ردیابی  برای  شهر  مختلف  مناطق  اطالعاتی  رصد  و  تخصصی  
حرفه ای خود را در برابر زنان فریب خورده دیگری می بینند که با همین شگرد 
فریب خورده بودند.مدت کوتاهی چندین شکایت مشابه دیگر هم پیش روی تیم 
تحقیق قرارمی گیرد که نشان می دهد  اعضای این گروه به صورت سریالی زنان 

را به دام می اندازند و با وعده تبرک، طالهایشان را به چنگ می آوردند.
 روزها می گذرد آمار شکایت های مشابه در پلیس آگاهی هرمزگان  روز به روز 
افزایش می یافت تا اینکه اقدامات اطالعاتی و شبانه روزی پلیس آگاهی استان 

نتیجه داد سرنخ های از  این باند سارق مسافرکش نما به دست می آید.
 دستبند قانون در یکی از خیابان های شهر

ظهر  ۲۲ اردیبهشت ماه  است و پراید سفیدرنگ پالک مخدوش، شیشه دودی 
در مسیر کمربندی در حال تردد. سرنشینان آن دنبال طعمه هستند  و دقایقی 
ناگهان  می شود.  شنیده  سالخورده  زن  یک  پای  کنار  خودرو  ترمز  بعد صدای 
خودروهای پلیس آژیرکشان از راه می رسند و زن مسن خوش شناس از دست 
این سارقان  نجات می یابد. سرنشینان  پراید که  غافلگیر شده اند و فکرش را 

نمی کردند به دام بیافتند، دستبند سرد به دست هایشان گره می خورد ...
 اعتراف

متهمان که شامل زن و شوهر و خواهرزاده هستند اگرچه در ابتدا اصرار دارند 
که بی گناه اند اما در مواجه با ادله پلیس و شاکیان لب به اعتراف می گشایند  و 
به نقشه مجرمانه خود اعتراف می کنند.در بازجویی ها اقرار می کنند که تاکنون 
با خودروهای ۲۰۶، پارس و پراید در پوشش مسافرکش طالجات  زن های  مسن 
را به سرقت می بردند . سردسته این باند دستگیرشده که  اعتیاد شدیدی به 
زیارتی  کاروان های  از  یکی  رئیس  را  خود  که  )مردی  دارد  مخدر  مواد  مصرف 
و  مالباختگان  و  شکاک  از  تعدادی  با  شدن  رودررو  از  پس  می کرد(  معرفی 
او  اعتراف می کند.  افراد  از  به سرقت   از سوی آن ها صراحتاً  شناسایی شدن  
در ادامه همسر خودش و خواهرزاده همسرش را نیز به عنوان همدست خود در 
سرقت ها معرفی می کند. در تحقیقات از متهمان و اعتراف صریح آن ها به ۲ 

فقره سرقت مشابه  در شهرستان میناب هم معترف می شوند.
 شگرد

متهم ۴۵ ساله  می گوید: »زمانی که یک زن سالخورده را در خیابان شناسایی 
می کردیم،به سراغش می رفتیم و در نقش راننده و مسافر ، او را سوار خودرو 
که  می خواستیم  آن ها  از  طال  دیدن   و  تبرک  بهانه  به  پس ازآن،  می کردیم  
را داخل کیسه های  از گرفتن طال آن  ما نشان دهند و پس  به  را  طالهایشان 
پالستیکی می انداختم،بدون آنکه زنان سالخورده متوجه شوند آن را با پالستیک 
تحویل  از  پس  و   می کردم  جابجا  خرده ریز  و  بی ارزش  وسایل  از  پر  مشابه 
بسته های پالستیکی پا به فرار می گذاشتیم ،همه  چیز خوب پیش می رفت و ما 

حساب همه جا را کرده بودیم تا گیر نیفتیم اما ...«.
 بازیگران سارق

زن متهم در بازجویی ها می گوید که پس از ۱۴ ساله متارکه، به خاطر پسرشان 
به زندگی با همسر سابقش  برگشته است او در این مدت دریکی از استان های 
اینکه  تا  است.  بوده  بندرعباس  در  و همسرش  می کرده  زندگی  مرکزی کشور 
آن ها پس از آغاز زندگی مشترک تصمیم به سرقت می گیرند و خواهرزاده اش 

نیز وارد این عملیات می کند.
» همسرم قباًل در آژانس کار می کرد و تابلو تاکسی را از آن زمان به همراه داشت 
،  در روزهای اوایل سرقت عذاب وجدان داشتم اما روزهای  به سرقت عادت کردم 
و با اعتمادسازی ، زنان مسن با اختیار خود طالها را به ما می دادند ،  طال را 
همان روز و یا روز بعد به طالفروشی های سطح شهر می بردیم  و بدون برگ 
خرید می فروختیم. خیلی  این امر هم راحت نبود. ما باید نقش بازی می کردیم 
باورشان می شد و کوچک ترین شکی  اکثر آن ها  تا مسافر زن فریب می خورد. 

به ما نمی کردند«.
 سرقت به خاطر خاله

از  دریکی  می گوید:»  پشیمانی  و  تأسف  اظهار  با  بود  راننده  که  دیگری  مرد 
به  خاله ام  خاطر  .به  بودم   مغازه دار  و  می کردم  زندگی  کشور   کالن شهرهای 
بندرعباس آمدم چون خاله ام مریض است و نیاز به پول دارد و من هم به او 

کمک کردم ، واقعاً اشتباه کردم و پشیمان هستم«.
 خریداری برلیانس با سرقت طالها

این باند سارق با پول فروش طال و جواهرات ، یک دستگاه خودروی برلیانس 

خریداری می کنند.
سردار غالمرضا جعفری رئیس پلیس هرمزگان  در این مورد می گوید:»این باند 
سابقه دار که در کارنامه شان سرقت و زورگیری دارند  با پول سرقت،  یک دستگاه 
خودروی برلیانس خریداری کردند با اینکه به اسم خودشان سند نخورده بود اما 

موفق شدیم آن را بیابیم و توقیف کنیم«.
وی بابیان اینکه تاکنون ۱۱ نفر از این باند زورگیری دستگیر شدند ۳  نفر که 
اصلی و مابقی مالخر هستند ادامه می دهد: »متهمان پس از تشکیل پرونده، 
به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و تحقیقات تکمیلی در خصوص اعضای این 

باند ادامه دارد«.
سردار جعفری  با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش ریالی پرونده حدود یک 
میلیارد تومان  است و ۲۲ نفر از کسانی که به این شیوه از آن ها سرقت شده 
است، شناسایی شده اند می گوید:»اگر در شرایطی  طعمه ها  پی به کاله برداری 
آن ها می بردند آن ها با ترفند خاص طالهایشان را سرقت و بعد از دزدی هم آن ها 

را کنار خیابان رهایشان می کردند«.
 وی این را هم  تأکید می کند که  مالباختگانی که با این شگرد سارقان، طالهای 
خود را از دست دادند به پلیس آگاهی استان  مراجعه کنند و یا با شماره   ۱۱۰ 
و یا با شماره۲۱۸۲۵۵۴۳ مرکز فرماندهی و کنترل  پلیس آگاهی هرمزگان جهت 

شناسایی متهمان تماس  بگیرند.
 سارقان، اخاذان و شیادها همیشه در کمین هستند

تاکسی و وسیله  ایستادن کنار خیابان و منتظر  این هوای گرم هرمزگان،  در 
خودروی  هر  با  می دهیم  ترجیح  ماها  از  خیلی  و  است  بودن سخت  عمومی 
از  خیلی   . شویم  سوار  ایستاد  پایمان  جلوی  که  مسافرکش  عنوان  با  عبوری 
مسافرکش ها از این طریق امرار و معاش می کنند اما دراین بین هستند افرادی 
با عنوان راننده  با اهداف شوم وجهه مسافرکش های را تخریب می کنند و  که 
اقدام به مسافر زنی عده ای خاص کرده و در یک فرصت مناسب از مسافران خود 

اخاذی و آن ها را تلکه می کنند. 
بانوان  خصوصاً  و  شهروندان  عموم  از  مورد  این  در  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
تاکسی  و  اتوبوس  نظیر  عمومی  نقل  و  حمل   وسایل  از  حتماً  تا  می خواهد  
استفاده کنند و در صورت امکان شماره پالک خودرویی که سوار می شوند را 
برای  بهداشتی  با حفظ پروتکل های  بانوان  به ویژه  به خاطر بسپارند.شهروندان 
و  مترو  اتوبوس،  تاکسی،  مانند  عمومی  نقلیه  وسایل  از  شهر  سطح  در  تردد 
آژانس های معتبر استفاده کنند تا در ادامه شاهد وقوع مشکالت و حوادث تلخ 

و ناگوار نباشیم.
سردار جعفری   بابیان اینکه شهروندان نباید به بهانه عجله داشتن دررفت و 
آمد، خود را در معرض خطرات احتمالی قرار دهند، می گوید: »در معرض دید 
قرار دادن اقالم گران قیمت مانند طال، زیورآالت و وسایل باارزش می تواند برای 
مسافربر نماها وسوسه انگیز باشد«. به خاطر سپردن مشخصات خودرو )شماره 
پالک، نوع وسیله نقلیه، رنگ و ...( و خصوصیات ظاهری سرنشینان )خال کوبی 
دست، نوع لباس، ظاهر افراد و ...( در شناسایی و دستگیری این گونه مجرمان 

بسیار مهم است.
حفظ  برای  بانوان  به  خصوص  »شهروندان  می دهد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
امنیت خود در هیچ شرایطی به تنهایی سوار بر خودروهای مسافربر غیرمجاز 
بهتر  رادارند،  این وسایل  از  استفاده  اضطرار قصد  و چنانچه در شرایط  نشوند 
مشاهده  به محض  و  دهند  اطالع  خود  بستگان  به  را  خودرو  مشخصات  است 
هرگونه رفتار مشکوک یا تغییر ناگهانی مسیر؛ مراتب را در اسرع وقت با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند«. همیشه این را به خود یادآوری کنیم 
که سارقان، اخاذان و شیادها همیشه در کمین هستند و می خواهند بهترین 
و راحت ترین راه را برای تصاحب اموال دیگران به دست بیاورند. آن ها همیشه 

دنبال کم خطرترین شگرد سرقت هستند.

سناریوی عجیب زن و شوهر برای سرقت طالهای زنان مسن

باند سارقان سریالی در پوشش مسافرکش در بندرعباس 
  گزارش  : صبح ساحلمتالشی شد



انتشار تصاویری از دعوا و درگیری شدید چند دختر نوجوان 
در فضای مجازی و دادن الفاظ نامناسب به یکدیگر و در نهایت 
قمه کشی، پرسش های بسیاری را در اذهان عمومی نسبت به 

چرایی چنین اعمالی به وجود آورده است.
دخترکانی در دو دسته روبروی هم قرار گرفته اند و در ابتدا با لفاظی 
و گفتن برخی کلمات، دهان به دهان می شوند اما به ناگهان کار به 

درگیری تن به تن کشیده می شود.
پرتاب می کند که بخشی  را چنان  از دخترها، دیگری  ادامه یکی  در 
دختر  اما  می خورد  باغچه  کنار  سیمانی  ناحیه  به  سرش  و  کتف  از 
این  می گیرد.  سر  از  را  درگیری  و  دعوا  و  می خیزد  بر  آسیب دیده 
درحالی است که تماشاچیانی این صحنه ها را به نظاره نشسته اند و 
به جای خاتمه دادن به مساله، با جمالتی بر آتش درگیری می دمند.

بیرون می کشد  را  سانتیمتری  ای ۵۰  قمه  دعوا، دخترکی،  میانه  در 
نمی کند؛ صحنه  استفاده  آن  از  دوستان،  وساطت  با  خوشبختانه  که 
ای که هر چند در هر حالتی زننده و ناهنجار است اما به طور معمول 
در دعواهای پسران بیشتر دیده می شود. به هر حال فیلم در فضای 
را به همراه دارد  مجازی منتشر می شود و واکنش کاربران بسیاری 
که متفق القول از چرایی کاهش سن خشم در جامعه و بروز این نوع 

رفتارهای پسرانه در میان دختران می پرسند.
پرسش هایی که خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا را بر آن داشت تا 
در گفت وگو با محمد کاظم زاده روانشناس و خانواده درمانگر پاسخ 

آن را جویا شود.
کاظم زاده در این گفت وگو با تاکید بر اینکه نخستین موضوعی که در 
این اتفاق باید مورد بررسی قرار گیرد بحث عالقه مندی و پایبندی و 
احساس خوب داشتن به کلیشه جنسیتی است، اظهار داشت: کلیشه 
که  هایی  پایبندی  و  قوانین، هنجارها  اصول،  داشتن  یعنی  جنسیتی 
متناسب با جنسیت انسانی است که این امر از هنگامی که افراد از سن 
۱۱ و ۱۲ سالگی، آرام آرام شروع به ساخت هویت خود می کنند به 

این هویت جنسیتی پایبند می شوند.
وی ادامه داد: حال وقتی این پرسش مطرح می شود که چرا دختران 
ما در محدوده سنی ۱۳ یا ۱۴ سال این پایبندی را ندارند باید گفت 
این امر دالیلی دارد از جمله اینکه برای نشان دادن قدرت بیشتر است 
یعنی وقتی افراد برخالف کلیشه جنسیتی خود رفتار یا یکسری نشانه 

ها را بروز می دهند، می تواند نشانه قدرت خواهی بیشتر باشد.
به بیان کاظم زاده، دومین دلیل عدم پایبندی به کلیشه های جنسیتی 
به  نسبت  شونده  تکرار  یا  دائمی  نسبتا  اعتراض  یک  نشانه  تواند  می 
برخی مسایل از جمله تربیت خانوادگی یا جلوه های اجتماعی یا حتی 
و  روانشناس  این  باشد.  خود  عاطفی  و  فردی  میان  روابط  به  نسبت 
های  کلیشه  به  پایبندی  عدم  دالیل  از  دیگر  یکی  درمانگر،  خانواده 
جنسیتی را نداشتن درک عمیق از جنسیت یا کلیشه جنسیتی عنوان 
و تصریح کرد: به این معنا که فلسفه آن به اصطالح موقعیت را درک 
نکرده باشند که در مورد این وضعیت در جامعه با پدیده هایی همچون 
رو  روبه  کنند  می  منعکس  را  غیرپسرانه  های  جلوه  پسرهایی  اینکه 

هستیم. وی با تاکید بر اینکه این سه محور یعنی نشان دادن قدرت 
بیشتر، اعتراض و نداشتن درک عمیق از جنسیت می تواند محورهای 
اصلی احساس منفی نسبت به کلیشه جنسیت باشد، خاطرنشان کرد: 
دقیقی  آموزش  اینکه  دلیل  به  افراد  که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه 
ندیده اند به فلسفه نشانه ها و اصول و قواعد پی نبرده اند یا چنین 

چیزی در حوزه اهمیت آنان نبوده است.
راهکار پیشگیری از تکرار دعواهایی با کلیشه های جنسیتی فرافردی 

