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شد  موفق  بندرعباس  شهرداری  بانوان  ساحلی  فوتبال  تیم 
بندرعباس  را در  پیاپی جشن قهرمانی خود  بار  برای هفتمین 

بگیرد. جشن 
با  مهرماه(   ۲۲( کشور  بانوان  ساحلی  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 

بندرعباس بسته شد. تیم شهرداری  کسب قهرمانی 
شهرداری  تیم  بندرعباس  میزبانی  به  رقابت ها  این  نهایی  دیدار  در 
تا  داد  را شکست  ترکمن  بندر  عقاب  تیم   ۲ بر   ۱۱ گل  پر  نتیجه  با 
گیرد.نماینده  قرار  قهرمانی  سکوی  بر  مقتدرانه  امتیاز   ۹ کسب  با 
قهرمانی  نایب  دو  و  قهرمانی  هفت  با  قهرمانی  این  با  هرمزگان 

برتر کشور است. افتخارترین تیم لیگ  همچنان پر 
در دیگر دیدار روز پایانی نیز تیم خاتون بم از حضور در برابر پیکان 
قهرمان  نایب  امتیاز   ۶ کسب  با  تهران  نماینده  تا  داد  انصراف  تهران 
با ۲۴ گل زده خانم  تهران  پیکان  تیم  از  ژاله  شود. همچنین وجیهه 

گل این دوره از رقابت ها انتخاب شد.
۴ تیم  با حضور  بانوان کشور  برتر فوتبال ساحلی  مرحله نهایی لیگ 
به مدت ۳ روز در زمین ساحلی غدیر بندرعباس برگزار شد. در مراسم 
شورای  اعضای  همراه  به  بندرعباس  شهردار  پیکارها  این  اختتامیه 

اسالمی این شهر و سایر مسئوالن هرمزگانی نیز حضور داشتند.
حامد رضوانی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

بندرعباس : شهرداری 
قطعا مجموعه ما پیش بینی هایی برای قدردانی تیم 

بانوان شهرداری بندرعباس در نظر  فوتبال ساحلی 
است گرفته 

بانوان شهرداری بندرعباس برای هفتمین  تیم فوتبال ساحلی 
بار پیاپی موفق به کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر کشور 
سازمان  رییس  رضوانی  حامد  سراغ  به  بهانه  همین  به  شد.  
تا  رفتیم  بندرعباس  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
جویا  تیم  روزهای  این  هوای  و  حال  از  ایشان  به  تبریک  ضمن 

شویم. 
در   ۱۳۸۸ سال  از  بانوان  ساحلی  فوتبال  تیم  اینکه  بیان  با  رضوانی 
شهردار  حمایتهای  با  گفت:  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  استان 
وقت )امینی زاده( مجوز فعالیت این تیم از شورای اسالمی دور چهارم 
گرفته شد و فعالیت خود را با عنوان شهرداری بندرعباس ادامه داد. 
 ۲ و  کشوری  قهرمانی   ۷ بندرعباس  شهرداری  بانوان  تیم  کارنامه  در 
تیم  افتخارترین  پر  لقب  آن  به  توان  می  و  دارد  وجود  قهرمانی  نائب 

زیر مجموعه خانواده بزرگ فوتبال استان داد. 
نایب  دو  و  پیاپی  سال  درهفت  تیم  قهرمانی  دالیل  شما  نظر  از 

قهرمانی در چیست؟
 داشتن هدف مهمترین علت ۷ساله بانوان هرمزگانی می باشد . چرا  
اولویت باشد مسائل و حاشیه ها نمی تواند شما را  که هر جا هدف 
دل سرد کند که بانوان ساحلی باز ما از این ویژگی مستثنی نبودند. 
بود.  معنوی  و  مادی  حمایتهای  و  ریزی  برنامه  وجود  بعد  مرحله  در 
بد  شرایط  در  داری  تیم  و  ورزش  که  است  الزم  نکته  این  ذکر  البته 

اقتصادی کشور ما هزینه های زیادی دارد. 
شدن  منحل  حتی  و  شکست  عمده  دالیل  از  یکی  که  گفت  باید 
می  مالی  منابع  تامین  عدم  بحث  کوچک  و  خصوصی  های  باشگاه 
باشد که خوشبختانه روحیه کار تیمی در بانوان ساحلی باز شهرداری 
تمام  بابت  طریق  همین  از  من  و  شد  تیم  شکست  مانع  بندرعباس 

کمبود ها و کاستی ها عذر خواهی می کنم.
تا سال ۱۴۰۰ فعالیتش  از سال ۹۶  تیم ساحلی شهرداری بندرعباس 
با حمایت و پشتیبانی اعضای  به دالیلی متوقف شد که خوشبختانه 
محترم شورای شهر و  جناب شهردار در سال ۱۴۰۰ مجددا شروع به 

کار کرد.
برای قدردانی از زحمات دختران فوتبال ساحلی چه تدابیری در نظر 

گرفته شده است؟  
قطعا مجموعه ما پیش بینی هایی برای قدردانی از این عزیزان را در 

نظر گرفته است و  امیدواریم شرمنده تالشهای این عزیزان نشویم. 
حرف آخر 

شهرداری  ساحلی  فوتبال  بانوان  به  مجدد  تبریک  ضمن  پایان  در 
قاسم  حاج  آقای  جناب  استان  فوتبال  هیئت  مجموعه  از  بندرعباس 
رنجبریان و تیم کمیته فوتبال ساحلی استان بخصوص آقای جعفری 

و اقای رضایی و خانواده بزرگ رسانه ای استان تشکر می کنم.
گفتگوی اختصاصی آوای دریا با دو تن از بازیکنان تیم 

بانوان: فوتبال ساحلی 
بانوان  از مسئولین می خواهیم که تیم فوتبال ساحلی 

را حمایت کنند 
شهرداری  بانوان  ساحلی  فوتبال  تیم  قهرمانی  تبریک  ضمن 
این تیم خانم ها طیبه  بازیکنان  از  بندرعباس به سراغ دو تن 

گفتگو  به  آنها  با  ساعتی  و  رفتیم  زاده  مهدی  مژگان  و  ایرانی 
. نشستیم

فوتبال را از کجا شروع کردید و در چه تیمهای حضور داشتید؟
های  تیم  در  و  کردم  شروع  را  فوتبال  سالگی  پانزده  سن  از   : ایرانی 
جوان،  ،یاران  ابومسلم   ، جنوب  خانه  استان،تجارت  فوتبال  هئیت 
منطقه ویژه ، باشگاه نخالب، باشگاه آرش، استقالل جنید، پارسیان ، 
و همچنین  جوانان  فوتبال   ، مراغه  ترکان  آریا   ، بندرعباس  شهرداری 

اردوی تیم ملی  فوتبال حضور داشتم.
را  ورزش  راهنمایی  دوران  از  و  سالگی  چهارده  سن  از  زاده:  مهدی 
آذرخش   ، بندرعباس  تجارت خانه جنوب،  شاهین  تیم  شروع کردم. 
لیگ  ابومسلم،   ، رودان  برتر  لیگ  رودان،  یک  بندرعباس  لیگ دست 
دسته یک ، دو و سه انرژی بر پارسیان، شهرداری بندرعباس،  فوتبال 
بر  عالوه   . داشتم  حضور  آن  در  که  بود  هایی  تیم  جمله  از  جوانان 
فوتبال  هیت  رئیس  نائب  و  رودان  داوران  فوتبال  کمیته  مسئول  آن 

رودان هم بودم.
چگونه با فوتبال ساحلی آشنا شدید ؟

در کشور  فوتبال ساحلی  تیم  کار  به  با شروع   : زاده  مهدی  و  ایرانی 
حضور پیدا کردیم . ما در آن زمان بازیکن فوتسال و فوتبال بودیم و 