چیست؟
کاظم زاده در پاسخ به این پرسش که چه کنیم تا دیگر شاهد دعواهایی 
با کلیشه های جنسیتی فرا فردی نباشیم، اظهار داشت: همه افراد با 
آموختن مهارت هایی می توانند ناکامی ها و نابسامانی های خود را 
مدیریت کنند و احساس منفی نسبت به کلیشه جنسیتی اینگونه بروز 
نمی کند. وی با تاکید بر اینکه داشتن مهارت کنترل خشم، مهارت 
نسبت  منفی  احساس  شود  می  باعث  قاطعیت  مهارت  و  مساله  حل 
نکند،  بروز  آزاردهنده  و  تِکانشی  به صورت  کلیشه های جنسیتی  به 
توضیح داد: در حقیقت اگر افراد این سه مهارت را داشته باشند ناکامی 
نابسامانی های اطراف آنان زمینه ساز رفتارهای تکانشی خیلی  ها و 
جدی نمی شود و سعی می کنند مشکالت را به صورت مطلوب تر و 
سازنده تر پیش ببرند حتی اگر احساس درونی آنان احساسی منفی 
باشد. به گفته این روانشناس تربیتی، مدیریت خشم، داشتن اشراف 
دقیق به هیجانات درونی ایجاد می کند که باعث می شود فرد بتواند 
هیجانات درونی خود را کنترل کند. قاطعیت هم به ما یاد می دهد 
که بعد از اینکه خود را در یک ناکامی و نابسامانی کنترل کردیم، از 
ناراحتی خود به صورت سازنده و هدفمند به نحوی که نه خود آسیب 
ببینیم نه دیگری و منطبق با هنجارهای گفت و گوی اجتماعی باشد 

حرف خود را بزنیم و حرف در دلمان نماند. 
کاظم زاده با بیان اینکه بسیاری مواقع مشکل ما طرف مقابل یا یک 
سیستم نیست بلکه مشکل خود ما و مساله در درون خود ما است، 
بتوان  تا  باشیم  بلد  را هم  مهارت حل مساله  باید  اظهار داشت: پس 
مسائلی که گریبان گیر می شود را به طور جدی حل کرد. فرزندان 
نسل جدید نیاز مبرم به آموزش مهارت ها دارند این روانشناس تربیتی 
و مشاور خانواده با تاکید بر اینکه این مهارت ها باید به صورت عمومی 
در مراکز آموزشی رسمی مانند آموزش و پرورش و رسانه های جمعی 
ارائه شود، تشریح کرد: همچنین باید کتاب های خوبی در این مورد 
نوشته شود و قابل استفاده و فهم برای عموم مردم باشد. خانواده ها 
هم باید تالش کنند تا فرزندان را نسبت به زندگی آینده آماده کنند. 
وی افزود: فراموش نکنیم امروز همانند سی سال پیش، فرزندان نمی 
توانند بدون آمادگی، آگاهی و دانستن آنچه که الزم است وارد برهه 

مهمی از زندگی شوند و والدین باید این موقعیت ها را تدبیر کنند.
نبود  صورت  در  جوانان  و  نوجوانان  اینکه  بر  تاکید  با  زاده  کاظم   
هیچکدام از این اتفاق ها باید خود تدبیری بیاندیشند، خاطرنشان کرد: 
بروز رفتار  از  از نوجوانان  بر پژوهش های صورت گرفته، بسیاری  بنا 
ناکارآمد احساس منفی دارند یعنی اگر رفتاری تکانشی از خود نشان 
توجیه  یا  دفاع کنند  کار خود  از  دهند شاید در منظر عمومی حتی 
به  با منطق خود خلوت می کنند و سر  اما موقعی که  تراشی کنند 
جیب مراقبت فرو می برند متوجه می شوند که نخستین آسیب رفتار 

ناکارآمد به خود فرد باز می گردد.
این  ضرورت  و  اهمیت  به  نوجوان  است  بهتر  پس  کرد:  تاکید  وی   
آموزش ها و رفتارهای مقابله ای پی ببرد و خود را به این آگاهی ها 

مسلح کند تا حال دلش خوب شود.

پرخاشگری دخترانه، ثمره مهارت نیاموخته
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بروز رفتارهای هنجارشکنانه در غیاب نبود اوقات فراغت سالم برای نوجوانان

در سایه غیرحضوری  فراغت  اوقات  زمان  افزایش 
کرونا،  ویروس  گیری  همه  دلیل  به  مدارس  شدن 
دانش  برای  بسیاری  روانی  و  روحی  مشکالت 
صورت  در  که  موضوعی  آورده،  ارمغان  به  آموزان 
در  هنجارشکن  پدیده های  ظهور  به  توجهی،  بی 

اجتماع می انجامد.
زمانی نه چندان دور، دانش آموزان پس از ۹ ماه تحصیل 
تابستان و شروع تعطیالت  برای آمدن  و مدرسه رفتن، 
راهکاری  دنبال  به  والدین  و  کردند  می  شماری  لحظه 
برای پرکردن اوقات فراغت سه ماهه تابستان آنان، از این 
کالس زبان به آن کالس ورزشی یا هنری جهت ثبت نام 

دلبندان خود در رفت و آمد بودند.
برای  های خود  برنامه  از  آموز  دانش  پسران  و  دختران 
را در مزرعه پدربزرگ  تابستان  برخی  و  هم می گفتند 
یا کارگاه و تعمیرگاه جهت حرفه آموزی می گذراندند یا 
برای کمک به خانواده، اوقات فراغت را به کسب درآمد 

مشغول بودند.
اوقات  و  برگشت  اسفند ۹۸، ورق  با شیوع کرونا در  اما 
به  تعطیلی  ماه  سه  جای  به  مدرسه  از  دوری  و  فراغت 
همیشگی تبدیل شده است؛ کالس ها غیرحضوری شده 

قاب فضای مجازی جای  در  ها  و همکالسی  معلمان  و 
بودن  که  شده  تبدیل  ای  مدرسه  به  خانه  و  اند  گرفته 
برنامگی  بی  و  بی حالی  با  آن  در  آموز  دانش  نبودن  یا 
برابر  اوقات فراغت چند  از همه مهمتر  طی می شود و 
اینترنت  و  مجازی  فضای  اینکه  بر  مضاف  است.  شده 
جای دوستان را پر کرده و هرآنچه در آن دیده می شود 
بدون نظارت ناظم یا معلم، الگویی رفتاری در دانش آموز 
نهادینه کرده که امروز شاهد حضور نوجوانانی خشمگین 

و پراسترس و گاه منزوی هستیم.  
موضوعی که مجید ابهری آسیب شناس و رفتار شناس 
حوزه  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  دوشنبه  روز  اجتماعی 
آینده  بسترساز چالش های  را  آن  ایرنا،  و خانواده  زنان 
آموزان و ظهور پدیده های هنجارشکن در  برای دانش 
پرکردن  اینکه  بر  تاکید  با  ابهری  کرد.  عنوان  اجتماع 
مناسب اوقات فراغت یکی از فرایندهایی است که همواره 
باید مورد توجه خانواده ها و مربیان آموزشی قرار گیرد، 
اظهار داشت: متاسفانه به علت بیماری کرونا و تعطیلی 
مدارس، نوجوانان و جوانان اوقات بسیار زیادی را در خانه 
و خیابان ها می گذرانند که این موضوع عالوه بر آسیب 
های رفتاری، آسیب های اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی با یادآوری اینکه 
بعد از گسترش فضای مجازی و تلفن های هوشمند در 
از رفتارهای  انتشار عکس و فیلم  ارسال و  بین جوانان، 
هنجارشکنانه نوجوانان و جوانان، الگوی نامناسب و غلط 
تربیتی برای دانش آموزان ایجاد کرده که تاثیر مستقیمی 
نوجوانان  نزاع  نمونه  عنوان  به  شد:  یادآور  دارد،  آنها  بر 
این  بین  که  باعث شده  پسر  و  از دختر  اعم  یکدیگر  با 
یک  هر  و  گیرد  شکل  بدرفتاری  مسابقه  اقشار  و  افراد 
وی  بگذارند.  نمایش  به  را  ناهنجار  رفتارهای  شکلی  به 
با اشاره به اینکه ورود فرزندان به شبکه های اجتماعی و 
ارتباط َمجازی با افراد و گروه ها، مخاطرات جدی تربیتی 
فراموش  افزود:  دارد،  همراه  به  آنان  برای  را  رفتاری  و 
نکنیم پس از فضای مجازی، دوستان و همساالن نقش 
که  چرا  دارند  جوان  و  نوجوان  تربیت  روش  در  موثری 
برخوردار  اصولی  تربیت  و  مناسب  خانواده  یک  از  همه 
نیستند بلکه برخی از آنان، به دالیل مختلف دارای تربیت 
نادرست هستند که این فرایند به جوانان منتقل شده و 
موجب گسترش آسیب های اجتماعی می شود. ابهری، 
نتیجه خالی  گران بودن وسایل رفاهی و تفریحی و در 
از  دیگر  یکی  را  جوانان  و  نوجوانان  فراغت  زمان  بودن 

ایجاد آسیب های روحی و روانی در نوجوانان و  عوامل 
جوانان دانست و خاطرنشان کرد: در درجه اول دولت و 
سازمان های متولی باید فکری به حال پرکردن مناسب 
اوقات فراغت نوجوانان کنند سپس خانواده ها با تدبیر و 
ناهنجار  اجازه ندهند که رفتارهای  اوقات،  این  مدیریت 

دوستان، همساالن و هم بازی ها به جوانان انتقال یابد.
وی با تاکید بر اینکه تعطیلی مدارس یکی از دالیل اصلی 
نوجوانان  برای  اندازه  از  بیش  فراغت  اوقات  خالی شدن 
آموزان  دانش  اوقات  این  از  پیش  زیرا  است  جوانان  و 
بیشتر به درس و امتحان می گذشت، گفت: هر چند در 
مدارس، غیر از دروس موضوعی و آکادمیک به فرزندان 
چیز دیگری آموخته نمی شد اما نظارت مدیران، معاونان 
و ناظمان مراکز آموزشی و رفتاری نوجوانان عامل موثری 

در کنترل تربیتی آن ها بود.
ابهری یادآور شد: متاسفانه با ادامه این روند و عدم چاره 
اندیشی، در آینده ای نه چندان دور شاهد ظهور اقشار 
همین  بود.  خواهیم  هنجارشکنان  و  اوباش  از  جدیدی 
نوجوانان و جوانان تا چند سال دیگر برای جامعه، خانواه 
و دولت مزاحمت های قانونی حقوقی و اجتماعی فراهم 

خواهند کرد اگر امروز راهکاری اندیشیده نشود. / ایرنا

  گزارش  : ایرنا
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آغاز بکار اولین گروه همیار زنان سرپرست خانوار در بشاگرد

اولین گروه همیار زنان سرپرست   ، به مناسبت بزرگداشت هفته بهزیستی 
خانوار با فعالیت کارگاه خیاطی در شهرستان بشاگرد آغاز بکار کرد.

در این کارگاه که در بخش مرکزی دهستان جگدان شروع بکار کرد هفت زن 
سرپرست خانوار مشغول بکار شدند.

در این کارگاه لباس های محلی، بندری ، بلوچی وفرم مدارس تولید و به 
فروش می رسد.

کارشناس ورزش بانوان کالنشهرهای کشور منصوب شد

فرزندان کارکنان شهرداری های  و مسئول ورزش  بانوان  کارشناس ورزش 
کالنشهرهای ایران معرفی و منصوب شد

 طی حکمی از سوی کمال مرادی، دبیرکل مجمع شهرداران کالنشهرهای 
ساالری  فوزیه  اجتماعی،  و  فرهنگی  کمیسیون  دبیر  پیشنهاد  با  و  ایران 
به  بندرعباس  شهرداری  کارکنان  ورزش  دبیر  و  بانوان  ورزش  مسئول 
عنوان کارشناس ورزش بانوان و همچنین مسئول ورزش فرزندان کارکنان 
شهرداریهای کالنشهرهای ایران معرفی و منصوب شد . حدود دوسال است که 
مردم عزیز ایران با کرونا و مشکالت عدیده ای که این ویروس نحس بوجود 
آورده درگیر هستند و به دنبال آن، کودکان در خانه مانده و دچار چاقی، 
کم تحرکی و افسردگی شده اند. به همین منظور کمیته ورزش شهرداری های 
کالنشهرهای ایران با همکاری و مساعدت مدیران ورزش کالنشهرها در نظر 
دارد با برگزاری و انجام برنامه های متعدد ورزشی از جمله آموزشی، مسابقات 

و غیره برای فرزندان کارکنان و شهروندان، باری از دوش خانواده ها بردارد.
در بخشی از این حکم انتصاب آمده است:

کمیسیون  دبیر  پیشنهاد  و  جنابعالی  ارزشمند  تجارب  و  سوابق  به  نظر 
این  موجب  به  ایران،  کالنشهرهای  شهرداران  مجمع  اجتماعی  و  فرهنگی 
فرزندان  ورزش  مسئول  و  بانوان  ورزش  کارشناس  سمت  به  را  شما  حکم 

کارکنان شهرداری های کالنشهر ایران منصوب می کنم.
امید است با تکیه بر ظرفیت باالی علمی، عملی و مدیریتی در حوزه ورزش 
در  هدفمند  هم افزایی  و  همگرایی  برای  خالقانه ای  و  مساعد  زمینه  بانوان، 
بین فعاالن و دست اندرکاران ورزش بانوان شهرداری های کالنشهرها، نهادها، 
موسسات شرکت ها و سازمان های دولتی، عمومی و غیردولتی)سمن( کشور 
اسناد  چارچوب  در  تحول آفرین  تصمیم گیری های  بسترساز  و  کرده  ایجاد 
باالدست، مقررات جاری و اهداف تعیین شده در حوزه ورزش بانوان کشور 

باشید.
مقدس  نظام  به  خدمت  در  جنابعالی  توفیق  دوام  متعال  خداوند  درگاه  از 
آرامش  و  آسایش  تامین  و  کشور  آبادانی  و  پیشرفت  اسالمی،  جمهوری 

شهروندان عزیز خواستارم.
برخی از سوابق و تحصیالت فوزیه ساالری به شرح زیر است:

دکترای مدیریت
مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری بندرعباس

بانوان شهرداری و سازمان ها و دبیر کمیته ورزش کارکنان  مسئول ورزش 
شهرداری بندرعباس و سازمانهای وابسته

نایب رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ استان هرمزگان
مسئول کمیته همگانی هیت بیلیارد و بولینگ و بولس استان هرمزگان

استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها 
و توانمندی های مددجویان بهزیستی بندرعباس مطرح کرد:
ضرورت حمایت دستگاه های مسوول از توانمندی های افراد 

معلول و مددجویان

استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت حمایت از توانمندی های مددجویان 
و  قشر  این  نظیر  کم  استعدادهای  با کشف  کرد:  عنوان  معلوالن،  جامعه  و 
و  اشتغال  زمینه خودکفایی،  توان  استعدادها، می  این  از  همچنین حمایت  
ایجاد درآمد پایدار را برای افراد معلول و مددجو فراهم کرد. دکتر فریدون 
همتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های مددجویان 
صورت  به  بود  قرار  ابتدا  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  بندرعباس  بهزیستی 
استانی برگزار شود اما به دلیل شرایط کرونا به صورت شهرستانی برگزار شد، 
اظهار داشت: از مجموع یک هزارنفری جامعه مددجویان بهزیستی فعال در 
حوزه صنایع دستی، آثار ۱۰ نفر از مددجویان در این نمایشگاه به نمایش 
گذاشته است. وی افزود: الزم است دستگاه های اجرایی و مردم هرمزگان 
برای حمایت از هنرمندان و فعاالن این حوزه نسبت به خریداری آثار آن ها 
اقدام کنند. استاندار هرمزگان همچنین ضمن قدردانی از اداره کل بهزیستی 
و شبکه توسعه اجتماعی بانک رسالت در خصوص تخصیص تسهیالت ارزان 
قیمت برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و فعاالن صنایع دستی، اضافه 
کرد:  در سال گذشته ۳۸ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال معلوالن استان 
جذب شد. دکتر همتی با اشاره به تخصیص منابع مالی ملی و استانی برای 
تأمین مسکن معلوالن استان، گفت: تمام خانواده هایی که دو یا چند فرزند 
معلول دارند دارای مسکن هستند و یا منازل آنان در حال ساخت است؛ اگر 
در این میان خانواده ای وجود دارد که بدون مسکن است می تواند به اداره 

کل بهزیستی استان مراجعه کند.
وی افزود: تالش داریم به تدریج به سمتی حرکت کنیم که مسکن خانواده 
های دارای یک معلول را تأمین کنیم و از این نظر منابع خوبی در استان 
داریم که با تالش و برنامه ریزی به دنبال تحقق این گام مثبت برای جامعه 

معلوالن استان هستیم.
دکتر همتی با اشاره به ضرورت حمایت از توانمندی های مددجویان و جامعه 
معلوالن، عنوان کرد: با کشف استعدادهای کم نظیر این قشر که بخشی از 
آن در این نمایشگاه به صورت عینی قابل مشاهده است و همچنین حمایت  
از این استعدادها، می توان زمینه خودکفایی، اشتغال و ایجاد درآمد پایدار را 

برای افراد معلول و مددجو فراهم کرد.
خدیجه احترامی دبیر کمیته بانوان کمیسیون فرهنگی 

اجتماعی کالنشهر های ایران شد

دبیر کل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران خدیجه احترامی را به عنوان 
ایران  اجتماعی کالنشهرهای  و  بانوان کمیسیون فرهنگی  امور  دبیر کمیته 
بانوان  امور  مشاور  این  از  پیش  که  احترامی  خدیجه  خانم   . کرد  منصوب 
مجمع  دبیرکل  مرادی  کمال  سوی  از  بود  بندرعباس  کالنشهر  شهرداری 
شهرداران کالنشهر های ایران به سمت دبیر کمیته بانوان کمیسیون فرهنگی 

و اجتماعی این مجمع منصوب شد.
در متن حکم آمده است : سرکار خانم مهندس خدیجه احترامی ، مشاور 
؛ نظر به حسن سوابق و تجارب  بندرعباس  بانوان شهرداری کالنشهر  امور 
مجمع  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  دبیر  پیشنهاد  بر  بنا  و  ارزشمند 
دبیر کمیته  به  به  را  این حکم شما  به موجب  ایران  شهرداران کالنشهري 
بانوان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی منصوب مینمایم . امید است با تکیه بر 
ظرفیت باالی علمی ، عملی و مدیریتی در حوزه بانوان زمینه ساز مساعد و 
خالقانه ای برای همگرایی و هم افزایی هدفمند بین معاونین امور فرهنگي 
... دیگر  ، و  و اجتماعي و رؤسای سازمان های فرهنگی اجتماعی، ورزشی 
مسئولین أهداف تعیین شده و تحقق توسعه سالمت ، نشاط ، و همبستگي 

اجتماعي ما بین بخش بانوان و شهروندان کشور باشید .
زوج های جوان یزدی، واکسن کرونا دریافت می کنند

معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: زوج های جوان یزدی که از اول 
می  دریافت  کرونا  واکسن  کنند،  می  مراجعه  مشاوره  مراکز  به  الحجه  ذی 

کنند.
»محمدرضا شریفی« در این باره گفت: به منظور تشویق سنت حسنه ازدواج 
جوانان و با موافقت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، برای زوجین 
جوانی که از تاریخ ۲۱ تیرماه ) اول ذی الحجه( ازدواج کرده اند، واکسن کرونا 

تزریق خواهد شد.
وی ادامه داد: این افراد جهت انجام ازمایش ها و کالس های قبل از ازدواج 
با در دست داشتن معرفی نامه محضر باید به مراکز مشاوره تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی یزد مراجعه کنند و در صورت تمایل جهت دریافت 

واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون کرونا معرفی خواهند شد.
با هدف همکاری برای اتصال به بازار فروش محصوالت مشاغل خانگی انجام 

گرفت
امضای تفاهم نامه  بین جهاد دانشگاهی استان و اداره کل 

پست استان هرمزگان
تفاهم نامه ی همکاری بین جهاد دانشگاهی استان و اداره کل پست استان 
هرمزگان به  منظور ایجاد و توسعه ی ظرفیت های همکاری های مشترک در 
امضا  به  خانگی  مشاغل  توزیع محصوالت  و  فروش  و  بازار  به  اتصال  جهت 

رسید.
ظرفیت،  از  بهره مندی  و  مشترک  همکاری  توسعه   تفاهم نامه،  موضوع 
به ویژه  اشتغال زایی  ملی  اجرای طرح های  در  تجارب دو طرف  و  توانمندی 
زنان  اقتصادی  توانمندسازی  طرح  و  خانگی  مشاغل  توسعه ی  ملی  طرح 

سرپرست خانوار است.
پیاده سازی طرح ملی توسعه مشاغل  اجرا و  توسعه ی همکاری در راستای 
خانگی، استفاده ی بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های مادی و معنوی طرفین، 
همکاری در اتصال به سامانه ی »ebazar« و توزیع محصوالت خانگی)کاال 
و خدمات(، ارایه  سرویس های انطباق نشانی و وب سرویس استعالم نشانی بر 
اساس استاندارد کد پستی ۱۰ رقمی و احراز هویت مکانی به  صورت برخط 
جهاددانشگاهی، قبول، ارسال و توزیع تمامی مرسوالت و بسته های مراسالتی 
سازمانی  بین  نامه های  و  جهاددانشگاهی  مشتریان  جوایز  و  هدایا  جمله  از 

جهاددانشگاهی توسط پست، از جمله موارد دیگر در این تفاهم نامه است.
منظور  به   پست  تبلیغاتی  امکانات  و  فضا  ظرفیت،  از  استفاده  همچنین 
لوگوی  با  تبلیغاتی  تمبر  فروش  و  رونمایی  چاپ،  جهاددانشگاهی،  تبلیغ 
از بانک اطالعاتی پست  جهاددانشگاهی در باجه های دفاتر پستی، استفاده 
بازارهای هدف مرتبط جهاددانشگاهی در  به  جهت معرفی جهاددانشگاهی 
پستال  کارت   الکترونیکی  سفارش  سرویس  مستقیم،  پست  سرویس  قالب 
برای مناسبت های خاص، ارایه  خدمات نیابتی به مشتریان جهاددانشگاهی 
سامانه  در  مجازی(  الکترونیکی)غرفه  فضای  اختصاص  پست،  توسط 
ebazar به نشانی www.ebazar.post.ir و ارایه  نرم افزار مربوطه به  
 ebazar منظور معرفی و فروش محصوالت، کاال و خدمات جهاد در سامانه
نیز از دیگر مفاد تفاهم نامه بین جهاد دانشگاهی هرمزگان و اداره کل پست 

استان هرمزگان است.
تجلیل از بانوان با حجاب برتر در بهزیستی هرمزگان

به مناسبت هفته حجاب و عفاف از بانوان با حجاب برتر در 
بهزیستی هرمزگان تجلیل شد.

سرپرست بهزیستی هرمزگان در آیین تجلیل از بانوان با حجاب برتر ، هدف 
از  حمایت  و  محجبه  بانوان  بزرگداشت  و  تکریم  را  مراسم  این  برگزاری  از 
پوشش اسالمی ایرانی عنوان کرد و افزود : آثار و نتایج مهم عفاف و حجاب 

در جامعه، ایجاد سالمت و آرامش روانی برای آحاد جامعه است.
دکتر براهیم حسن پور به نقش و اهمیت حفظ حجاب اشاره کرد و گفت: 
حجاب، عفت و پاکدامنی باعث سالمت روح و جسم می شود و فردی می 
تواند در جامعه موثر باشد که صداقت، عفت و پاکدامنی در رفتار، کردار و 

پوشش او نیز نمود داشته باشد.
در پایان این مراسم از بانوان محجبه با اهدای لوح تقدیر شد.

اخبار کوتاه حوزه بانوان



مشاور وزیر صمت در امور زنان و خانواده با بیان اینکه جامعه 
را  کارآفرین  زنان  و  تهیه  ادارات  در  شاغل  زنان  از  آماری 
توانمند  بانوان  ظرفیت  از  وزارت  این  گفت:  کردیم،  شناسایی 

برای حمایت از زنان آسیب دیده استفاده می کند.
فاطمه السادات حسینی روز یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
اکنون شبکه سازی شناسایی  هم  افزود:  کرمان  امام جمعه  و  استان 
بانوان کارآفرین را به صورت مدون و در فضای مجازی آغاز کرده ایم.

وی اظهار داشت: زنان فرهیخته را به جامعه معرفی می کنیم زیرا این 
زنان می توانند الگویی در استحکام خانواده و حتی برای فعالیت های 

قتصادی باشند.
وی ادامه داد: در این خصوص مقرر شد زنان مدیرعامل شرکت های 
رویکرد  با  که  کنند  منعقد  صمت  وزارت  با  را  ای  نامه  تفاهم  بزرگ 
این  از  کشور  روستایی  جامعه  و  محروم  جوامع  در  گذاری  سرمایه 

ظرفیت برای محرومیت زدایی بهره برداری شود.
زنان  نامه  تفاهم  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  صمت  وزیر  مشاور 
کارآفرین تدوین شده و بزودی منعقد می شود و یکی از خالهای این 
و  وزارت صمت  خانواده  و  زنان  مشاور  بین  تعامل  که  بود  این  حوزه 
شهرک های صنعتی و دفاتر امور بانوان وجود نداشت لذا این تفاهم 
مثلث  اساس  این  بر  که  کردیم  پیگیری  تهران  در  را  مشارکتی  نامه 

تعامل و هم افزایی در استان ها شکل گیرد.
کارآفرینان  از  پشتیبانی  و  تولید  موانع  رفع  کارگروه  شد:  یادآور  وی 
های  نشست  در  لذا  بود  کشور  ای  پایه  و  ساختاری  کارهای  از  یکی 
این کارگروه مطرح کردیم که از ظرفیت آن در راستای رفع مسائل و 

مشکالت بانوان کارآفرین استفاده شود.
حوزه  در  که  صادرکننده  بانوان  از  برخی  با  همچنین  افزود:  وی 
همراه  و  گرفتند  ارتباط  گر  تسهیل  افراد  با  هستند  فعال  کشاورزی 
شده اند که ثمرات این تعامل در محصوالت کشاورزی رقم بخورد و 
با  برای صادرات محصوالت کشاورزی  را  افزایی  هم  این خصوص  در 
توجه به درصد باالی خرابی این محصوالت و رفع مشکالت این حوزه 

داشته باشیم.
اتفاق  صمت  وزارت  و  امداد  کمیته  بین  تعامل  کرد:  عنوان  حسینی 
و  کارآفرینی  به  تواند  می  واسط  حلقه  عنوان  به  وزارت  این  و  افتاده 

فعالیت اقتصادی بانوان کمک کند.
کلینیک بانوان عید غدیر به بهره برداری می رسد

خانواده  حوزه  به  را  آموزش  مشاوران  های  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 

وارد کردیم گفت: پیشنهاد کلینیک زنان را در حوزه سالمت بانوان و 
کارکنان، میز خدمت و کلینیک کسب و کار را ارائه کردیم که کارهای 
اولیه آن را انجام شده و برای عید غدیر کلینیک بانوان و کارکنان به 

بهره برداری می رسد.
مشاور  رویکرد  با  میز خدمتی  ها  کلینیک  این  داشت:  بیان  حسینی 
خدمتی  همچنین  و  کند  می  پیگیری  را  کار  و  کسب  و  خانواده  به 
به وزارت صمت مراجعه  با هدف فعالیت کارآفرینی  افرادی که  برای 

می کنند، خواهد بود که سرگردان نشوند.
وی تاکید کرد: این کار در وزارت بزرگ صنعت، معدن و تجارت یک 

نیاز بود که به زودی با همکاری وزیر صمت اجرایی می شود.
ساله  چهار  راه  نقشه  با  را  خانواده  و  زنان  راهبردی  سند  افزود:  وی 
تعریف کردیم و روز دوشنبه هفته گذشته به عنوان روز عفاف و حجاب 

این سند راهبردی را تدوین و تسهیل کردیم.
مشاور وزیر صمت در امور زنان و خانواده گفت: بالغ بر ۱۰۰ مشاور 
در حوزه بانوان در استان ها داریم لذا سعی کردیم در سند راهبردی 
مباحث درون سازمانی بانوان شاغل متمرکز بر خانواده را انجام دهیم و 
بحث ساختار بانوان را در وزارت صمت که تاکنون تعریف نشده بود، را 

تبیین کردیم که با تایید وزیر صمت فرایند آن به زودی طی می شود.
از  هایی  تیم  همکاری  با  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  کرد:  اضافه  وی 
و در  فعال کردیم  به سرعت  را  ها  و کارگروه  ها  تهران، گروه  استان 
این خصوص استان کرمان چندین قدم پیش از پایتخت است، اگر این 
بیانیه را در برنامه های خانواده و با نقش جوانان در مشارکت ها داشته 

باشیم بسیاری از آسیب های خانواده را رفع می کند.
رود  می  انتظار  منتخب  جمهوری  رییس  حضور  با  داشت:  ابراز  وی 
فعالیت ها در حوزه بانوان پررنگ تر شود. نماینده ولی فقیه در استان 
کرمان، فعالیت وزارت صمت را مطلوب ارزیابی کرد  نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه کرمان نیز در این دیدار گفت: کرمانی ها در 
کشور خوش نامند و در سطح ملی کارنامه خوبی دارند، پرکار با انگیزه، 
با برنامه و مشورت پذیرند که همین ویژگی ها موجب موفقیت آنان در 
سطح ملی می شود. حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی افزود: ۶ 
ماهه پایان دولت ها مشهور است که کار چندانی انجام نمی شود اما در 

وزارت صمت اقدامات و فعالیت های خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: تفاوتی در فعالیت روزهای ابتدایی و پایانی این دولت 

مشاهده نمی شود../ ایرنا

مشاور وزیر صمت:
بانوان آسیب دیده کشور با ظرفیت زنان توانمند 

حمایت می شوند
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التهاب در بازار شیرخشک نوزادان / قاچاق 
شیرخشک به کشورهای همسایه