نیاز داشت.  بازیکن  فوتبال ساحلی به 

چه عنوانهای در فوتبال ساحلی بدست آورید ؟
ایرانی:  شش قهرمانی و یک نایب قهرمانی

اردوی تیم فوتبال ساحلی را چگونه ارزیابی می کنید؟  
مهدی زاده : امسال نسبت به سالهای گذشته تیم ها از سطح خیلی 

بودند   باالتری 
حل  راه  و  بینید  می  چه  در  را  بندرعباس  ساحلی  فوتبال  مشکالت 

رفع هر مشکل چیست؟  
بانوان  ساحلی  فوتبال  تیم  که  خواهیم  می  مسئولین  از   : ایرانی 
و  برده  باالتر  را  دادها  قرار  سقف  و  کنند  حمایت  آقایان  همانند  را 

بازیکنان را به موقع پرداخت کنند. مطالبات 
شده  شما  از  بندرعباس  فوتبال  مسئولین  طرف  از  حمایتهایی  آیا 

است؟ 
گذشته  های  سال  به  نسبت  امسال  که  بگویم  باید   : زاده  مهدی 

بیشتری صورت گرفته است.  حمایت 
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟ 

خوبمان  سرمربی  عزیز  زاده  سلطانی  خانم  از    : زاده  مهدی  و  ایرانی 
برای  ایشان  گذشتگی  خود  از  و  دلسوزی  نتیجه  میکنیم.   تشکر 
فوتبال  ستاره  هفتمین  کسب  باعث  بندرعباس  ساحلی  فوتبال 

ساحلی و دو نائب قهرمانی شده است.

بانوان ساحلی شهرداری بندرعباس برای هفتمین بار
 بر بام ایران ایستادند
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هف ها،  محدودیت  برقراری  و  کرونا  بیماری  شیوع  وجود  با 
کشور  در  ازدواج  نرخ  سابقه  بی  افزایش  از  حاکی  آمارها 

در سایه کاهش مراسمات و هزینه ها است.
خبری  عروسی ها  گذشته  های  و  سات  و  سور  آن  از  نه  دیگر 
هست و نه از هفت شب و هفت روز جشن و پای کوبی برای 

شروع زندگی دو جوان.
تقریباً دو سالیست که به لطف ورود مهمان ناخوانده ای به نام 
کرونا، دیگر کم تر صدای بوق ماشین عروس ها در شهر شنیده 
جشن  یک  برای  مردم  همه  دل  که  هاست  مدت  و  می شود 

عروسی مفصل تنگ شده است.
و  غم  علیرغم  کرونا  و  ماجراست  ظاهر  تنها  این  قطعاً  اما 
نیز  موهبت هایی  گذاشته،  یادگار  به  برایمان  که  غصه هایی 

داشته است.
عقد  بساط  کن  خراب  خانه  مهمان  این  که  کنیم  تصور  شاید 
همه  این  اما  کرده  کم  را  بخت  خانه  به  رفتن  و  عروسی  و 
آمار عروس  ویروس،  این  زمان شیوع  از  قضا  از  و  نیست  ماجرا 
و دامادهایی که پای به زندگی مشترک گذاشته اند، بیشتر هم 

شده است.
برگزاری  روی  بر  قرمز  خط  کشیدن  با  کرونا  گیری  همه 
برگزاری  ازجمله  ازدواج  هزینه های  از  گویا  مجالس،  و  تجمعات 
مجلس های پرهزینه عروسی و برخی رسم و رسوم های دست و 
پاگیر کاسته و همین امر جوانان بیشتری را ترغیب به ازدواج 

کرده است.
وقتی زور هزینه ها به رغبت جوانان به ازدواج می چربد

آمار  افزایش  شاهد  گذشته  سال  در  که  می دهد  نشان  آمارها 
همه  برای  که  اتفاقی  بودیم.  سال   ۲۵ از  پس  هم  آن  ازدواج 
کارشناسان این حوزه عجیب بود اما حقایق زیادی را نشان داد.

خانواده  تشکیل  و  ازدواج  برای  جوانان  تمایل  از  که  حقایقی 
رسیدن  تالطم  پر  مسیر  زور  در گذشته  گویا  اما  خبر می دهد 
به خانه بخت بیشتر از رغبت جوانان بوده و برخی را در میانه 

مسیر منصرف و بی رغبت به ازدواج می کرده است.
ایرانی  خانواده های  متعدد  رسوم  همان  اغلب  نیز  تالطم ها  این 
تاکید  گوناگون،  مراسم های  برگزاری  ازجمله  ازدواج  برای 
خانواده ها بر رد و بدل هدایای مختلف میان خانواده ها آن هم 
عروسی،  مجلل  و  سنگین  مراسم های  برگزاری  آداب،  بهانه  به 

سخت گیری خانواده در روند ازدواج جوانان و غیره است.
از  می توان  که  داد  نشان  کرونا  شیوع  که  است  حالی  در  این 
و  آسان تر  را  مشترک  زندگی  و  کرد  پوشی  چشم  مسائل  این 

آغاز کرد. شیرین تر 
نشست  در  نیز  جوانان  امور  معاون  تندگویان  مهدی  محمد 
خبری روز زن در زمستان ۹۹ از افزایش آمار ازدواج خبر و داد 
امسال  اما  بوده  منفی  کشور  در  ازدواج  آمار  ساله  هر  گفت:  و 
درصد   ۳ و  ازدواج  ثبت  رشد  درصد   ۵ جاری،  سال  ماه   ۹ در 
کاهش ثبت طالق را داشتیم و پس از ۲۵ سال شاهد افزایش 

نرخ ازدواج بودیم.
وی خاطرنشان کرد: حذف رسوم به دلیل شیوع کرونا و کاهش 
تا  البته  است.  ازدواج  افزایش  مهم  از دالیل  یکی  و رسوم  رسم 
علیرغم  داریم.  فاصله  کشور  در  دقیق  آمار  ثبت  به  رسیدن 
را  به دلیل شیوع کرونا  نزاع های خانگی  افزایش  احتمال  اینکه 

داشتیم اما شاهد کاهش طالق بودیم.
آمارها و حکایت افزایش ازدواج در بهار 1400

ثبت شده  ازدواج های  تعداد  که  نشان می دهد  آمارهای رسمی 
قبل،  سال  زمانی  دوره  به  نسبت   ۱۴۰۰ بهار  در  کشور  کل  در 
۲۵/۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در تمامی استان ها 
شاهد افزایش ازدواج نسبت به دوره زمانی سال قبل یعنی بهار 

سال ۹۹ هستیم.
درصد(،   ۳۹.۱( بلوچستان  و  سیستان  استان های  میان  این  در 
 ۳۶.۱( یزد  درصد(،   ۳۷.۷( گلستان  درصد(،   ۳۷.۹( هرمزگان 
که  هستند  استان هایی  ترتیب  به  درصد(،   ۳۵.۹( قم  و  درصد( 

آمار ازدواج آنها با افزایش کمتری مواجه بوده است.
ایالم )۷.۷ درصد(، کرمانشاه  استان های  این در حالی است که 
بختیاری  و  چهارمحال  درصد(،   ۱۲.۳( سمنان  درصد(،   ۱۰.۸(
ترتیب  به  درصد(،   ۱۳.۰( شمالی  خراسان  و  درصد(   ۱۲.۷(
در  آنها  ازدواج  آمار  بقیه،  به  نسبت  که  هستند  استان هایی 
بوده  کشور  کل  آمار  به  نسبت  موجود  میزان  حد  پایین ترین 

است.
تغییرات سنی مردان و زنان برای طالق

طالق  سال   ۳۲.۲ سن  در  متوسط  طور  به  زنان   ۱۴۰۰ بهار  در 

را تجربه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵ سال 
کاهش داشته است.