قیمت دستوری پایین موجب تبدیل شدن شیرخشک نوزاد 
به کاالی مقرون به صرف برای قاچاق به کشورهای همسایه 
و  افغانستان  به کشورهای  قاچاق  که  نحوی  به  است  شده 
را  ایرانی  نوزادان  شیرخشک  از  تاثیرگذاری  سهم  عراق 

می بلعد.
انجمن  رئیس  ایلنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
بودن  ناکافی  کودک  غذای  و  شیرخشک  تولیدکنندگان 
تخصیص ارز، اشتباه در قوانین گمرکی و قاچاق را از دالیل 

التهاب در بازار شیرخشک نوزاد برشمرد.
تولیدکنندگان  انجمن  که  بود  سالجاری  خردادماه  ابتدای 
شیرخشک و غذای کودک اعالم کرد: با توجه به اینکه برخی 
شرکت های شیرخشک نوزاد تنها تا ۲ ماه دیگر مواد اولیه 
دارند پیش بینی می شود به زودی بحران تامین شیرخشک 

نوازد در کشور بسیار جدی شود.
وی با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد از مواد اولیه شیرخشک نوزاد 
واردتی است،  دلیل بحران را در آینده را عدم تخصیص ارز به 

واردات این مواد عنوان کرد.
حاال به نظر می رسد پیش بینی تولیدکنندگان شیرخشک و 
غذای کودک درست از آب در آمده است و خبرها از بازار 

نشان از کاهش عرضه شیرخشک نوزاد دارد.
هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
اولیه  مواد  ارز  تامین  وضعیت  درباره  کودک،  غذای  و 
شیرخشک نوزاد، اظهار کرد: با پیگیری انجمن ۵۰ درصد 
نیاز ارزی واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد تامین شد اما، 
ماندن  عقب  موجب  مانده  باقی  درصدی   ۵۰ تامین  عدم 

تولیدکنندگان از تامین نیاز بازار شده است.
وی ادامه داد: البته تولیدکنندگان با مشکالت دیگری نیز 
در تامین مواد اولیه مواجه هستند که یکی از این مشکالت 
مربوط به اشتباه در قوانین گمرکی است که منتج به رسوب 

آن ها در انبارهای گمرک شده است.
تحویل زاده در توضیح اشتباه قوانین گمرکی که منجر به 
رسوب مواد اولیه شیرخشک نوازد در گمرکات شده است، 
گفت: در گمرک برای مواد اولیه شیرخشک نوزاد کد جدید 

ایجاد شده اما، آن را به گروه یک کاالیی منتقل نکرده اند.
اولیه  مواد  تن   ۸۰۰ رسوب  را  اشتباه  این  نتیجه  وی 
ماه دیگر  تا ۶  نوزاد در گمرک عنوان کرد که  شیرخشک 

تاریخ انقضای آن ها سر می رسد.
تحویل زاده همچنین با ابراز نگرانی رونق قاچاق شیرخشک 
دستوری  قیمت  کرد:  اظهار  همسایه  کشورهای  به  نوزاد 
پایین موجب تبدیل شدن شیرخشک نوزاد به کاالی مقرون 
به  به کشورهای همسایه شده است  برای قاچاق  به صرف 
سهم  عراق  و  افغانستان  کشورهای  به  قاچاق  که  نحوی 

تاثیرگذاری از شیرخشک نوزادان ایرانی را می بلعد.
وی تصریح کرد: اگر تمام مشکالت حل شود اما همچنان 
با قیمت دستوری پایین قاچاق این کاال جاذبه داشته باشد 

بازار شیرخشک نوازد در ایران همچنان ملتهب می ماند.
40 درصد بیکاران کشور، فارغ التحصیل 

دانشگاهی هستند
بررسی سهم »جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت 
بیکار کشور« نشان می دهد که در بهار امسال ۴۰.۳ درصد 

بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی بوده اند.
بررسی تازه ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به 

بهار سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان 
می دهد که ۹۲۴ هزار و ۳۹۴ نفر از جمعیت فارغ التحصیالن 
کشور، بیکار هستند؛ یعنی در بهار امسال ۱۳.۴ درصد از 
کل جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند.

این نرخ همچنین در بین زنان بیش از مردان است به طوری 
که ۴۴۹ هزار و ۴۱۲ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۷۴ 
هزار و ۹۸۲ نفر را زنان به خود اختصاص می دهند؛ از نظر 
درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیالن گروه مردان ۹.۴ 

درصد و گروه زنان ۲۲.۴ درصد است.
سال  بهار  در  مردان  گروه  در  فارغ التحصیالن  بیکاری  نرخ 
جاری نسبت به بهار سال ۹۹، ۰.۹ درصد کاهش و در گروه 

زنان ۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.
دانشگاهی  فارغ التحصیل  کشور،  بیکاران  از  درصد   ۴۰.۳

هستند
 ۶۰۴ و  هزار   ۲۹۱ و  میلیون   ۲ حاضر  حال  در  همچنین 
»جمعیت  سهم  بررسی  که  داریم  کشور  در  بیکار  نفر 
بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور« حاکی 
گروه  در  کشور،  بیکاران  درصد   ۴۰.۳ که  است  آن  از 
فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند که این سهم در بهار 

سال ۹۹، ۳۶ درصد بود.
البته سهم »جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغالن« با 
رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۱ درصد افزایش 
فارغ التحصیل  بیکار  رشد جمعیت  نسبت  اما  است؛  داشته 
همچنان طی سال های گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل 

فارغ التحصیل است.
مرگ مشکوک دو کودک در حاجی آباد 

هرمزگان

پیکر بی جان دو کودک در روستای جایین از توابع شهرستان 
حاجی آباد کشف شد.

یک منبع آگاه در روستا گفت: این دو کودک پسر و دختر 
برای بازی به پارک روستا رفته بودند.

در  کاره ای  نیمه  خانه  در  کودک  دو  این  افزود: جسد  وی 
پیکر  اجساد،  کنار  در  و  شد  پیدا  جایین  جدید  شهرک 
درمان  برای  که  داشته  قرار  نیز  کودکان  این  مادر  زخمی 
به بیمارستان حاجی آباد منتقل شده است. این پسر سه تا 

چهار ساله و دختر شش یا هفت ساله بوده است.
از به قتل رسیدن این دو کودک و یا  روایت های مختلفی 
اهالی روستا  این کودکان در بین  به  حمله حیوان وحشی 

مطرح است.
اجساد برای بررسی بیشتر و کالبد شکافی به پزشکی قانونی 
آغاز  نیز  مرگ  علت  برای  پلیس  تحقیقات  و  یافته  انتقال 

شده است.
مریم رودباری، بانوی بندرعباسی که با رفتنش 

زندگی بخشید
حسین پور رئیس واحد اهدا عضو:

بامداد  رودباری،  مریم  خانواده  خودگذشتگی  از  و  ایثار  با 
امروز، کبد این جان آفرین ۵۸ ساله بندرعباسی جهت پیوند 

به یک بیمار نیازمند به عضو پیوندی، اهدا شد.
این جان آفرین در تاریخ ۲۷ تیر با تشخیص  کاهش سطح 
به   ۱۱۵ اورژانس  توسط  مغزی،  سکته  عالئم  و  هوشیاری 
بیمارستان شهید محمدی منتقل شد به رغم بستری شدن 
بیمار در بخش ICU و دریافت مراقبت های ویژه، به دلیل 
پیشرفت آسیب های مغزی، سه روز بعد، در تاریخ ۳۰ تیر، 

مرگ مغزی می شود.
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
تقویت بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان نقش 

مهمی در افزایش جمعیت دارد

های  سیاست  صحیح  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  رئوفی  علی  دکتر 
جمعیتی عنوان کرد: در گذشته بخاطر وجود برخی شرایط سیاست 
های کنترل جمعیت به صورت گسترده اعمال شد که عواقب مخرب 
آن با حرکت کشور به سمت پیری در شرایط فعلی خودنمایی می کند 

که ضروری است پیشگیری شود.
وی افزود: در اسالم به موضوع جمعیت توجه شده است و دین مبین 
شده  جامعه  سالمندان  به  توجه  و  رسیدگی  بر  ای  ویژه  تاکید  اسالم 

است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: داشتن 
کشور  هر  برای  بازدارنده  عامل  یک  عنوان  به  جمعیت  مهم  شاخص 
برای کشورها در سطح جهانی  محسوب می شود و یک قدرت مهم 

است.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل رشد و پیشرفت سریع برخی کشورهای 

توسعه یافته وجود مزیت مهم جمعیت باالی آنها بوده است.
خاطرنشان  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  مدیریت  به خوبی هدایت،  در صورتی که جمعیت هر کشور  کرد: 

تربیت شود به عنوان عامل رشد جامعه عمل می کند.
رئوفی گفت: برای داشتن جمعیت و افزایش آن باید نظام خانواده حفظ 

و تقویت شود.
جمعیت  افزایش  به  جامعه  در  ازدواج  آمار  رشد  داشت:  اظهار  وی، 
مهم  این  تحقق  بسترهای  است  ضروری  که  کند  می  شایانی  کمک 
برای جوانان مهیا شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، تصریح کرد: خوشبختانه در سطح ملی و استان هرمزگان آمار 

ازدواج روند فزونی پیدا کرده و آمار طالق رو به کاهش است.
و  تجمالت  از  دوری  زائد،  های  هزینه  حذف  کرد:  خاطرنشان  رئوفی، 
آمار  افزایش  در  ازدواج کمک شایانی  امر  در  غیر ضرور  فرهنگ های 
ازدواج خواهد داشت. وی گفت: افزایش جمعیت نیازمند کار و تالش 
و  ازدواج  تسهیل شرایط  های درست،  اجرای سیاست  با  روزی  شبانه 

تقویت بنیان خانواده است تا نگرانی ها در این زمینه مرتفع شود.
همین  در  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خصوص گفت: فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ فرزند آوری نقش مهمی 

در بهبود شاخص های جمعیت خواهد داشت.
در  مهم  وظیفه  فرهنگی  و  اجرایی  های  کرد: دستگاه  تصریح  رئوفی، 
تسهیل برنامه های بهبود جمعیت دارند که ضروری از با کار و تالش 

و فرهنگ سازی این مهم را محقق کنند.
وی گفت: ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب از کاهش جمعیت جوان 
و فعال کشور در طی سال های آینده جلوگیری کرد و کشور وابسته 
به استفاده از نیروی کار سایر کشورها طی ۲۰ سال آینده با پیر شدن 

جمعیت جوان کشور نشود.
افتتاح دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی و معلولیت 

ها در بهزیستی هرمزگان

بهزیستی  های  معلولیت  و  اجتماعی  های  آسیب  رصد  دبیرخانه 
هرمزگان همزمان با دبیرخانه های استانی سراسر کشور از طریق ویدئو 

کنفرانس افتتاح شد.
دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی و معلولیت های بهزیستی استان 
با  با حضور  استانی سراسر کشور  با دبیرخانه های  هرمزگان همزمان 

حضور دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی، دکتر قبادی 
دانا معاون وزیر و رئیس بهزیستی کشور و در استان هرمزگان با حضور 
مسئوالن  و  هرمزگان  بهزیستی  سرپرست  نژاد  حسن  ابراهیم  دکتر 

استانی  از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد .
دکتر ابراهیم حسن نژاد سرپرست بهزیستی هرمزگان در حاشیه این 
را   آن  های  کنند  تعیین  و  اجتماعی  آسیبهای  رصد  از  هدف  افتتاح 
آسیب  از وضعیت  روشن  تصویری  داشتن  و  موجود  شناخت وضعیت 
های اجتماعی در استان ، بررسی روند آسیبهای اجتماعی ، شناسایی 
برنامه هایی  طراحی   ، اجتماعی  های  آسیب  کننده  تعیین  عوامل 
مناسب برای کاهش آسیب اجتماعی اولویت دار و همچنین برنامه های 
محافظتی  عوامل  افزایش  و  سبب شناختی  عوامل  از  پیشگیری  برای 
اجتماعی  مشکالت  اهمیت  به  نظر   : داشت  اذعان  وی  کرد.  عنوان 
سازمان  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  دفتر  که  داشت  ضرورت 
نظام  طراحی  حوزه،  این  متولیان  از  یکی  عنوان  به  کشور  بهزیستی 
رصد را در برنامه های خود قرار داده وتوجه بیشتری به تغییرات روند 
دکتر  باشد.  داشته  آن  های  کننده  تعیین  و  اجتماعی  های  آسیب 
ارتباط عوامل محافظ و خطر آسیب های  این  : در  حسن نژاد گفت 
در  پیشگیرانه  مداخالت  تا  گیرد  می  قرار  شناسایی  مورد  اجتماعی 
با اشاره به نقش  به اجرا در آید. وی  عرصه ی آسیب های اجتماعی 
و  خرد  مسائل  و  جریانها  روند  تحلیل  و  شناسایی  اساسی   و  مهم 
عمده آسیبهای اجتماعی به عنوان یکی از مقدمات تعیین کننده در 
آسیبهای  : رصد  تصریح کرد  اجتماعی  آسیبهای  و رصد  نگری  آینده 
اجتماعی و عوامل سبب شناختی آنها در سطح کشور این امکان را به 
برنامه ریزان اجتماعی می دهد تا با توجه به وضعیت موجود و سیر 
تغییرات این عوامل، برنامه های اجتماعی و فرهنگی مناسب تری را 
برای پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی طراحی کنند همچنین 
امکان دسترسی به اطالعات در سطوح مختلف تصمیم گیری فراهم و 
در عین حال متناسب با این سطوح، گزارش های تحلیلی دائم را در 

اختیار برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار خواهد داد.
برگزیدگان دور دهم انتخاب زنان کارآفرین برتر با آرای 

مردمی مشخص شد

رای  دهم  دور  پایان  از  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
گیری مردمی زنان کارآفرین برتر و انتخاب برترین ها خبر داد.