میانگین سن مردان در زمان طالق در بهار ۱۴۰۰ برابر با ۳۷.۹ 
 ۰.۵ گذشته  سال  بهار  به  نسبت  رقم  این  است.  بوده  سال 
مقایسه  در  گفت  می توان  ترتیب  این  به  است.  داشته  افزایش 
با بهار ۱۳۹۹، مردان به طور متوسط ۰.۵ سال دیرتر و زنان به 

طور میانگین ۰.۵ سال زودتر طالق را تجربه کردند.
استان  نیز   ۱۴۰۰ بهار  و   ۱۳۹۹ بهار  بین  استانی  مقایسه  در 
اول  بار  ازدواج  ازدواج،  زمان  در  سن  میانگین  بیشینه  تهران 
دو  میانگین  طور  به  استان  این  مردم  است.  داشته  را  و طالق 
را  طالق  و  ازدواج،  استان ها  سایر  زنان  و  مردان  از  دیرتر  سال 

کرده اند. تجربه 
دالیل افزایش رغبت به ازدواج در ایام کرونا چیست!

رفتارشناس  و  جامعه شناس  ابهری  مجید  خصوص  همین  در 
آمار  افزایش  خصوص  در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  اجتماعی 
اظهار داشت: گسترش کرونا همراه  ایام شیوع کرونا  ازدواج در 
قطع  که  کرد  وارد  جامعه  به  را  آسیب هایی  و  عوارض  خود 
روابط عاطفی و رفت وآمدهای خانوادگی، یکی از اصلی ترین این 
عوارض است. در میان این همه خبر ناخوشایند، خبر شیرین 
آرامش  موجب  جاری  سال  اول  نیمه  در  ازدواج  آمار  افزایش 

روحی و روانی جامعه می شود.
افزایش آمار وجود دارد،  این  ادامه داد: نکته مهمی که در  وی 
این است که باید از جنبه رفتاری به آن نگاه و بررسی کرد که 
ازدواج  آمار  افزایش  شاهد  خطرناک،  بیماری  این  وجود  با  چرا 

هستیم؟
ازدواج ها در کشور،  اولین و اصلی ترین دلیل رشد  افزود:  ابهری 
و  داماد  برای  که  است  آن چنانی  مهمانی های  و  هزینه ها  قطع 

هر دو خانواده در برخی موارد غیرقابل تحمل بوده است.
و  جشن ها  برگزاری  که  حال  کرد:  عنوان  جامعه شناس  این 
برای تشکیل خانواده  مناسبی  متوقف شده، فرصت  مهمانی ها 
فرصت  این  از  جوانان  از  بسیاری  نتیجه  در  آمده،  وجود  به 
تشکیل  ساده تر  تشریفات  با  که  دارند  تمایل  و  کرده  استفاده 

دهند. خانواده 
آسان سازی  که  می گیریم  نتیجه  آمار  این  از  داشت:  اظهار  وی 
ای کاش  بنابراین  می شود  آن  آمار  افزایش  و  رشد  باعث  ازدواج 
صورت  به  و  شکل  همین  به  عروسی  مراسم  برگزاری  نحوه 
خالصه و ساده ادامه یابد تا شاهد عبور سن ازدواج جوانان به 

دلیل مشکالت مالی و ترس از تجمالت نباشیم.
سختگیری  گذشته  سال های  در  متأسفانه  کرد:  بیان  ابهری 
خودداری  موجب  بی مورد،  هزینه تراشی های  و  خانواده ها 
نتیجه  در  شده،  ازدواج  از  جوان  پسران  و  دختران  از  بسیاری 
شاهد افزایش جوانان مجرد و عبور آنها از سن ازدواج خواهیم 

بود.

ازدواج های عجوالنه و کاهش سن طالق در زنان
سن  افزایش  و  زنان  در  طالق  سن  کاهش  خصوص  در  ابهری 
نیز عنوان کرد: کاهش سن طالق در دختران  طالق در مردان 
و افزایش این سن در آقایان به این دلیل است که هم گزینی و 
از جوانان به صورت عجوالنه بوده  ازدواج در برخی  برای  تالش 
و جوانان بدون توجه به برخی عوامل ضروری از جمله یکسان 

بودن شرایط و تناسب اخالقی، اقدام به ازدواج می کنند.
در  نیز  دیگری  عوامل  کرد:  تصریح  اجتماعی  رفتارشناس  این 
از  ترس  که  هستند  دخیل  دختران  در  زودهنگام  طالق های 
منجر  خواستگار،  اولین  به  مثبت  پاسخ  دادن  و  ماندن  مجرد 
به ازدواج های نامناسب و سپس طالق در چند سال آینده بعد 
اساس  بر  صرفاً  ازدواج  قبول  این  درحالی که  می شود  ازدواج  از 
مسائل ظاهری بوده و منطق استواری به عنوان پشتوانه ندارد.

اظهار  نیز  طالق  در  مردان  سن  افزایش  علت  تشریح  با  وی 
داشت: با توجه به شرایط کنونی جامعه، سن ازدواج در مردان 
تحصیل،  اتمام  به  آنها  از سوی  ازدواج  تصمیم  و  یافته  افزایش 
مراحل  این  از  کدام  هر  که  می شود  موکول  کاریابی  و  سربازی 

مدتی حدود سه الی چهار سال ازدواج را به تعویق می اندازد.
مشکالت  و  مسکن  گرانی  دیگر  سوی  از  کرد:  بیان  ابهری 
رفتن سن  باال  و  ازدواج  در  مردان  افزایش سن  باعث  اقتصادی 

آنها در طالق شده است.
وقتی دختران و پسران دیرتر تن به ازدواج می دهند

عالوه بر تعداد ازدواج و طالق های رخ داده و ثبت شده در بهار 
ازدواج  که  زنانی  و  مردان  توزیع سنی  به  توجه   ،۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹
گویای  می تواند  زمانی  بازه  این  در  می کنند  تجربه  را  طالق  و 

باشد. جالبی  مطالب 
به طوری که در بهار ۱۴۰۰، میانگین سن ازدواج مردان برابر با 
۲۹.۷ سال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۲ 
سال افزایش داشته است. میانگین سن ازدواج زنان نیز در بهار 
۱۴۰۰ برابر با ۲۴.۷ سال بوده است و با ۰.۱ سال تغییر نسبت 

به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
البته میانگین سن ازدواج مردان و زنان در بهار ۱۴۰۰ به ترتیب 
سال  بهار  به  نسبت  که  است  بوده  سال   ۲۳.۲ و   ۲۷.۶ با  برابر 

است. نداشته  تغییر چشمگیری   ۱۳۹۹
امکان  اقتصادی  وضعیت  و  جامعه  فعلی  شرایط  به طورکلی 
در  این  است.  کرده  گذشته  از  سخت تر  جوانان  برای  را  ازدواج 
حالی است که حدود ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور 
وجود دارند و تحلیل آمارهای ازدواج در ایام کرونا نیز حاکی از 
اما مسائل  افراد در سن ازدواج به تشکیل خانواده بوده  تمایل 

اقتصادی یکی از موانع مهم ازدواج محسوب می شده است.
با  می توان  که  دارد  همراه  به  را  پیام  این  کرونا  بنابراین شیوع 
بروز  از  و  ازدواج کرد  نیز  و مراسم های خالصه  کاهش هزینه ها 

آسیب های فراوان فردی و اجتماعی پیشگیری کرد.

بهاری که به لطف کرونا به کام جوانان شیرین شد!
  گزارش  : مهر



توانمند  مسیر  در  پرداخـت  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 
سازی و ارزش آفرینی بانوان سرزمین ایران با شرایط ذیل در 
قالب اندوخته بانوان مهر ایران  تسهیالت قرض الحسنه اعطا 

می کند
معرفی طرح اندوخته بانوان مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارزش آفرینی بیشتر برای جامعه 
منظور  به  و  کارآفرین  و  دار  خانه  بانوان  توانمندسازی  و  کشور  زنان 
تسهیالت  اعطای  به  اقدام  قشر،  این  با  متناسب  بانکی  خدمات  ارائه 
بانوان مهر  با عنوان “اندوخته  قرض الحسنه در قالب محصولی جدید 
فضای  توسعه  بر  عالوه  متقاضیان  طرح  این  در  است.  نموده  ایران” 
کسب و کار خود، می توانند در ارتقای سطح رفاه خانواده هایشان نیز 

موثر واقع گردند.
مخاطبین اندوخته بانوان مهر ایران چه کسانی هستند؟

دریافت  متقاضی  که  بانوانی هستند  کلیه  این طرح  در  جامعه هدف 
تسهیالت قرض الحسنه می باشند و از طریق افتتاح حساب و و واریز 
مبالغی بصورت مستمر ماهیانه بمنظور ایجاد پس انداز مطابق با شرایط 
و ضوابط اعالمی، عالوه بر استفاده از خدمات بانک، از تسهیالت قرض 

الحسنه بهره مند می گردند.
مزایای طرح اندوخته بانوان مهر ایران

اعطای تسهیالت قرض الحسنه زنجیره ای طی ۴ مرحله جمعاً به میزان 
۴۱میلیون تومان در راستای رفع نیازها و احتیاجات ضروری بانوان.

امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیالت 
قرض الحسنه.

ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینی.
افزایش سالمت روانی خانواده.

نحوه شرکت درطرح اندوخته بانوان مهر ایران

ماهیانه،  مستمر  انداز  پس  مبالغ  واریز  و  طرح  در  شرکت  منظور  به 
پس  الحسنه  قرض  حساب  افتتاح  به  نسبت  بایست  می  متقاضیان 
انداز مربوط به طرح اندوخته بانوان مهر ایران اقدام نمایند که در این 

خصوص متقاضیان می توانند:
اقدام  ماهیانه  مستمر  مبلغ  واریز  و  حساب  افتتاح  به  نسبت  شخصاً 
نموده و با ایجاد میانگین الزم بر اساس شرایط طرح، مشمول دریافت 

تسهیالت گردند.
و  همسر  توسط  ماهیانه  مستمر  مبلغ  واریز  و  افتتاح حساب  بواسطه 
دریافت  مشمول  طرح،  شرایط  طبق  الزم  میانگین  ایجاد  با  پدر،  یا 

تسهیالت گردند.
مراحل و شرایط اعطای تسهیالت

در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حساب، می توانند با 
پس انداز مبلغ مستمر ماهیانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام 
نموده و از تسهیالت طرح اندوخته بانوان مهر ایران به شرح ذیل بهره 

مند گردند:
متقاضیان با انجام ۴ واریز مستمر ماهیانه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و 
همزمان با چهارمین واریزی )در ماه چهارم(، از تسهیالت مرحله اول، 

به مبلغ ۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند می گردند.
مجموع مبالغ واریزی ۴ ماهه اول )به میزان ۸۰۰هزار تومان( قبل از 
پرداخت تسهیالت ،بمنظور کمک به ارائه تضامین ارائه شده از سوی 
متقاضی، بعنوان وثیقه نقدی تا پایان اقساط تسهیالت کلیه وام های 

دریافتی ۴ مرحله منظور می گردد.
از تسهیالت  اول و بمنظور استفاده  از دریافت تسهیالت مرحله  پس 
دوم از ابتدای ماه پنجم متقاضیان می بایست نسبت به ادامه پس انداز 

ماهانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان مبادرت ورزند.
از تسهیالت  بالفاصله  اول،  تسویه تسهیالت مرحله  و  ماه  از ۲۴  بعد 

مرحله دوم به مبلغ ۶ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند 
تسهیالت  نقدی  وثیقه  بعنوان  تومان  هزار  است۸۰۰  )بدیهی  گردند. 
دوم و مجموع مبالغ۱۰۰هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود در 

نظر گرفته می شود(.
مبلغ  به  ماهیانه در دوره تسهیالت مرحله دوم  انداز  استمرار پس  با 
۱۰۰ هزار تومان، متقاضیان می توانند بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیالت 
۱۲میلیون  میزان  به  سوم  مرحله  تسهیالت  از  بالفاصله  دوم،  مرحله 
تومان، با بازپرداخت ۳۶ ماهه برخوردار شوند. )بدیهی است ۸۰۰ هزار 
تومان مجدداً بعنوان وثیقه نقدی تسهیالت سوم و مجموع مبالغ ۱۰۰ 

هزار تومانی واریزی تا تسویه وام ، مسدود در نظر گرفته می شود(.
و  ماه  از ۳۶  بعد  تومان  مبلغ ۱۰۰ هزار  به  ماهانه  انداز  ادامه پس  با 
مرحله  تسهیالت  از  متقاضی  بالفاصله  مرحله سوم،  تسهیالت  تسویه 
با بازپرداخت ۳۶ ماهه  چهارم به میزان ۲۰ میلیون تومان تسهیالت 
بهره مند می شود. )بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان مجدداً بعنوان وثیقه 
تا  نقدی تسهیالت چهارم و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی 

تسویه وام ، مسدود در نظر گرفته می شود(.
تبصره: متقاضیان در هر مرحله، در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، 
ماهیانه  واریزی مستمر  مبالغ  توانند  وام دریافتی، می  تسویه  از  پس 

خود و وثیقه نقدی خود را برداشت نمایند.
ضوابط اعطای تسهیالت طرح اندوخته بانوان مهر ایران

پرداخت تسهیالت و اخذ تضامین مطابق با بخشنامه های جاری بانک 
می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط و جزئیات طرح 
به شعب این بانک در سراسر کشور یا به سایت بانک

 www.qmb.ir مراجعه نمایید.

وام قرض الحسنه ۴۱ میلیون تومانی با سود ۴ درصد برای 
زنان خانه دار و کارآفرین
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فرصت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار
در سال های اخیر با توسعه فضای مجازی و تقویت 
سایت های خرید و فروش آنالین، امکان پیدا کردن 
بهبود  خانوار  سرپرست  زنان  برای  خصوصا  شغل، 

بیشتری پیدا کرده است.
این جمله در تمام گزارش های مرکز آمار درباره بیکاری 
جامعه ایرانی تکرار می شود: »نرخ بیکاری زنان دو برابر 
توسعه  گذشته،  سال های  در  هرچند  است«؛  مردان 
فرصت های شغلی برای زنان از سرعت بیشتری برخوردار 
یکی  قشر  این  بیکاری  همچنان  حال  این  با  است  بوده 
از معضالت مهم جامعه ایران به حساب می آید. خصوصا 
سال های  در  زن  تحصیلکرده  دانشجویان  تعداد  اینکه 
نیروهای  این  کنار  در  است.  بوده  مردان  از  بیشتر  اخیر 
شغلی  به  که  هستند  هم  خانوار  سرپرست  زنان  بالقوه، 
متناسب با شرایط زندگی شان نیاز دارند. آنها در گذشته 
روابط خویشاوندی و همسایگی متوجه  از طریق  بیشتر 
فرق  شرایط  اما حاال  می شدند  فرصت های شغلی  وجود 
کرده است. اگر پیش از این، شیوه های دادن آگهی برای 
استخدام نیرو بیشتر از طریق پخش تراکت یا چاپ آگهی 
توسعه  با  اخیر  در سال های  انجام می شد،  روزنامه ها  در 
فضای مجازی و تقویت سایت های خرید و فروش آنالین، 
سرپرست  زنان  برای  خصوصا  شغل،  کردن  پیدا  امکان 