دهمین دور انتخاب زنان کارآفرین برتر با رای مردم که از دهم تیرماه 
آغاز شده بود، با انتخاب نفرات برتر به کار خود پایان داد و به زودی از 

برگزیدگان قدردانی می شود.
۲۰ بانوی کارآفرین از ۱۳ استان کشور توانستند در دور دهم نظرسنجی 
آرا  بیشترین  خانواده  و  زنان  امور  در  ریاست جمهوری  معاونت  سایت 

مردمی را کسب کنند.
این انتخابات از اسفند ۱۳۹۷ با ایجاد سامانه انتخاب برترین کارآفرینان 
زن بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز 
به کار کرد تا مردم و جوامع محلی با کارکرد این بانوان پرانگیزه و آثار 

تالش های آنها آشنا شوند.
بر اساس این گزارش، میترا شکرالهی و فاطمه حسن زاده به ترتیب 
از روستای  از روستای هارونکال و فلورد مازندران، فاطمه ریاحی مدوار 
ملک آباد قم، نجمه عبادی و زهرا سلطانی به ترتیب از روستای بزد و 
فتح آباد خراسان رضوی، صدیقه صابری از روستای پنو گلستان، آمنه 
رنجبر از روستای حاضرمیل ایالم، شهپر رئیسیان هرسینی از روستای 
زهرا  و  خوزستان  مالشیه  روستای  از  محمدی  لیدا  کرمانشاه،  تمرگ 
این  روستایی  بخش  برتر  نفرات  گلستان،  ینقاق  روستای  از  جبارزاده 

مسابقه هستند.
نفرات برتر بخش شهری این دوره از مسابقه انتخاب زنان کارآفرین برتر 
هم رقیه خلیفه از بوشهر، خدیجه معظمی گودرزی و نجمیه حسنوند 
از لرستان، مینا شکری فرد از آذربایجان غربی، ندا عمی زاده از گلستان، 
راحله چابکی از خراسان رضوی، مژگان گرجی نژاد از مازندران، سیده 
زهرا فخر نبی از خراسان شمالی، معصومه حسنی از همدان و فاطمه 

رحیمی نژاد از گیالن هستند.
مشتقات سلول های بنیادی، درمانی نوین برای درمان 

بیماری اندومتریوز زنان

با  قم  واحد  دانشگاهی  مزانشیمی جهاد  بنیادی  سلول های  مدیرگروه 
از  حاصل  مشتقات  گفت:  پژوهشی،  گروه  این  به تحقیق های  اشاره 
برخی  درمان  برای  امیدبخش  و  نوین  راهکاری  بنیادی  سلول های 
در  االسالمی  شیخ  آذر  است.  اندومتریوز  به  موسوم  زنان  بیماری های 
تشریح بیماری آندومتریوز اظهار داشت: اندومتریوز یک بیماری وابسته 
و  بافت ها  در  اندومتر  بافت  آن  در  که  است  خوش خیم  به هورمون 
اندام هایی در خارج از رحم نظیر تخمدان، صفاق و فضای رکتوواژینال 
مبتال  بیماران  بیشتر  داد:  ادامه  االسالمی  شیخ  می شود.  ایجاد 
به اندومتریوز در سنین باروری هستند و عالئم مختلفی از جمله درد 
مزمن لگن، دردهای آزار دهنده و رنج آور در زمان قاعدگی و نزدیکی، و 
ناباروری را تجربه می کنند که اغلب کیفیت زندگی را به طور چشمگیری 
کاهش می دهد. وی گفت: از نظر آسیب شناسی، تشخیص اندومتریوز 
با حضور غدد و استرومای اندومتر در خارج از رحم، عمدتا در تخمدان ها 
دقیق  به طور  اندومتریوز  بیماری  پاتوژنز  تاکنون  می گیرد،  صورت 
آن،  قبول  مورد  علت  مهم ترین  وجود  این  با  است،  نشده  مشخص 
برگشت جریان خون قاعدگی به داخل حفره  لگن و استقرار سلول های 

موجود در خون قاعدگی در نواحی خارج از حفره  رحم است.
درمانی  رویکردهای  به محدودیت های  توجه  با  افزود:  االسالمی  شیخ 
فعلی برای درمان اندومتریوز که شامل هورمون تراپی و جراحی است و 
همچنین عود بیماری پس از طی دوره درمان، ضرورت ایجاد روش های 
به شدت  باشند  موثر  اندومتریوز  درمان  یا  و  پیشگیری  در  که  جدید 
کرد:  بیان  قم  دانشگاهی  جهاد  علمی  هیات  عضو  می شود.  احساس 
بررسی ها نشان داده است که خون قاعدگی حاوی سلول های بنیادی 
عنوان  تحت  باال  تمایزی  قدرت  و  فراوان  تکثیر  و  رشد  خاصیت  با 
در  سلول ها  این  که  است   )EnSCs( اندومتر  بنیادی  سلول های 
زنان  با  بیوشیمیایی  و  عملکردی  نظر  از  به اندومتریوز  مبتال  بیماران 
فاقد اندومتریوز متفاوت است و فنوتیپ تهاجمی تر و پتانسیل تکثیری 
باالتری از خود نشان می دهند. وی با بیان این که بسیاری از شواهد 
نشان می دهد که پاسخ ایمنی در اندومتریوز فعال می شود گفت: این 
پاسخ ایمنی منجر به تغییرهای سلولی در سلول های بنیادی اندومتر 
ناشی از خون قاعدگی  )MenSCs( می شود و در حقیقت سلول های 
زنان  با  ژنتیکی  لحاظ  از  به اندومتریوز  مبتال  زنان  اندومتریال  بنیادی 
و  پاتوژنز  تشخیص  جهت  در  گامی  می تواند  که  دارند  تفاوت  سالم 
باشد. شیخ  بیماری  این  برای  موثر  درمانی  راهکارهای  فراهم ساختن 
از  را  بنیادینگی  با خواص  التهابی و ژن های مرتبط  االسالمی ژن های 
نشان  به سالم  نسبت  بیان  تفاوت  اندومتریوز  در  که  ژن هایی  جمله 
می دهند عنوان کرد و ادامه داد: امروزه استفاده از سلول های بنیادی و 
مشتقات آن در درمان بیماری ها کاربرد وسیعی پیدا کرده است، یکی 
از مشتقات سلولی که فاقد سلول است و استفاده از آن مشکل های رد 
پیوند و مشکل های اخالقی به دنبال ندارد محیط شرطی شده حاصل 
از سلول های بنیادی مزانشیمی است. وی افزود: محیط شرطی شده 
حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی حاوی پروتئین ها و فاکتورهای 
از آن ها ترشح  این سلول ها  ترشحی موثری است که طی متابولیسم 
می شود و می تواند اثرهای مفید سلول های بنیادی را بدون استفاده از 

خود سلول ها انتقال دهد.
مدیر گروه پژوهشی سلول های بنیادی مزانشیمی جهاد دانشگاهی قم 
به کارگیری  بنیادی مزانشیمی،  پژوهشی سلول های  گفت: هدف گروه 
از  حاصل   )Conditioned Medium( شده  شرطی  محیط 
بیان  میزان  تعدیل  و  بهبود  منظور  به  مزانشیمی  بنیادی  سلول های 
ژن های التهابی و ژن های پرتوانی سلول های مشتق از زنان اندومتریوز 
تیمار  از  پس  مطالعه،  این  در  افزود:  االسالمی  شیخ  است.  بوده 
سلول های  از  حاصل  شرطی  محیط  با  بیمار  اندومتریوزی  سلول های 
ریخت  لحاظ  از  چشمگیری  تفاوت های  سالم،  اندومتریال  بنیادی 
شناسی )مورفولوژی(، بیان گیرنده های سطحی و بیان ژن در سلول های 
با  به سمت سلول هایی  به طور معناداری  را  بیمار مشاهده شد و آن ها 
گروه  تحقیقاتی  تیم  کرد:  تاکید  وی  داد.  تغییر  سالم  ویژگی های 
بخش های  انجام  حال  در  مزانشیمی  بنیادی  سلول های  پژوهشی 
تکمیلی این طرح است تا در آینده ای نزدیک، افقی روشن در درمان 

بیماری اندومتریوز  پیش روی بیماران و جامعه پزشکی قرار دهد.

اخبار حوزه بانوان



قم  استانداری  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  دفتر  مدیرکل 
فرزندان  دریافت شناسنامه  درخواست   ۶۰۰ و  هزار  هفت  گفت: 
حاصل از مادران ایرانی در سامانه استان ثبت، و تاکنون برای 

۳۰۰ متقاضی با تکمیل مراحل شناسنامه قم صادر شده است.
عباس شیرمحمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
قم در صدور شناسانامه برای فرزندان مادر ایرانی رتبه اول کشوری را 
دارد و تاکنون هیچ استانی نتوانسته است این تعداد شناسنامه را در 

این مدت صادر کند.
وی ادامه داد: با ابالغ قانون صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان مادران 
ایرانی و پدران غیرایرانی در سال گذشته، فراخوان ثبت نام متقاضیان 
اعالم شد که تاکنون بیش از هفت هزار و ۶۰۰ متقاضی برای دریافت 
ایرانی در سامانه تعیین شده در استان درخواست خود را  شناسنامه 

ثبت کردند.
از  افزود:  قم  استانداری  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  دفتر  مدیرکل 
و  هزار   ۲ برای  سامانه،   در  نام شده  ثبت  متقاضی  و ۶۰۰  هزار  هفت 
۴۰۰ متقاضی پرونده تشکیل و از این تعداد نیز ۵۰۰ پرونده برای انجام 

استعالم های قانونی به مراجع ذی صالح ارسال شده است.
به  ایرانی  مادر  شناسنامه  دریافت  متقاضیان  گالیه  به  اشاره  با  وی 
طوالنی بودن این فرایند گفت: درخواست های بسیار زیاد، مراجعه های 
تعریف شده موجب طوالنی شدن  قانونی  روند  و همچنین  غیرضرور 

روند صدور شناسنامه برای متقاضیان شده است.
را  خود  اطالعات  که  افراد  این  از  نفر   ۲۰۰ روزانه  داشت:  اظهار  وی 
کل  اداره  این  به  خود  کار  پیگیری  برای  اند،  کرده  ثبت  سامانه  در 
مراجعه  می کنند که این مراجعه های غیرضروری بخش زیادی از توان 
کارشناسان این اداره کل را صرف پاسخ به مراجعان کرده که این خود 

موجب تاخیر در تکمیل پرونده ها شده است..
عجله  و  نگرانی  دالیل  از  یکی  را  قانون  لغو  از  ترس  شیرمحمدی، 
باالی  حجم  مهم  دالیل  از  یکی  داد:  ادامه  و  دانست  متقاضیان  این 
مراجعه کنندگان نگرانی آنها از لغو این قانون است که توصیه بنده به 
متقاضیان این است که نگران این موضوع نباشند چرا که این قانون 
با طی کردن تمام فرایندهای خود، تصویب و الزم االجراست و دلیلی 

برای لغو آن وجود ندارد.
مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم افزود: توصیه 
ما به فرزندان مادر ایرانی این است که صبور باشند و آرامش خود را 
حفظ کنند و مطمئن باشند که تمام تالش ما در مجموعه استانداری 
و اداره کل اتباع این است که به هیچ عنوان حقی از آنها ضایع نشود و 

همه واجدان شرایط شناسنامه خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: ثبت نام در سامانه، انجام مصاحبه حضوری و همچنین 
برای  به متقاضی سه مرحله ای است که  صدور و تحویل شناسنامه 
دریافت شناسنامه فرزندان مادر ایرانی طی می شود و در هر مرحله 
با متقاضی تماس گرفته می شود به همین دلیل توصیه می شود به 

جای مراجعه حضوری، منتظر تماس کارشناسان این اداره کل باشند.
شیرمحمدی، با بیان اینکه روند صدور شناسنامه به دلیل اینکه باید 
فرایند قانونی برای هر پرونده طی شود و همچنین وجود حجم باالی 
متقاضی ممکن است ماه ها به طول انجامد به همین دلیل درخواست 
ما از متقاضیان این است که تا تماس کارشناسان مربوط صبور باشند.

به  افزود:  قم  استانداری  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  دفتر  مدیرکل 
دلیل حجم باالی پرونده های متقاضی، تمهیداتی برای افزایش سرعت 
انجام  استان  در  ها  پرونده  تکمیل  قانونی  روند  کردن  طی  و  بررسی 
شده است که امیدواریم این روند طی یک تا ۲ ماه آینده تسریع شود.

شیرمحمدی همچنین با اشاره به حضور ۲۰۰ هزار تبعه از کشورهای 
رسمی  اقامت  دارای  که  اتباعی  افزود:  استان  این  در  جهان  مختلف 
همچنین  و  بانکی  حساب  افتتاح  کارت،  سیم  دریافت  برای  هستند 

می  رسمی  اقامت  داشتن  با  و  ندارند  قانونی  منع  گواهینامه  گرفتن 
توانند از بسیاری از امتیازهای قانونی استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، بر اساس گفته های سیف اهلل ابوترابی سخنگوی سازمان 
ثبت احوال کشور، تا اردیبهشت ماه سال جاری برای بیش از  یک هزار 
و ۴۰۰  نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در 

کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شده است.
مصوبه »اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

خارجی« ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ ابالغ شد و الزم االجر است. 
براساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و 
در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از 
مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته 

باشد می تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
ایرانی زیر ۱۸ سال، براساس قانون اعطای  تابعیت  متقاضیان دریافت 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، توسط 

مادر و متقاضیان باالی ۱۸ سال خودشان می توانند اقدام کنند. 
منبع ایرنا

۳۰۰ شناسنامه برای فرزندان با مادر ایرانی در قم 
صادر شد
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یک فعال اجتماعی: گواهینامه ازدواج اجباری شود
فعال اجتماعی و مدیر یک سازمان  مردم نهاد فعال در 
حوزه زنان و خانواده، اجباری شدن اخذ گواهینامه 
ازدواج برای زوجین قبل از ثبت رسمی عقد آنها را با 

هدف تقویت بنیان خانواده خواستار شد.
نامه ای  در  مادر  بین المللی  فرهنگی  بنیاد  مدیرعامل 
امور  در  رئیس جمهوری  معاون  ابتکار  معصومه  به  خطاب 
ایران،   ویژه  به  کشورها  اکثر  در  نوشت:  خانواده  و  بانوان 
تا سوم  اول  ویژه در سال های  به  نگران کننده طالق  آمار 
ازدواج قابل تامل است که غیر از مواردی مانند اعتیاد، فقر، 
بیکاری و اختالف فرهنگ ها، نداشتن آگاهی از ارتباطات 

مهم زناشویی از مهمترین دالیل این مقوله است.
روز  آن  از  نسخه ای  که  نامه  این  در  محمدی  غالمرضا 
دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، بر لزوم پیشگیری قبل 
است:   کرده  تصریح  و  تاکید  طالق  موضوع  در  درمان  از 
خانواده،  زوجین،  متوجه  طالق  خاطر  به  که  آسیب هایی 
تاسف بار  دردناک،  بسیار  و حتی جامعه می شود  فرزندان 
و غیرقابل جبران است که می طلبد برای جلوگیری از این 

معضالت خانمان سوز چاره ای اندیشید.
به  دنیا  در  که  است  متمادی  سالیان  داشت:   اظهار  وی 
جامعه شناسی،  روان شناسی،  استادان  ما،  کشور  ویژه 
صاحب نظران و دلسوزان به این امر مهم که باید افراد قبل 
از ازدواج از لحاظ پزشکی و بهداشتی گواهی سالمت ارائه 

نمایند، تاکید دارند.
راستا  این  در  مادر  بین المللی  فرهنگی  بنیاد  مدیرعامل 
پیشنهاد داده است:  دختر و پسری که قصد ازدواج پایدار 
و دائمی دارند باید از لحاظ روان شناسی، جامعه شناسی و 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  آن  از  قبل  ضروری  موارد  سایر 

و  جامعه شناسان  و  روان شناسان  به  مراجعه  از  غیر  به  و 
پیوند  برای  مربوطه،  آزمایش های  انجام  و  صاحب نظران 
زناشویی و تداوم زندگی از هر جهت آموزش های مفید و 
ضروری را فراگیرند و سپس از مراکزی که اعضای آن از 
استادان روان شناسی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، معنوی 