خانوار بهبود بیشتری پیدا کرده است.
ناهید، زنی که به کمک دیوار شغل پیدا کرد

بابل  در  خیاطی  کارگاه  یک  در  پیش  ماه  سه  از  ناهید 
و  است  خانوار  سرپرست  او  است.  شده  کار  به  مشغول 
دو فرزند دانشگاهی دارد. آگهی جذب نیرو را در سایت 
دیوار دید و بعد از طی مراحل گزینش به استخدام درآمد. 
می گوید: »دو سال پیش همسرم از باالی داربست افتاد و 
کمرش آسیب دید. از آن روز دیگر نمی تواند بنایی کند. 
مدتی در شیرینی فروشی یکی از فامیل هایمان شاگردی 
طوالنی  ماندن  سرپا  و  وسایل  کردن  جابه جا  اما  کرد 
اجازه نداد بتواند به کارش ادامه بدهد. االن با موتورش 
مسافرکشی می کند اما درآمدش کفاف هزینه هایمان را 
نمی دهد به همین خاطر تصمیم گرفتم کار کنم.« ناهید 
خیاطی  مدرک  پیش  سال  و حدود ۱۵  است  ساله   ۴۲
خود را گرفت اما در این مدت بیشتر در خانه مشغول بود. 
می گوید: »ما ماهانه حدود ۳ میلیون تومان اجاره خانه مان 
است و تقریبا ۵/۳ میلیون تومان هم هزینه های خرد و 
البته هزینه ها خیلی  بچه ها می شود.  و تحصیل  خوراک 
مثال  می کنیم.  مراعات  ما  است؛  حرف ها  این  از  بیشتر 
مجبوریم سفر کمتر برویم، یا برخی غذاها مثل گوشت 
را کمتر مصرف کنیم. من ماهانه حدود ۳ میلیون تومان 

میلیون   ۷ حدود  همسرم  درآمد  با  که  می گیرم  حقوق 
تومان می شود.« عالوه بر ناهید، دو زن دیگر هم در کارگاه 
خیاطی کار می کنند که یک نفر دیگرشان هم از طریق 

آگهی سایت دیوار استخدام شده است.
نفیسه شهروندی تهرانی است که حدود ۲۸ سال سن دارد 
و به تازگی ازدواج کرده است. می گوید: »همسرم جوشکار 
است و ماهانه حدود ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد اما 
هزینه های مان خیلی باالست. ما خانه ای ۴۵ متری را در 
غرب تهران حدود ۷۰ میلیون تومان پیش با ماهیانه دو 
کار  من  اگر  کرده ایم.  اجاره  تومان  هزار  و ۷۰۰  میلیون 
نکنم شرایطمان خیلی سخت می شود. در دو سال اخیر 
وضعیت ساخت وساز مسکن خراب شده و همسرم کمتر 
مشتری دارد.« نفیسه ادامه می دهد: »مدتی قبل همراه 
همسرم مشغول خرید اینترنتی از سایت دیوار بودیم که 
به طور اتفاقی آگهی استخدام را دیدیم. من به فکر کار 
کردن بودم اما به طور جدی با دیدن آگهی ترغیب شدم.«

سایت های تبلیغات آنالین در سال های اخیر فاصله بین 
که  نحوی  به  داده اند  کاهش  را  کارفرما  و  کار  متقاضی 
پخش تراکت به شدت افت داشته است. سعید،  کارمند 
یکی از شرکت های قدیمی پخش تراکت در تهران است. 
می گوید: »چند سال پیش در اوج کاری مان، ساالنه حدود 

به  تعداد  این  اما حاال  تا ۳۳ هزار مشتری داشتیم  هزار 
دلیل گسترش فضای مجازی، کاهش چشمگیری داشته و 
به حدود ۲۵۰ نفر رسیده است. در سال های اخیر به دلیل 
توسعه فضای مجازی و رشد سایت های خرید و فروش 
آنالین مانند دیوار و سایر اپلیکیشن های اجتماعی از جمله 
جای  به  گرفته اند  تصمیم  مشاغل  صاحبان  اینستاگرام، 
پخش تراکت برای جذب مشتری یا استخدام نیرو، شانس 
خود را در فضای مجازی امتحان کنند.« آنطور که سعید 
می گوید، تعداد مشتری های شرکت آنها طی چند سال 
اخیر بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده و نیروهایشان 
هم از ۱۱۵ نفر به ۲۷ نفر رسیده است. دسترسی همزمان 
به میلیون ها بازدیدکننده، امکان انتخاب نیرو-شغل بدون 
واسطه، پرداخت هزینه کمتر، دسترسی بیشتر به نیروی 
کار خوب، سرعت باالتر و دسترسی به موقعیت های شغلی 
متنوع برای کارجوها از مهم ترین دالیل صاحبان مشاغل 
تمایل  و  مجازی  فضای  در  استخدام  آگهی  درج  برای 
شهروندان برای طی مسیر گزینش کاری از این راه است. 
پیدا  را  موقعیت  این  خانوار  زنان سرپرست  بین  این  در 
کرده اند که آگهی های متنوع پلتفرم های آنالین را بررسی 

و در نهایت در شغل مورد نظرشان فعالیت کنند.
منبع: تجارت نیوز

  گزارش  : فارس
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قبولی اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی 
Ph.D بندرعباس در مقطع دکتری تخصص

داروسازی  دانشکده  داروسازی  دانشجوی  اولین  بعنوان  خواجویی  فاطمه 
بندرعباس موفق به قبولی دوره دکتری تخصصی شد.

و  تاسیس  بهمن ۹۴  در  بندرعباس  دارویی  علوم  و  داروسازی  دانشکده   
نخستین گروه دانشجویان داروسازی همزمان با تاسیس در این دانشکده 
پذیرش شدند. به گفته رئیس دانشکده داروسازی بندرعباس؛ دانشجویان 
داروسازی ورودی ۹۴ به عنوان اولین گروه در اسفند ۹۹ در آزمون جامع 
امتیاز ۹۵وهشتادو سه  با  دانشکده  این  نمودند که  واحدی شرکت   ۱۸۰
دانشکده   ۲۵ بین  در  کشوری  دوم  رتبه  کسب  به  موفق  درصد  صدم 
داروسازی شد و همچنین فاطمه خواجویی با کسب نمره ۱۶۷ در جایگاه 
فاطمه  اینکه  به  باتوجه  گفت  صفا  امید  دکتر  گرفت.  قرار  کشور  چهارم 
خواجویی مالک های تعیین شده آیین نامه دوره دکتری عمومی/ دکتری 
درصد  نیم  و  دو  جمله  از   ).Pharm.D/Ph.D( داروسازی  تخصص 
برتر آزمون جامع و معدل کل ۱۷ را دارا بود طبق این آیین نامه بدون 
پذیرش  به  موفق  از طریق مصاحبه،  و  تخصصی  دوره  آزمون  در  شرکت 
بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم   )Ph.D( در دوره دکتری تخصصی

پزشکی مشهد شد.
شایان ذکر است که نخستین گروه دانشجویان داروسازی بندرعباس هنوز 
طریق  از  و  تحصیل  اتمام  از  پس  است  امید  و  اند  نشده  التحصیل  فارغ 
شرکت در آزمون موفق به قبولی در رشته های تخصصی داروسازی شوند.

مدیر آژانس امنیت بهداشت انگلیس هشدار داد
ابتالی همزماِن کووید و آنفلوآنزا خطر مرگ را 2 برابر می کند

مدیر آژانس امنیت بهداشت انگلیس هشدار داد: افرادی که زمستان امسال 
همزمان به کووید۱۹ و آنفلوآنزا مبتال می شوند، دو برابر بیشتر در معرض 

خطر مرگ بر اثر این دو بیماری هستند.
 به گفته دکتر جنی هریس مدیر اجرایی آژانس امنیت بهداشت انگلیس، 
افرادی که زمستان امسال همزمان به آنفلوآنزا و کووید۱۹ مبتال می شوند، 
دو برابر بیشتر از افرادی که فقط به کرونا مبتال هستند، احتمال دارد جان 

خود را از دست بدهند.
وی همچنین هشدار داد که انگلیس با یک زمستان نامعلوم روبروست زیرا 
هم ویروس آنفلوآنزا و هم کووید۱۹ برای اولین بار در سطح جامعه و پس از 
پایان قرنطینه های کرونایی در حال گردش هستند. وی همچنین از مردم 
این کشور خواست تا در صورت واجد شرایط بودن برای واکسیناسیون، هم 

واکسن کووید۱۹ و هم آنفلوآنزا را تزریق کنند.
هریس همچنین هشدار داد که انگلیس ممکن است امسال با آنفلوآنزای 
ایمنی مردم مواجه شود زیرا محدودیت های سال  چند سویه  و کاهش 
ویروس  شیوع  میزان  که  بود  معنی  این  به  کووید۱۹  با  مرتبط  گذشته 
آنفلوآنزا در این کشور بسیار پایین بوده و متعاقب آن، میزان ایمنی افراد 
در برابر آنفلوآنزا کاهش یافته است. وی همچنین افزود که به طور متوسط 
ساالنه حدود ۱۱ هزار نفر بر اثر ابتال به ویروس آنفلوآنزا جان خود را از 

دست می دهند.
که  گفت  همچنین  هریس  گاردین،  روزنامه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
تسلط و گسترش سویه دلتا در سطح جهان، باعث نابودی سایر سویه های 
هوشیارانه  ویروس  این  به  نسبت  باید  همچنان  ما  اما  شده  کروناویروس 

عمل کنیم.
شرکت داروسازی ِمرک مطرح کرد:

درخواست مجوز اضطراری برای اولین قرص مقابله با کرونا
شرکت داروسازی ِمرک برای داروی ضد ویروسی که در آزمایشات بالینی 
آمریکا مجوز  از سازمان غذا و داروی  بوده  با کرونا سودمند  برای مقابله 

اضطراری درخواست می کند.
ویروسی  اولین قرص ضد  است،  به شکل قرص  مولنوپیراویر که  داروی   
است که نتیجه آزمایش آن برای مقابله با بیماری کرونا امیدبخش بوده 

است.
با شدت گرفتن  مقابله  در  تواند  دارو می  این  شرکت مرک می گوید که 

بیماری کرونا یا کاهش بستری شدن بیماران در بیمارستان مفید باشد.
این قرص، بر خالف اغلب واکسن های کرونا که پروتئین ویروس را هدف 
می گیرد، آنزیم هایی را نشانه می گیرد که ویروس برای تکثیر خود استفاده 
یافته  جهش  گونه های  برابر  در  باید  قرص  این  می گوید  مرک  می کند. 

ویروس کرونا نیز موثر باشد.
دستور »تسریع واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 1۸ 

ساله« به استانها
معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش، شیوه نامه اجرایی 
به  را  سال   ۱۸ تا   ۱۲ آموزان  دانش  واکسیناسیون  اجرای  روند  تسریع 

استانها ابالغ کرد.
معاونت تربیت بدنی و سالمت،  شیوه نامه اجرایی »تسریع روند اجرای 
واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال«به ادارات کل آموزش و پرورش 

استان ها ابالغ کرد. بر اساس این گزارش در اسرع وقت جلسه هماهنگی 
کمیته استانی در شهرستان ها و همچنین کمیته متناظر شهرستان برای 
و هماهنگی های عملیاتی تشکیل شود. در صورت  اجرایی  فرآیند  شروع 
دانش  واکسیناسیون  پایگاه  ایجاد  به  نسبت  پزشکی  علوم  دانشگاه  نیاز 
آموزی وزارت آموزش و پرورش مدارس های اماکن خود را برای این مهم 
اجرایی  نیروهای  واکسیناسیون  پایگاه  نمود،تأمین  اعالم خواهد  و  تعیین 
ثبات حفاظتی مدیر پایگاه ها و تجهیزات به عهده ادارات آموزش و پرورش 

خواهد بود.
تزریق  تجهیزات  و  واکسیناتور  فنی  ناظر  واکسن  ،تامین  اساس  براین 
واکسن موارد مصرف و خدمات درمانی سرپایی در پایگاه تعیین شده به 

عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تیم  بودن  دردسترس  برای  را  الزم  هماهنگی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اورژانس و پزشک قبل از شروع اجرای واکسیناسیون توسط مرکز بهداشت 
کلیه  است  بخشنامه، الزم  این  براساس  آورد.  به عمل خواهد  شهرستان 
افرادی که در این کارگاه به ارائه خدمات واکسیناسیون مبادرت می کنند 
به طور کامل واکسینه شده باشند و حداقل دو هفته از تزریق واکسن نوبت 

دوم آنها گذشته باشد.
فراخوان و نوبت دهی دانش آموزان داوطلب جهت واکسیناسیون در مرکز 
تجمیعی توسط ادارات آموزش و پرورش انجام خواهد شد و بهتر آن است 
که نوبت دهی در قالب کالسی صورت گیرد. براین اساس، چنانچه زمان 
نوبت تزریق واکسن دانش آموزان با زمان کالس آنها همزمان باشد مدرسه 
انجام دهد  را  برگزاری کالس جبرانی پیش بینی الزم  برای  موظف است 
برنامه ریزی باید به نحوی انجام شود که بعد از واکسیناسیون دانش آموزان 
چنانچه اولیای دانش آموزان دوره اول واکسن خود را نزده باشند و تمایل 
همان  در  واکسیناسیون  خدمات  شوند  واکسینه  پایگاه ها  این  در  دارند 

پایگاه به آنها نیز ارائه شود و از ازدحام پیشگیری شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
بر همین اساس،گزارش روزانه تعداد واکسن تزریق شده به دانش آموزان 
و  است  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  روز  هر  پایان  در  تفکیک شهرستان  به 
این  تندرستی  و  سالمت  دفتر  به  بعد  روز  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر 

معاونت ارسال شود.
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

تامین نیروی انسانی گروه پرستاری از مشکالت مشترک 
بیمارستان های هرمزگان است

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از برگزاری جلسات 
متعدد در خصوص تأمین نیروی انسانی گروه پرستاری بیمارستان های 

استان خبر داد.
لیال شریفی افزود: در هفته گذشته جلسات متعددی با حضور کلیه مترون 
دانشگاه  انسانی  منابع  مدیریت  و  هرمزگان  استان  های  بیمارستان  های 
در  پرستاری  گروه  انسانی  نیروی  موجود  وضعیت  بررسی  خصوص  در 
بیمارستان ها برگزار شد. وی با اشاره به اینکه منابع انسانی با ارزش ترین 
نیازهای  تأمین  و  بیمارستانی محسوب می شود  بزرگترین سرمایه ی  و 
نیروی انسانی در بیمارستان از مشکالت مشترک کلیه بیمارستان ها است، 
اظهار کرد: جلسات مذکور به تعداد ۵ جلسه و با هدف تجزیه و تحلیل 
دقیق وضعیت نیروی انسانی موجود گروه پرستاری و برآورد نیروی انسانی 
اساس  بر  علوم پزشکی هرمزگان  دانشگاه  بیمارستان های تحت پوشش 
استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است.

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: همچنین 
انسانی  نیروی  تقاضای  بینی  پیش  و  اهداف  پیشبرد  جهت  برنامه ریزی 
در  هم  تواند  می  جلسات  این  از  آمده  بدست  نتایج  که  پذیرفته  صورت 
انسانی کاربردی  نیروی  و  منابع  توسعه  معاونت درمان و هم در معاونت 

شود.
تزریق واکسن کرونا پاستوکووک، محصول مشترک ایران 

وکوبا، در بندرعباس آغاز شد 
خبر  این  اعالم  ضمن  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
گفت: واکسن کرونا پاستوکووک، یکی از موثرترین واکسن های کرونا در 
دنیا و محصول مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا است.