و قضایی هستند گواهی ازدواج دریافت نمایند.
محمدی آموزش های قبل و هنگام ازدواج کنونی در جامعه 
را ناکافی و ناکارآمد دانسته و افزوده است:  در همه مشاغل 
علمی، معنوی و نظامی، افراد باید ضمن آموزش های الزم 
صالحیت دار   مراجع  از  مختلف  مراحل  کردن  سپری  و 
گواهینامه مربوطه را کسب و سپس در آن حرفه مشغول 

به کار شوند، حال چطور ممکن است که در امر مقدس و 
الهی ازدواج که رکن اصلی خانواده، جامعه و بسیار حائز 

اهمیت است، اخذ گواهینامه الزامی نیست.
صیانت  موضوع  در  همگانی  مسئولیت  بر  تاکید  با  وی 
و  اصولی  راهکارهای  باید  گفت:  آن  پایداری  و  ازدواج  از 
کاربردی تدوین، تصویب و اجرایی شود و به جای شانس، 

اقبال و شعار، تدبیری علمی و عملی اندیشیده شود.
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۳ 
از  قدردانی  آن  اهداف  از  یکی  و  راه اندازی شد  شیراز  در 
مادران نمونه است. این بنیاد، سازمان مردم نهاد فرهنگی 
بین المللی است که به  صورت غیردولتی فعالیت و اهداف 

هفت گانه ای را دنبال می کند. ارتقا و بازآفرینی ارزش های 
قداست آمیز مادر از منظر خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، 
تببین و تاثیر نقش مادران در ساختن جامعه ای ایده آل، 
در  فرزندان  ویژه  به  جامعه  مسئولیت های  کردن  پُررنگ  
قبال حقوق مادران، آموزش مسئولیت های خطیر مادری 
به زنان جوان در قبال فرزندان و رفتار متقابل آنان نسبت 

به مادران در زمره این اهداف هفت گانه است.
اخیرا اهداف ، منشور و شاخص های انتخاب مادران نمونه به 
۳۰ زبان زنده دنیا ترجمه و نشان بنیاد فرهنگی بین المللی 

مادر در ۱۰۰ کشور جهان ثبت شده است.
منبع ایرنا
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چین مجوز واکسن سینوفارم برای استفاده کودکان را 
صادر کرد

چین تزریق واکسن تولیده شده شرکت سینوفارم را برای کودکان و 
نوجوانان سه تا ۱۷ ساله تصویب کرد.

به گزارش آوای دریا، به نقل از آسوشیتد پرس، چین تزریق واکسن 
تولیده شده شرکت سینوفارم را برای کودکان و نوجوانان سه تا ۱۷ 

ساله تصویب کرد.
مقامات بهداشتی چین از صدور مجوز استفاده از واکسن سینوفارم 

ساخت این کشور برای رده سنی ۳ تا ۱۷ سال خبر دادند.
با این اقدام تالش دارن از  مقامات بهداشتی چین تاکید کردند که 
ابتالی کودکان و نوجوانان به ویروس کرونا جلوگیری کرده و جلوی 

چرخه این ویروس را بگیرند. 
کمبود شدید تخت بیمارستانی در شهرستان پارسیان

پارسیان در بی سابقه  پارسیان گفت: شهرستان  فرماندار شهرستان 
ترین شرایط از لحاظ بستری و مراجعات سرپایی به سر می برد.

مجتبی رضاپور افزود:  شهرستان پارسیان در بی سابقه ترین شرایط 
از لحاظ بستری و مراجعات سرپایی به سر می برد و با کمبود شدید 

تخت بیمارستانی در شهرستان پارسیان مواجه هستیم.
علوم  دانشگاه  از  تخت جدید  تجهیز ۲۰  تقاضای  اینکه  بیان  با  وی 
از  رفت  برون  کرد:  تصریح  است،  شده  ارسال  نیز  هرمزگان  پزشکی 
شرایط بحرانی کرونا، نیازمند تعامل و همکاری فوق العاده مردم دارد.

رضاپور با اشاره به اعمال محدودیت های شدید کرونایی در شهرستان 
و  بستری  موارد  کرد:  اظهار  شدن  بهتر  و  ثانوی  اطالع  تا  پارسیان 
مراجعه سرپایی بخاطر عدم رعایت توصیه های بهداشتی از۲۰ درصد 

به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
با اشاره به عدم فعالیت گروهای شغلی ۲، ۳ و۴ در شهرستان  وی 
پارسیان، اضافه کرد: تنها گروهای شغلی ۱ مجاز به فعالیت هستند 
و  انتظامی  نیروی  مشترک  گشت  و  فرمانداری  نماینده  حضور  با  و 
به صورت  از اصناف شهرستان  بازدید  بهداشت و هالل احمر  شبکه 
روزانه انجام و با متخلفین و کسانی که نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی بی اعتنا هستند بدون اغماض نسبت به پلمپ کردن آن 

واحد صنفی با هماهنگی مراجع قضایی اقدام کنند.
بومی  غیر  خودروهای  ورود  داد:  ادامه  پارسیان  شهرستان  فرماندار 
به شهرستان و خروج خوردهای شخصی به شهرستان های دیگر و 
سطح روستاها ممنوع است و پلیس راهور و نیروهای هالل احمر در 
شهرستان با جدیدت نسبت بر اجرای این مصوبه ستاد کرونا اقدامات 

الزم را صورت دهند.
با بیان اینکه جریمه ۱۰ میلیون ریالی برای ناقضان محدودیت  وی 
کرد:  عنوان  شود،  می  اعمال  پارسیان  شهرستان  در  کرونایی  های 
و  ثانوی  اطالع  تا  مکان های سربسته  و  ورزشی  فعالیت سالن های 

بهتر شدن شرایط شهرستان ممنوع است.
و  رانندگی  و  راهنمایی  نیروی  با هماهنگی  پایان گفت:   در  رضاپور 
نیروی انتظامی منع تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در شهرستان 

پارسیان اجرا خواهد شد.
نظر کمیته علمی کرونا درباره بازگشایی مدارس/ مجوز 
مصرف اضطراری واکسن پاستوکووک در ایران صادر شد

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ با بیان اینکه با توجه به شرایط 
زود  مدارس  بازگشایی  وضعیت  درباره  نظر  اظهار  هنوز  پنجم  پیک 
است، در عین حال از احتمال آغاز واکسیناسیون سنین زیر ۶۰ سال 

از دو هفته آتی خبر داد.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، دکتر عاطفه عابدینی درباره 
تحصیلی  سال  در  مدارس  بازگشایی  زمینه  در  بهداشت  وزارت  نظر 
جدید، گفت: در حال حاضر دو ماه به فصل مدارس باقی مانده است 
و هنوز اظهارنظر در این باره زود است. به خصوص اینکه دولت جدید 
هم خواهد آمد و ممکن است تصمیمات جدید گرفته شود، اما به 
که  است  بهتر  فعال  دارد،  وجود  اکنون  که  شرایطی  با  می آید  نظر 
درباره بازگشایی مدارس صحبتی نکنیم. اگر روند واکسیناسیون رو 
به جلو باشد، ان شاءاهلل بتوان برای بازگشایی مدارس تصمیم گرفت تا 
هم پیک پنجم را کنترل کرده و هم واکسیناسیون را افزایش دهیم.

احتمال آغاز واکسیناسیون افراد زیر ۶۰ سال تا دو هفته آینده
شدن  کامل  از  بعد  واکسیناسیون  وضعیت  ادامه  درباره  عابدینی 
باال، گفت: قطعا گروه های سنی  به  واکسیناسیون سنین ۶۰  سال 
بر اساس سند ملی واکسیناسیون ادامه می یابد. در عین حال اگر 
به  هم  داخلی مان  تولید  و  شود  وارد  است  قرار  که  واکسنی  تعداد 
گزینه های  نیز جزو  پرخطر  و  مشاغل حساس  قطعا  برسد،  حداکثر 
واکسیناسیون هستند. به خصوص درباره مدارس، معلمان و مشاغل 
پرخطر و ... به نظر می رسد از نظر تعدا واکسن در شرایطی باشیم که 

بتوانیم دو گروه را پیش بریم. طبق سند واکسیناسیون ما گروه های 
سنی را پیش می بریم. البته در حال حاضر در دو - سه استان افراد 

باالی ۵۰ سال را هم واکسینه می کنند.
افراد باالی ۶۰ سال، گفت: این  اتمام واکسیناسیون  وی درباره زمان 
موضوع به میزان واکسنی که تامین می شود و واکسیناسیونی که 
انجام می شود، بستگی دارد که اگر به همین منوال پیش رود، فکر 

می کنم می توانیم تا دو هفته دیگر زیر ۶۰ سال را هم آغاز کنیم.
آخرین وضعیت تولید واکسنهای برکت و پاستوکووک

طبق  گفت:  نیز  برکت  واکسن  تولید  خط  وضعیت  درباره  عابدینی 
مواردی که برکت به کمیته علمی گزارش می دهد، هیچ گزارشی از 

ایجاد مشکل در خط تولید ارایه نشده و روند تولید در جریان است.
مصرف  مجوز  گفت:  نیز  پاستوکووک  واکسن  وضعیت  درباره  وی 
برای  قانون  ایران صادر شد. طبق  در  پاستوکووک  واکسن  اضطراری 
همه واکسن هایی که می توانند در فاز سوم گزارش متوسط داشته و 
اعالم کنند که کارایی خوبی دارند که پاستوکووک هم همینطور بود، 
بر اساس فاز سوم که در کوبا انجام شد، مجوزش را گرفت و اکنون 
می تواند در ایران تولید شود و فکر می کنم بتواند به زودی ۵۰۰ هزار 

دوز واکسن را به سیستم واکسیناسیون اضافه کند.
مینو محرز:

روزهای سخت تری در انتظارمان است/ دستورالعمل ها 
فقط ابالغ می شود، کنترلی روی اجرا نیست

اجرای  آنچه که عدم  از  انتقاد  با  عفونی  بیماری های  یک متخصص 
بار  کاهش  راستای  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  دستورالعمل های 
بیماری در کشور خواند، گفت: اگر روند به همین منوال باشد روزهای 

سخت تری در انتطارمان خواهد بود.
اشاره  با  عفونی،  بیماری های  متخصص  یک  محرز«،  مینو  »دکتر 
گفت:  است،  زده  هم  بر  را  ریزی ها  برنامه  تمام  کرونا  اینکه  به 
دستورالعمل ها ابالغ می شود اما کنترلی برای اجرای آن وجود ندارد؛ 
در حالی که باید هرچه سریع تر و قاطع تر عمل کرد. تاکنون خیلی 
و  رویم  پیش  برنامه ریزی  با  باید  پس  این  از  اما  نکردیم  کار  خوب 
حتی با تکمیل واکسیناسیون بازهم شرایط را رصد کنیم. وی افزود: 
که  باشد  گونه ای  به  برنامه ریزی  باید  و  است  ما  مهمان  فعال  کرونا 
متاسفانه  باشد.  داشته  وجود  کرونا  ستاد  حرف های  از  شنوی  حرف 
اجرای آن کسی کنترل  اما در  ابالغ شد  این مدت  پروتکل هایی در 

نداشت.
عقب  خیلی  کرونا  واکسیناسیون  در  هنوز  اینکه  به  اشاره  با  محرز 
هستیم، گفت: امیدوارم هرچه زودتر روند واکسیناسیون افزایش یابد 
زیرا واکسن به خوبی جلوی مرگ و میر و بیماری شدید را در برابر 

واریانت های جدید می گیرد.
هندی  اینکه جهش  بر  تاکید  با  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
)دلتا( بدتر از سایر جهش ها است، تاکید کرد: در مورد ویروس دلتا 
انواع واکسن ها بر آن اثر کامل ندارد و آمار نشان می دهد واکسن های 
بنابراین  دارد.  اثر  این ویروس  مقابل  MRNA حدود ۶۰ درصد در 
خواهش می کنم هموطنان حتی در صورت تزریق واکسن همچنان از 
ماسک استفاده کنند و فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی دست ها 
و عدم شرکت در تجمعات را رعایت کنند. هرگونه تجمع در شرایط 
را  زیرا قدرت سرایت ویروس  اشتباه است؛  واریانت جدید،  این  وجود 

افزایش می دهد.
نیز گفت:  آتی  روزهای  در  بیماری  از شرایط  بینی  پیش  درباره  وی 
اکنون وضع خراب است، کرونای نوع دلتا فوق العاده مسری است و در 
ابتال همه خانواده باهم به مراکز درمانی مراجعه می کنند و  صورت 
از بچه های کوچک تا پدربزرگ و مادربزرگ همه مبتال شده و حالت 
شدیدتری از بیماری را تجربه می کنند. به شخصه به لحاظ روحی از 
دیدن این همه زجر تنفسی خسته شدم و اگر روند به همین منوال 

باشد روزهای سخت تری در انتطارمان خواهد بود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

کرونای دلتا در سراسر هرمزگان پراکنده شده است/
واکسیناسیون ۲0۶ هزار هرمزگانی علیه کرونا

اینکه   به  اشاره  با  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
ویروس کرونای دلتا در سراسر شهرها و روستاهای هرمزگان پراکنده 
از ۲۰۶ هزار نفر در استان هرمزگان  شده است، گفت: تاکنون بیش 

علیه بیماری کرونا واکسینه شده اند.
روستاهای  و  شهرها  سراسر  در  دلتا  کرونای  ویروس  افزود:  نوروزیان 
هرمزگان پراکنده شده است و در صورت رعایت نشدن شیوه نامه های 

بهداشتی، بزودی این ویروس، ویروس غالب در استان خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه افراد باالی ۵۰ سال هرمزگانی که از مرکز جامع 
مراکز  به  می توانند  اند  کرده  دریافت  واکسن  تزریق  پیامک  سالمت 
تجمیعی مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: این افراد قباًل در مراکز جامع 

سالمت پرونده پزشکی تشکیل داده بودند.
این مقام مسئول با بیان اینکه افرادی هم که پرونده پزشکی ندارند با 
مراجعه حضوری به نزدیکترین مرکز جامع سالمت محل زندگی خود 
در سامانه سیب نام نویسی کنند، تصریح کرد: اکنون ۸۵ درصد افراد 
باالی ۵۰ سال هرمزگانی در سامانه سیب نام نویسی کرده اند که از 

طریق پیامک زمان و مکان واکسیناسیون به آن ها اعالم می شود.
هم  باالتر  سنی  گروه های  واکسیناسیون  اینکه  به  اشاره  با  نوروزیان 
به شرط نام نویسی در سامانه سالمت در استان هرمزگان ادامه دارد، 
علیه  هرمزگان  استان  در  نفر  هزار  از ۲۰۶  بیش  تاکنون  کرد:  اظهار 

بیماری کرونا واکسینه شده اند.
آبله میمونی، جان یک نفر در چین را گرفت

نخستین مورد فوتی در اثر ابتال به ویروس میمونی در چین ثبت 
شد.