در  کودکان  گروه  برای  واکسن،  این  اینکه  بیان  پور ضمن  دکتر حسین 
سنین ۳ تا ۱۸ سال و هم چنین بزرگساالن ۱۸ سال به باال مناسب است 
برای مقابله  بوده که  یادآور  ) دوز سوم(  این محصول دارای دز  افزود:  
بیماری  از  تا حدی که قدرت پیشگیری  با جهش دلتا بسیار موثر است 

و بستری شدن در این واکسن، با تزریق سومین دز، ۹۱/۶ درصد است.
حسین پور در ادامه گفت:  تزریق اولین محموله از واکسن پاستوکووک 
با گروه های  از سه شنبه ۲۰ مهر ماه، در بندرعباس آغاز شد و مطابق 
سنی نوبت داده شده ،  افراد در سنین  ۱۲ سال به باال، این واکسن را 

دریافت نموده اند. 
وی در خاتمه با اشاره به اینکه سامانه SALAMAT.GOV.IR برای 
نوبت دهی واکسن افراد ۱۲ سال به باال هم چنان فعال است گفت: مطابق 

اطالعیه جدید مهلت دریافت اولین نوبت واکسن در افراد باالی ۱۲ سال 
تا بیست و پنجم مهرماه تمدید شده است لذا با توجه به اهمیت و لزوم 
واکسیناسیون  از افراد واجد شرایط و خانواده ها درخواست می شود که در 

مهلت باقی ماننده جهت ثبت نام و تزریق واکسن اقدام نمایند.
ضرورت دریافت دوز مکمل واکسن کرونا ۶ ماه پس از 

واکسیناسیون اولیه
رییس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا)ع( مشهد گفت: برای 
رسیدن به ایمنی زایی بیماری کرونا در جامعه، افرادی که ۶ ماه از تزریق 

واکسن آنها گذشته مانند کادر درمانی باید ُدز مکمل را دریافت کنند. 
افزود:  صداقت  علیرضا  دکتر  ایرنا،  نوشته  به  و  دریا  آوی  گزارش  به 
خواهد  جامعه  افراد  زایی  ایمنی  باعث  متعادل  و  همزمان  واکسیناسیون 
شد و اگر عده ای واکسن نزنند، عده ای دیگر در حال واکسن زدن باشند 
و عده ای از زمان دریافت واکسن آنها زمان زیادی گذشته باشد نمی توان 
به ایمنی زایی امیدوار بود. وی اضافه کرد: هر چه قدر افراد جامعه بیشتر 
و اکسن بزنند و واکسیناسیون کرونا برای اقشار جامعه همزمان انجام شود 
می توان تاثیرات ایمنی زایی ۷۵ تا ۸۰ درصدی جامعه را بیشتر انتظار 
بخش  رییس  بازگشت.  عادی  زندگی  به  دیگر  کشورهای  مانند  و  داشت 
واکسیناسیون،  گفت:  مشهد  رضا)ع(  امام  بیمارستان  ویژه  های  مراقبت 
یک تصمیم فردی و شخصی نیست بلکه یک تکلیف اجتماعی است و همه 

افراد جامعه در این خصوص مسوولیت دارند.  
این پزشک فوق تخصص مراقبت های ویژه با اشاره به نگرشهای نادرست 
و موانعی که باعث واکسن هراسی در جامعه شده است گفت: این تصورات 
اشتباه شامل عدم ایمنی کامل واکسیناسیون، اعتقاد به روشهای جایگزینی 
مانند  پیشگیرانه  اقدامات  و  ها  تقویت کننده  از دمنوشها،  استفاده  مانند 
ماسک، نگرانی از عوارض واکسن، امکان ردیابی و تغییرات دی.ان.ای فرد، 
ابتال به کرونا پس از تزریق واکسن و عدم نیاز به واکسن در صورت قوی 
بودن سیستم ایمنی است.  صداقت افزود: همه این دیدگاهها نادرست و 
حاصل برداشت های غلط و یا نتیجه تبلیغات و خط دهی افردی سودجو 
به ویژه در فضای مجازی است لذا  اگر به پرسشهای مردم پاسخ داده شود 
و آگاهی های آنان ارتقا یابد همه به فواید واکسیناسیون پی خواهند برد. 
وی اضافه کرد: مردم عزیز بدانند که هیچ چیزی جایگزین واکسیناسیون 
نخواهد بود در واقع چاه کرونا با واکسیناسیون پُر می شود و  ماسک زدن 
و انجام سایر اصول بهداشتی تنها در حد موانعی بر سر چاه برای نیفتادن 
در داخل آن است.  رییس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد گفت: بر پایه تحقیقات انجام شده بیشتر افراد جامعه پس از دریافت 
واکسن عارضه ای نداشتند و تنها در کمتر از پنج درصد، عوارض جدی  

منجر به مراجعه به بیمارستان گزارش شده است.
این که  به  این تحقیقات ۹۰ درصد مردم نسبت  پایه  بر  افزود:   صداقت 
خود واکسن زدن باعث ابتال به کووید می شود اعالم نگرانی کرده اند که 
این هم یک تفکر اشتباه است و در هیچ مرجعی علمی این موضوع تایید 

نشده است. 
سازمان جهانی بهداشت: افراد ۶0 سال به باالیی که واکسن 

چینی کرونا دریافت کرده اند، ُدز سوم را هم بزنند
انتشار گزارشی اعالم کرد  با  کمیته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
افراد ۶۰ سال به باالیی که دو ُدز واکسن های چینی سینوفارم و سینوواک 
را دریافت کرده اند، باید برای تقویت سیستم ایمنی در برابر ویروس کرونا، 
ُدز سوم را هم تزریق کنند. ین نتیجه گیری بخشی از گزارش این کمیته 
درباره افرادی است که در اولویت دریافت ُدز سوم هستند. پژوهش های 
موسسه جهانی بهداشت تا زمان حاضر تزریق دوز تکمیلی را برای همه 
باالی  به  سال  شصت  دریافت کنندگان  بر  عالوه  نمی کند.  توصیه  افراد 
هم  دارند  ایمنی  دستگاه  بیماری  که  کسانی  همه  چینی،  واکسن های 
باید ُدز سوم را تزریق کنند. کمیته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
می گویند این افراد، فارغ از اینکه دو ُدز اول چه واکسنی زده اند، باید برای 
بار سوم هم در برابر بیماری کوید-۱۹ مایه کوبی شوند. تنها استثناء در 
این میان، دریافت کنندگان واکسن تک ُدزی جانسون اندجانسون هستند. 
و ۷۳ کشور  در ۷۰  ترتیب  به  و سینوواک  واکسن های چینی سینوفارم 
اجرایی  دبیر  هومباخ،  جوآشیم  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  جهان 
»شواهد  می گوید:  بهداشت  جهانی  سازمان  کارشناسان  مشورتی  کمیته 
بسیاری وجود دارد که نشانگر کمبود مقاومت ]دستگاه ایمنی[ در میان 
است.«  واکسن  دو  این  سالخورده  بسیار  و  سالخورده  دریافت کنندگان 
از  بسیاری  می گوید  نیز  تخصصی  کمیته  این  رئیس  کراویوتو،  آلخاندرو 
کشورهای  از  داد،  را  نتیجه گیری  این  انتشار  اجازه  ما  به  که  داده هایی 
قرار  چینی،  واکسن های  از  پس  است.  شده  جمع آوری  جنوبی  آمریکای 
بیوتک  بهارات  هندی  واکسن  کارآیی  درباره  زودی  به  نهاد  همین  است 
جهانی  جامعه  از  بهداشت  جهانی  سازمان  کند.  منتشر  مشابهی  گزارش 
خواسته است تا ترتیبی مقرر شود که تا پایان سال ۲۰۲۱میالدی دست کم 
۴۰ درصد شهروندان هر کشوری کامال واکسینه شده باشند و این رقم در 

میانه سال ۲۰۲۲ به ۷۰ درصد برسد.