به گزارش آوای دریا، به نقل از روسیا الیوم، روزنامه »گلوبال تایمز« 
به  ابتال  اثر  در  پکن  در  چینی  دامپزشک  یک  که  داد  گزارش 
»ویروس میمونی« جان خود را از دست داد و تبدیل به نخستین 
مورد بشری شد که در اثر ویروس میمونی جان خود را از دست می 
دهد. مرکز مبارزه و پیشگیری از بیماری ها در چین اعالم کرد که 
عالیم بیماری در این دامپزشک ۵۳ ساله که در موسسه ای فعالیت 
می کند که روی حیوانات پژوهش انجام می دهد ظاهر شده بود. 
وی یک ماه پس از کالبدشکافی دو میمون مرده در اوایل ماه مارس 

دچار حالت تهوع و استفراغ شد.
این دامپزشک درخواست درمان در چند بیمارستان را ارائه کرد و 
در نهایت ۲۷ ماه می گذشته جان خود را از دست داد. تا کنون 
موارد ابتالی کشنده یا حتی واضح بالینی به این ویروس تا پیش 
این نخستین مورد بشری  و  نداشته است  این در چنین وجود  از 
است که در چین ثبت شده است. در پی مرگ این دامپزشک چین 
ها  میمون  با  که  کارکنانی  و  آزمایشگاهی  میمون های  بر  نظارت 
در تماس بودند را افزایش داد. این ویروس در اثر تماس مستقیم 

منتقل می شود.
آمریکا جوالن می  در  دیگر، در حالی که کرونا همچنان  از سوی 
دهد و گونه جدید دلتای این ویروس در این کشور در موارد ابتالی 
بیشتر مبتالیان مشاهده شده، این کشور با تهدیدی جدید مواجه 
است؛ بیماری که »آبله میمون« نام دارد. مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری آمریکا و سازمان خدمات درمانی ایالت تگزاس اعالم کردند 
که یکی از ساکنان این ایالت که از نیجریه به تگزاس سفر کرده به 

بیماری آبله میمون مبتال شده است.
بیانیه منتشر شده، فرد بیمار در بازگشت به تگزاس دو  براساس 
پرواز انجام داد: یکی از نیجریه به آتالنتا و دیگری از آتالنتا به داالس. 
مقامات  اما  است  بستری  داالس  در  اکنون  هم  مبتال  فرد  اگرچه 
ممکن  که  هستند  کسانی  با  ارتباط  برقراری  دنبال  به  بهداشتی 
است در هنگام پرواز با او ارتباط نزدیک داشته باشند. مرکز کنترل 
و پیشگیری بیماری آمریکا در بیانیه ای گفت: »آبله میمون یک 
طور  به  که  است  جدی  بالقوه  طور  به  اما  نادر  ویروسی  بیماری 
معمول با بیماری شبیه آنفوالنزا و تورم غدد لنفاوی شروع می شود 
و به شکل یک بثورات گسترده در صورت و بدن منتقل می شود.«

پیشتر هم بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، دو مورد از موارد 
بسیار واگیردار این بیماری، در انگلیس به تأیید رسیده بود. به نظر 
می رسد این بیماری در ماه مه به وسیله یک مردی که در ایالت 
دلتای نیجریه زندگی و کار می کرده، به انگلیس آورده شده بود. 
این مرد زمانی که وارد انگلیس شد، تحت قرنطینه قرار گرفت. او از 
ناحیه صورت دچار جوش های پوستی شد. این بیمار برای ۱۰ روز 
خود را قرنطینه کرد و به دنبال مراقبت های پزشکی برای تسکین 
نشانه های این بیماری بود و در نهایت در بیمارستان بستری شد. 
بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی، این مرد یک عضو خانواده 

را نیز مبتال کرد. اما در نهایت هر دو بهبود یافتند.
گفتنی است آبله میمون سبب می شود تا جوش های تاول دار 
و پر از چرک روی بدن رشد کند. در حالی که دیدن این بیماری 
بیماری  این  معموال  اما  است؛  ناخوشایند  و  کننده  نگران  معموال 
و  بدن  به  ویروس  یک  ورود  نتیجه  بیماری  این  نیست.  کشنده 

واگیردار است.
از عالئم اصلی این بیماری، زخم و خورده شدن بدن، تب، سردرد، 
دردهای شدید عضالنی، کمردرد، خستگی بی حد و پایان بدن و 
لرزش می  باشد و به مرور زمان نیز می  تواند در بدن گسترش یابد 
و اگر این بیماری در چشم  ها شیوع یابند، می  توانند باعث نابینایی 
شوند. این بیماری می تواند از دو تا چهار هفته طول بکشد و از هر 

۱۰۰ نفر ۱ نفر را بکشد.

اخبار حوزه سالمت



اعضای شورای  با حضور  بندرعباس  جلسه ۲۳۵ شورای شهر 
و  آموزش  کل  اداره  مربیان  و  اولیا  انجمن  اداره  رئیس  شهر، 
پرورش هرمزگان و نماینده تاکسیرانی بندرعباس برگزار شد. 
مدارس  سرویس  نرخ  درصدی   ۳۰ افزایش  با  جلسه  این  در 

بندرعباس موافقت شد. 
واکسن راه درمان است نه تعطیلی

 آبتین امیری، عضو شورای شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور با 
انتقاد به تعطیلی های بی ضابطه گفت: تعطیلی شهر بندرعباس نگرانی 
زیادی را بین اصناف ایجاد کرده است. تعطیلی ها نه تنها مشکلی را 
درگیر  مردم  می دهد.  افزایش  را  مردم  مشکالت  بلکه  نمی کند  حل 
نه  است  درمان  راه  واکسن  دنیا  تمام  در  دارند.  اقتصادی  مشکالت 

تعطیلی.
امیری درادامه با اشاره به پروژه گازرسانی در بندرعباس اضافه کرد: 
گازرسانی به محالت پروژه ی مهمی است و از شهروندان می خواهم در 
این زمینه صبور باشند. همچنین از شهرداری و گاز درخواست می کنم 
موضوعات  این  به  سریعتر  تا  باشند  داشته  هم  با  بیشتری  هماهنگی 

رسیدگی شود.
با افزایش ۳۰ درصدی مخالفیم

با شروع دستور کار اول بهجت حاجی زاده رئیس اداره انجمن اولیا و 
نرخ  افزایش  به  نسبت  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  مربیان 
دارند،  مشکالت  راننده ها  افزود:  و  کرد  انتقاد  مدارس  سرویس های 
تجهیزات و لوازم گران است. اما باید شرایط اقتصادی خانواده را هم 

در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ما باید دو طرف قضیه را ببینیم، هم خانواده های اولیا 
و هم رانندگان. با توجه به بررسی ها و نظرسنجی که از اولیا شده اگر 

رقم باال باشه نمی توانند تامین و از تاکسی استفاده کنند. 
حاجی زاده با بیان اینکه افزایش ۳۰ درصد از دیدگاه ما زیاد است، 

گفت: نظر آموزش و پرورش افزایش ۲۵ درصدی است.
آموزش و پرورش افزایش ۴۰ درصدی هزینه ثبت نام سرویس مدارس 

را کاهش دهد

نماینده سازمان تاکسیرانی بندرعباس گفت: در کارگروه ماده ۱۸ که 
با حضور مدیرکل آموزش و پرورش برگزار شد، با افزایش ۳۵ درصدی 
افزایش  به  نهایت در کمیسیون عمران شورای شهر  موافقت شد. در 

۳۰ درصدی رسیدیم.
وی عنوان کرد: با افزایش ۳۰ درصدی، نرخ هرمسیر حدود ۴۵ تا ۵۰ 

هزار تومان افزایش پیدا می کند.
نماینده سازمان تاکسیرانی بندرعباس علت افزایش را حذف یارانه ی 
سوخت از سوی دولت عنوان کرد و افزود: اگر دولت کمک های یارانه ای 
سوخت را اهدا می کردند، افزایش نرخ کمتر بود. اما االن هیچ کمکی 

نیست.

شدیدا  رانندگان  استقبال  نامناسب  افزایش  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کاهش پیدا میکند، گفت: در حال حاضر نیز استقبال خیلی کم است.

می خواهد  اگر  پرورش  و  آموزش  گفت:  پایان  در  تاکسیرانی  نماینده 
سرویس  نام  ثبت  هزینه  درصدی   ۴۰ افزایش  کند،  اولیا  به  کمکی 

مدارس را کاهش دهد.
تومان  هزار   ۲۴۰ حدود  درصدی،   ۳۰ افزایش  است،  ذکر  به  الزم 
برای هر دانش آموز در ماه می شود. در پایان پس از رای گیری این 
دستورکار با ۸ رای موافق و ۲ رای مخالف، افزایش ۳۰ درصدی نرخ 

کرایه سرویس های مدارس تصویب شد.صبح ساحل
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اخبار

فرمانده انتظامی استان: مصالحه ۷۱ درصدی پرونده های 
ارجاعی به دوایر مشاوره در هرمزگان

دوایر  به  ارجاعی  های  پرونده  از  استان گفت: ۷۱ درصد  انتظامی  فرمانده 
مشاوره کالنتری ها از ابتدای سال جاری منجر به صلح و سازش شده است.

کاهش  در  را  پلیس  مددکاری  و  مشاوره  نقش  جعفری  غالمرضا  سردار   
آسیب های اجتماعی موثر دانسته و گفت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
مختلف  اقشار  توانمندسازی  و  اعتیاد  زناشویی،  خیانت های  طالق،  نظیر 

اجتماع و بحران های روانی از اهداف مشاوره و مددکاری پلیس است.
وی با بیان اینکه همه ما اغلب در معرض مشکالت و مسائلی قرار می گیریم 
که به دلیل محدود بودن دانش و تجربیات، به همفکری با مشاوران خبره 
زندگی رخ  تغییراتی که در  و  افزود: تحوالت  پیدا می کنیم،  نیاز  و متبحر 
می دهد، گاهی ما را دچار اضطراب، تردید، نگرانی، تعارض و حتی بحران 

می سازد.
این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه مشاوره، یک فرآیند رشدی است 
که از طریق آن به اشخاص کمک می شود که اهداف خود را مشخص کنند، 
افراد تصمیم گیری مناسب داشته  بیان داشت: مشاوره موجب می شود که 

باشند و مسائل فردی، اجتماعی و تحصیلی خود را حل کنند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه فعالیت های مرکز و دوایر مشاوره 
کالنتری های سطح استان را از ابتدای سال جاری تاکنون تشریح کرده و 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳ هزار ۷۹۳ نفر به مرکز مشاوره 
و دوایر مشاوره کالنتری های استان مراجعه کرده اند که از این تعداد، ۸۱۷ 

نفر مراجعان به مرکز مشاوره و ۲ هزار ۹۷۶ نفر مراجعان به دوایر مشاوره 
کالنتری ها را تشکیل می دهند.

مرکز  به  کنندگان  مراجعه  تنوع  اینکه  بیان  با  ادامه  در  جعفری  سردار 
با ۹/۵ درصد،  تربیتی  با ۵۳ درصد، مشکالت  مشاوره مشکالت خانوادگی 
مشاوره تحصیلی با ۳ درصد، مشکالت روانی با ۱۱ درصد، مشاوره فردی با 
۹/۲درصد، مشاوره ازدواج با ۷ درصد، و بقیه مشکالت حقوقی و شغلی بوده 
اند، بیان داشت: همچنین تنوع مراجعان به دوایر مشاوره کالنتری ها نیز به 
ترتیب مشکالت خانوادگی با ۳۱/۶ درصد، نزاع و درگیری با ۲۸/۵ درصد، 
مشکالت حقوقی با ۲۷/۱ درصد، مشکالت اجتماعی با ۸/۹ درصد و مابقی 

نیز سایر مشکالت می باشند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه مرکز و دوایر مشاوره 
کالنتری های سطح استان همه روزه آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان 
سنجی،  روان  تربیتی،  روانشناختی،  خانوادگی،  زمینه های  از  بسیاری  در 
ازدواج، حقوقی می باشند، از عموم شهروندان فهیم استان خواست، جهت 
دریافت خدمات مشاوره ای به آدرس بندرعباس -چهار راه مطهری- ضلع 
های  شماره  با  یا  و  مراجعه  آرامش  مشاوره  مرکز   ، جدید  مصلی  شمالی 
۲۱۸۲۱۶۴۲ تماس حاصل کرده و در سطح شهرستان ها نیز به کالنتری 

ها مراجعه کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وتوسعه اجتماعی وزارت ورزش 

و جوانان:
برنامه های آموزشی مشاوران حوزه ازدواج و خانواده 

مهارت محور می شود

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی با تاکید بر برگزاری دوره های 
برای مدیران،  این کالس ها  تداوم  از  مهارت محور  دانش افزایی  و  آموزشی 

روانشناسان و مشاوران حوزه ازدواج و خانواده خبر داد.
»اعظم کریمی« در آیین اختتامیه دوازدهمین دوره ی ملی دانش افزایی 
مدیران، روانشناسان و مشاوران مراکز تخصصی ازدواج وخانواده افزود: در 
پایان هر دوره تالش شده با نیاز سنجی و بهره گیری از نقطه نظرات اساتید 
این حوزه، دوره های جدید بامحتوایی متفاوت و کاربردی تر ار دوره های 

قبل برگزار شود.
وی توضیحاتی را درخصوص فلسفه برگزاری دوره های دانش افزایی ارائه 
کرد و افزود: احساس کردیم مسائل مربوط به خانواده کامال رو به تغییر است 
موضوعاتی که مشاوران در مراکز خود بسیار با آن مواجه هستید که شاید 

پیش از آن وجود نداشت.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وتوسعه اجتماعی یاداور شد: زندگی متعیر جهان 
امروز ،تاثیر رسانه ها، تغییر سبک خانواده و شبکه های اجتماعی، مسائل 
به  حوزه  این  فعاالن  عنوان  به  امروز  اگر  است،  آورده  وجود  به  را  نوظهور 
موقع از آنها آگاه نشویم و نتوانیم تجربیات خودمان را به اشتراک بگذاریم 

مشکالت مرتفع نخواهد شد.
دوره های  برگزاری  در  فضای مجازی  به محدودیت های  اشاره  با  کریمی 
آموزشی برخط اظهار امیدواری کرد: این دوره های آموزشی بتواند بخشی 
ازدواج  حوزه  مشاوران  و  روانشناسان  متخصصان،  کارشناسان،  نیازهای  از 

وخانواده را فراهم ساخته باشد. 
فضای  و  نوین  های  رسانه  از  بهره مندی  از سخنانش  دیگر  بخشی  در  وی 
مجازی توسط مشاوران و روانشاسان را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه 
خال روانشناسان متخصص در فضای مجازی و دربخش تولید محتوای کشور 
برنامه  بگیرد. مدیرکل دفتر  قرار  توجه  این مهم مورد  باید  دارد که  وجود 
ریزی و توسعه اجتماعی استقبال از دوره های آموزشی و دانش افزایی به 
میزبانی آذربایجان شرقی را قابل توجه توصیف کرد و ادامه داد: حدود ۴۲۰ 
مرکز تخصصی در سراسر کشور فعال هستند که بیش از ۳۵۰ نفر در این 

دوره آموزشی و دانش افزایی شرکت کردند.
افزایی  دانش  به  فرهیخته  قشر  این  بیانگر عالقمندی  را  استقبال  این  وی 
دانست و تصریح کرد : این اقبال عمومی به ما انگیزه تداوم برگزاری این 

دوره های دانش افزایی را با نگاه تخصصی تر داد.

نرخ سرویس مدارس در بندرعباس
 ۳۰ درصد افزایش یافت
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اصالت این غذا برای مکزیک است. انچیالدا مرغ از نان ترتیال 
تشکیل می شود و برای مواد میانی از مرغ و فلفل چیلی تند 
انچیالدا مرغ یک وعده  تهیه می گردد.  پیتزا  پنیر  به همراه 
کامل می باشد و برای تهیه آن الزم است شما یک بسته نان 
کنید.  تهیه  منزل  در  ترتیال  نان  یا خود  و  کنید  تهیه  ترتیال 
اولین دستور پخت انچیالدا مرغ در سال 18۳1 توسط ماریانو 
ذکر و منتشر شد. اگر طرفدار غذاهای مکزیکی و تند و تیز 
امتحان  را حتما  غذا  این  می شود  پیشنهاد  به شما  هستید 

کنید. 
مواد الزم :

نان ترتیال ۱ بسته
سینه مرغ ۲ عدد

رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذا خوری
نشاسته ذرت ۲ قاشق غذا خوری
روغن زیتون ۱ قاشق غذا خوری

پیاز ۱ عدد
پودر سیر، زیره سبز، فلفل قرمز از هر کدام ۱ قاشق غذا خوری

زیتون ۱/۲ پیمانه
نمک و فلفل سیاه و برگ بو به مقدار الزم

پنیر پیتزا به مقدار الزم
طرز تهیه :

ابتدا سینه مرغ را به همراه پیاز و نمک و برگ بو و فلفل سیاه داخل 
قابلمه ریخته و مقداری آب روی سینه های مرغ بریزید و اجازه دهید 
تا مرغ خوب پخته و نرم شود سپس از قابلمه خارج کنید و به صورت 

ریش ریش دربیاورید.
گرم شود  تا کمی  ریخته  زیتون  روغن  مقداری  متوسط  تابه  یک  در 
تا کمی گرم شود در  تابه قرار داده  نان های ترتیال را داخل  سپس 
حرارت  اندازه  از  بیش  نباید  کنید  گرم  نیز  را  نان  دیگر  طرف  ادامه 

ببیند تا خشک شود در حد نرم شدن کافی می باشد سپس نان ها 
را داخل یک بشقاب قرار داده و روی آن یک حوله بیاندازید.

داخل یک تابه مقداری روغن ریخته تا داغ شود سپس رب را افزوده و 
تفت دهید تا بوی خامی رب از بین برود سپس پودر سیر و زیره و 
فلفل قرمز را به همراه نشاسته ذرت و کمی نمک مقداری آب بریزید 

و اجازه دهید تا سس غلیظ شود.
نان ترتیال را به کمک قلمو با سس کامال کاور کنید یا می توانید 
نان را کامل داخل سس بزنید و روی هر نان مقداری سینه مرغ ریش 

شده و پنیر پیتزا و زیتون خرد شده قرار داده و نان ها را رول کنید 
و کنار هم در یک ظرف پیرکس که از قبل چرب کردید قرار دهید.

مابقی سس را روی نان ها ریخته و مقداری پنیر نیز روی آن بریزید 
و بمدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۸۰ قرار دهید تا نان پخته و پنیر نرم 
انتهای پخت روی سطح فر را روشن کنید تا روی نان نیز  شود. در 

طالیی شود. 

با سرآشپز=  انچیالدا مرغ و پنیر تند و بسیار 
خوشمزه به روش مکزیکی

اخبار کوتاه حوزه بانوان

ابتکار: دولت دوازدهم گفتمان رایج در مورد زنان را تغییر داد
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: دولت دوازدهم گفتمان 
را در هشت محور شامل  و عدالت جنسیتی  داد  تغییر  را  زنان  رایج در مورد 
آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، اجتماعی، امنیت، حقوق و خانواده 

مدنظر قرار داد و برای هر کدام ۱۷۶ شاخص تدوین کرد.
معصومه ابتکار در سلسله نشست های گفت وگوی بین نسلی با موضوع عدالت 
جنسیتی، بر این موضوع که عدالت جنسیتی به معنای قرار داشتن هر چیزی 
در جای خود است، اظهار داشت: عدالتی در حیطه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی که کم از بحث برابری نیست ضمن اینکه برگرفته از فرهنگ بومی، 
و  کاربرد  مفهوم،  اینکه  بر  تاکید  با  وی  باشیم.  داشته  تر  متناسب  رویکردی 
عملکرد عدالت از برابری صرف بهتر است، خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان در 
دولت دوازدهم تالش کرد عدالت جنسیتی را در هشت محور آموزش، بهداشت، 
ورزش، مشارکت اقتصادی، اجتماعی، امنیت، حقوق و خانواده مدنظر قرار داده 

و برای هر کدام، ۱۷۶ شاخص تدوین کرده است.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: تالش کردیم تعریف ما از عدالت جنسیتی 
رویکرد  و هم  منطبق  بومی  فرهنگ  با  و هم  های کف جامعه  واقعیت  با  هم 
عدالت محور داشته باشد. بر همین اساس شاخص های عدالت جنسیتی کاری 
ایرانی و اسالمی است که با وجود مقابله و مخالفت های فراوان، در ستاد زن و 
خانواده تصویب شد. ابتکار با بیان این موضوع که شناسنامه شاخص های عدالت 
جنسیتی هم با همکاری مشترک معاونت امور زنان و مرکز آمار تدوین شد، 
خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت آینده این کار را ادامه دهد که خوشبختانه در 
گفت و گو با رییس جمهور منتخب قول ادامه مسیر داده شد در غیراینصورت 
سازمان های مردم نهاد قوی یعنی جامعه مدنی می توانند آن را ادامه دهند. 
شاخص های عدالت جنسیتی به دلیل نبود آمارهای دقیق به کندی پیشمی 
رود وی در بخشی دیگر از سخنان خود، روز عرفه را روز آگاهی و معرفت نفس 
اینکه بتوانیم  دانست و یادآور شد: عید قربان هم فرصت جدیدی است برای 
کنار  انسانی  بزرگ  نگاه  پای  به  را  محوری  تک  و  نفسانیت  و  ها  خودخواهی 

بگذاریم تا در آن قامت تجلی پیدا کنیم.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه شاخص های عدالت جنسیتی با شاخص 
های جهانی هم خوانی دارد زیرا تجربه مشترک است، خاطرنشان کرد:  بخشی 
از شاخص ها هم بومی و سازگار با فرهنگ کشور است اما اینکه چرا وضعیت 
ما مطلوب نیست چند دلیل دارد و دلیل عمده این است که متاسفانه بعد از 
آمار دچار مشکل  آوری  در جمع  برای سند ۲۰۳۰،  ایجاد شده  های  حاشیه 
آوری  نباید جمع  آمار درست  که  کردند  عنوان  نگاه های خاص  زیرا  هستیم 
شود. به گفته وی، در دولت دوازدهم شاخص مدیریت زنان از پنج درصد به 
۲۵ درصد رسیده و ۹۶ معاون وزیر و ۱۷ معاون استاندار و فرماندار زن داریم 
که دستاورد بزرگی در بحث جلب مشارکت زنان و ورود زنان به دایره مدیریتی 
زنان  افزایی  توان  زنان در حوزه  امور  معاونت  تشریح عملکرد  ابتکار در  است. 
زنان همانند الیحه جامع بحث حضانت کودکان  از  لوایح حقوقی حمایتی  به 

توسط مادران و همچنین الیحه امکان دسترسی مادر به حساب سرمایه گذاری 
بلندمدت و کوتاه مدت فرزند خود اشاره کرد و گفت: افزودن نام مادر در کارت 
انجام می  بود  با مقاومت و مخالفت های زیادی که بی دلیل  فرزند هم  ملی 
شود. معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره 
به مشارکت های بین المللی معاونت امور زنان با سایر کشورهای جهان یادآور 
شد: برخالف نگاه برخی، این نوع مشارکت های بین المللی قرار نیست بر روی 
استقالل فرهنگی ما تاثیر بگذارد. ضمن اینکه با سیاست درهای بسته و توهم 
نفوذ بیگانگان نمی توان کار کرد؛ این بدبینی ها گریبان جریانات مدنی و ملی 
را می گیرد و آثار آن محدودیت هایی است که پیش می آید و مردم گرفتار می 
شوند. ابتکار افزود: جنگ روانی و خبر فیک در مورد اخبار ایران و دولت زیاد 
است و نباید هر حرفی که زده می شود را به سادگی باور و قضاوت کرد. این 
شاخص ها بر مبنای مشکالت و ضرورت های جامعه شکل گرفته است و می 
خواهیم وضعیت زنان بهینه شود. باور داریم که تغییر گفتمان رایج در مورد زنان 
نتیجه تالش ها و شاخص های دولت دوازدهم است ضمن اینکه این سیاست ها 
وقتی وارد برنامه شود بخش از مشکالت زنان حل می شود. وی تاکید کرد: باید 
با ادامه تعامالت و حضور در مجامع بین المللی و حضور موثر در سازمان های 
بین المللی تاثیرگذاری داشته باشیم و منافع کشور را دریابیم که امیدواریم این 

روند در دولت بعدی و معاونت زنان هم ادامه یابد.  
ابتکار با بیان اینکه در ۳۱ استان سند ارتقای وضعیت زنان ابالغ شده و در حال 
اجرا است، تصریح کرد: در جهت توان افزایی زنان، موافقتنامه های بسیاری با 
دستگاه های مختلف منعقد شده که ۹۵ درصد آن اجرا شده است. این تحول 
بزرگی است و انتظار ما استقرار و استمرار آن است. دیگر بهانه کمبود امکانات 
از لحاظ ساختار و بودجه  هم وجود ندارد چون ما کوچکترین دستگاه دولت 

هستیم اما با جذب مشارکت های مردم نهاد قدم های بزرگی برداشتیم.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران:

ازدواج ۷۳1۷ دختر 10 تا 14 ساله در ۳ ماه | تولد ۳۶4 نوزاد 
از مادران زیر 1۵ سال | چه تعداد کودک همسری  به طالق 

انجامید؟
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران ۷۳۱۷ دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در پاییز 
۹۹ ازدواج کرده اند و در همین بازه سنی و زمانی ۱۹۲ ازدواج به طالق ختم 
شده است. مطابق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی پاییز سال گذشته 
)۹۹(، ۷۳۱۷ ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۵ ازدواج پسربچه کمتر از ۱۵ 
سال به ثبت رسیده است. مطابق این گزارش در پاییز ۹۹ آمار ازدواج دختران 
کمتر از ۱۰ سال صفر است. همچنین در همین بازه زمانی ۳۶ هزار و ۹۵۲ دختر 

۱۵ تا ۱۹ ساله و ۵۱۳۹ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج کرده اند.
ازدواج ۷۳۱۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در ایران فقط در ۳ ماه | تولد ۳۶۴ نوزاد از 

مادران زیر ۱۵ سال
آمار طالق در میان این دختران و پسران نیز قابل توجه است. خوشبختانه در 

این بازه زمانی تعداد طالق ثبت شده دختران زیر ۱۰ سال و پسران زیر ۱۵ سال 
صفر است، اما ۱۹۲ طالق دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در پاییز ۹۹ ثبت شده است. 
همچنین ۳۵۹۰ طالق برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال و ۱۷۶ طالق برای پسران 

۱۵ تا ۱۹ سال نیز در همین بازه زمانی به ثبت رسیده است.
ازدواج ۷۳۱۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در ایران فقط در ۳ ماه | تولد ۳۶۴ نوزاد از 

مادران زیر ۱۵ سال
آمارها در حالی خبر از به دنیا آمدن ۳۶۴ نوزاد در پاییز ۹۹ می دهند که مادران 
این نوزادان کمتر از ۱۵ سال داشته اند. در همین بازه زمانی و سنی تنها یک 

والدت برای پدران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است.
همچنین ۱۶۸۷۰ والدت برای مادران و ۷۳۱ والدت برای پدران ۱۵ تا ۱۹ ساله 

در پاییز ۹۹ به ثبت رسیده است.
ازدواج ۷۳۱۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در ایران فقط در ۳ ماه | تولد ۳۶۴ نوزاد از 

مادران زیر ۱۵ سال
ازدواج ۷۳۱۷ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در ایران فقط در ۳ ماه | تولد ۳۶۴ نوزاد از 

مادران زیر ۱۵ سال
اما در این میان اگر نگاهی به آمار ارائه شده در گزارش های فصل بهار و تابستان 
۹۹ مرکز آمار بیندازیم و آن را با آمار کنونی این مرکز مقایسه کنیم، درمی یابیم 
آمار ازدواج و طالق فصل های بهار و تابستان ۹۹ در گزارش جدید مرکز آمار 
افزایش یافته است که بنا بر اعالم مرکز آمار، علت این تفاوت آماری از سوی ثبت 
احوال این طور بیان شده است: طبق مصوبه کمیته بخشی جمعیت کمیسیون 
تا زمان کاهش فاصله  تخصصی شورای عالی آمار، سازمان ثبت احوال کشور 
ازدواج و طالق وفق بند ۲۶۱ اصول و توصیه هایی  تا ثبت رویدادهای  رخداد 
 )revise( اقدام به بازبینی )برای نظام آمار حیاتی )سازمان ملل متحد، ۲۰۱۳

شمار رویدادها می کند.
ماه   ۹ در  مجموعا  آمار،  مرکز  ارائه شده  گزارش  جدیدترین  مطابق  بنابراین، 
نخست سال ۹۹، تعداد ۲۳ هزار و ۷۹۷ ازدواج برای دختران ۱۰ تا ۱۴ سال، 
یک ازدواج دختربچه کمتر از ۱۰ سال و ۱۴ ازدواج برای پسران کمتر از ۱۵ سال 
به ثبت رسیده است. همچنین در همین بازه زمانی ۵۲۲ مورد ازدواج دختران 

۱۰ تا ۱۴ سال نیز به طالق ختم شده است.
در مورد تعداد والدت های ثبت شده در بازه زمانی ۹ ماهه نخست سال ۹۹ نیز، 
دو والدت برای پدران کمتر از ۱۵ سال و ۱۰۷۴ والدت برای مادران کمتر از 

۱۵ سال ثبت شده است.
به طور کلی آنچه از آمارها برمی آید آن است که با وجود اطالع رسانی رسانه ها 
ازدواج کودکان  تبعاتی که  و سخنان کارشناسان و صاحب نظران در خصوص 
برایشان در پی خواهد داشت، همچنان شاهد روند کودک همسری هستیم و تا 
زمانی که همتی عالی برای اصالح قوانین و فرهنگ و شرایط وجود نداشته باشد، 

این روند ادامه خواهد داشت.