اخبار حوزه سالمت



وزیر بهداشت گفت: با پیش بینی معاونت غذا و دارو امیدواریم 
تا پایان امسال بتوانیم در داخل انسولین قلمی را تولید کرده و 

مشکل مردم را حل کنیم.
بهرام عین اللهی در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما، با 
حضور در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه توانمندی شرکت های 
بسیار  پیشرفت های  ما  خوشبختانه  می دهد.  نشان  را  کشور  دارویی 
را  کشور  نیاز  درصد   ۹۷ حدود  که  داشتیم  دارو  تولید  در  را  خوبی 
این شرکت ها تامین می کنند و درصدی هم داروهایی است که وارد 

می شود.
وزیر بهداشت افزود: یکی از اقدامات مهمی که در این مدت انجام شده، 
در زمینه درمان کرونا بوده است. در آغاز بیماری کرونا داروی مشخص 
و مفیدی را نداشتیم، اما با تالش شرکت های دارویی امروزه تمامی 
و  تولید می شود  داروهایی که در درمان کرونا مفید است، در داخل 

کمبودی در این زمینه نداریم.
عین اللهی ادامه داد: مساله مهمی که باید به آن اشاره کنم این است 
پایین  را  دارو  مصرف  که  می کنیم  توصیه  پزشکانمان  به  همیشه  که 
آورند. بیماران ما باید بدانند که بسیاری از بیماری ها می تواند بدون 
دارو درمان شود و اینطور نیست که همه درمانها با دارو باشد و باید 
حداقل دارو برای بیمار مصرف شود. مصرف داروی ما در کشور باالتر از 
متوسط مصرف جهانی است که باید اآن را کاهش دهیم، اما خوشبختانه 
قابل قبول است.  تولید میشود، بسیار  ایران  کیفیت داروهایی که در 
ابراز  و  کرده  درخواست  ما  از  مرتب  ما  همجوار  کشورهای  از  برخی 
می کنند که داروهای ایرانی خوب است و مرتب درخواست می کنند که 
این داروها را داشته باشند.وی گفت: باتوجه به وضعیتی که در کشور 
هست و بیماری های مختلف، معاونت غذا و دارو پیش بینی می کند 
که چه دارویی به چه  مقداری تولید شود. برخی اوقات ممکن است 
وضعیت خاصی ایجاد شود و یک بیماری تغییر شکل یافته و مصرف 
دارویش باال رود. به عنوان مثال در زمینه داروی بیماری قارچ سیاه، 
به طور ناگهانی به دلیل کرونا مصرفش باال رفت و مقطع کمی کمبود 

وجود داشت اما با تمهیدات سازمان غذا و دارو این برطرف شد.

وی گفت: در عین حال مصرف سرم هایمان طی مدتی باال رفته بود که 
باید از شرکت های دارویی تشکر کنیم که علی رغم اینکه مدت خیلی 
اکنون  کوتاهی کمبود سرم داشتیم، حتی سه شیفت کار کردند که 
نه تنها سرم داریم، بلکه مازاد  هم داریم و به اندازه کافی وجود دارد.

وزیر بهداشت گفت: در شرایط فعلی کشور کمبودی در زمینه داروهای 
رایج ندادیم. گاهی اوقات داروهای کمیاب را نسخه می کنند که توصیه 
ما به پزشکان این است که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی داریم، 
این داروهای کمیاب را نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آن ها 

بگردد و هزینه زیادی برایشان گذاشته شود.
وی ادامه داد: سیاست وزارت بهداشت این است که اوال تعارض منافع 

را در شرکت های دارویی و تجهیزاتی در نظر می گیریم. از پزشکان 
هم خواهش کردیم که دارو را به صورت واقعی نسخه کنند و آنچه که 
مورد نیاز است، نسخه شود. این هم جزو سیاست های ما است. نکته 
دیگر هم اینکه باتوجه با نیازی که برآورد می کنیم ان شاءاهلل بتوانیم 

تامین دارو را انجام دهیم.
با آن درگیریم، مصرف  عین اللهی گفت: یکی از مسائلی که امروز ما 
انسولین است. انسولین از آنجایی که در کشور ما بیماران دیابتی زیاد 
است، مصرفش زیاد است. تا امروز هم انسولین وارداتی بوده است. اما با 
پیش بینی معاونت غذا و دارو امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم در داخل 

انسولین قلمی را تولید کرده و مشکل مردم را حل کنیم.

تولید انسولین قلمی در کشور تا پایان سال جاری
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بیشتر شکایت های "قصور پزشکی" در ایران از متخصصان زنان و زایمان است
پژوهشگران در یک مطالعه مروری نظام مند کلیه 
در  پزشکی  قصور  زمینه  در  شده  منتشر  مقاالت 
ایران را در بازه زمانی سال های 1۳۷۳ تا 1۳۹۶ مورد 
بررسی قرار دادند و عنوان کردند بیشترین درصد 
شکایات قصور پزشکی به ترتیب علیه متخصصان 
زنان و زایمان، جراحان عمومی، متخصصان ارتوپد 

و سپس پزشکان عمومی بوده است.
از تمدن بشری  از زمان های بسیار دور، بخشی  پزشکی 
بوده است و در طول تاریخ نمی توان پیشرفت های عالی 
به دست آمده در این زمینه را نادیده گرفت. با این حال؛ 

موضوع قصور پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد.
غفلت حرفه ای؛ محدود به یک شغل خاص نیست، تمامی 
متخصصان مانند وکال، بانکداران، حسابداران، مهندسین، 
رانندگان، نجاران و... همگی ملزم هستند به شیوه ای عمل 
کنند که منطقی باشد و باعث آسیب رساندن به افراد دیگر 
نشود. پزشکان نیز باید وظایف خود را طبق یک استاندارد 
حرفه ای انجام دهند چراکه اگر عملکرد آن ها پایین تر از 
سطح استاندارد باشد، ممکن است قصور پزشکی رخ دهد 

و منجر به آسیب یا حتی مرگ بیمار شود.
قصور پزشکی می تواند عدم تشخیص درست بیماری یا 
وضعیت پزشکی، عدم ارائه درمان مناسب برای وضعیت 
داده شده،  تشخیص  بیماری  درمان  در  تاخیر  و  پزشکی 
باشد. با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران با انجام 
یک مطالعه مروری مقاالت منتشر شده در زمینه قصور 

پزشکی در ایران را مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه قصور پزشکی در دسته اصلی »بی مباالتی«، 
نظامات  رعایت  »عدم  و  »بی احتیاطی«  مهارت«،  »عدم 
دولتی« بررسی شدند و مقاالت منتشر شده در این زمینه 

در پایگاه های معتبر داده داخلی و خارجی جستجو شد.
در این مطالعه مشخص شد که تعداد ۲6 مقاله موضوع 
قصور پزشکی را در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹6 مورد 
بررسی قرار داده اند و در این مقاالت در مجموع 6۵ هزار و 

۸۰۱ پرونده ارزیابی شده است. از بین این مقاالت هشت 
مطالعه به صورت کلی به بررسی قصور پزشکی در سطح 
استانی  بقیه مطالعات در سطح  و  بودند  پرداخته  کشور 

قصور پزشکی را بررسی کرده اند.
درصد  بیشترین  که  داد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
زنان  علیه متخصصان  ترتیب  به  شکایات قصور پزشکی 
و سپس  ارتوپد  متخصصان  عمومی،  جراحان  زایمان،  و 

پزشکان عمومی بوده است.
علت  بیشترین  که  بود  این  از  حاکی  مطالعه  این  نتایج 
قصور پزشکی به ترتیب مربوط به بی مباالتی، عدم رعایت 
نظامات دولتی، بی احتیاطی و عدم مهارت مربوط می شود.

کارگاه های  برگزاری  مطالعه؛  این  پژوهشگران  گفته  به 

آموزشی برای آموزش روش های مناسب ارتباط پزشکان 
با بیماران و بستگان، افزایش اطالعات کادر پزشکی در 
به  اطالع رسانی  بر  تاکید  و  درمان  قانونی  مسائل  مورد 
بیماران و نزدیکانشان در مورد عوارض احتمالی و حتی 
غیرقابل پیش بینی فرآیندهای تشخیص و درمان، می تواند 

به کاهش شکایات پزشکی کمک کند.
همچنین این محققان معتقدند که باید آموزش های الزم 
برای آشنایی پزشکان با قوانین و قصورهای پزشکی، به 
و  بیمارستان  داخل  آموزشی  برنامه های  در  مداوم  طور 

بازآموزی ارائه شود.
گزارش دهی  سیستم  ایجاد  پژوهشگران؛  این  گفته  به 
توسط پزشکان و سیستم مرکزی برای کنترل قصورهای 

پزشکی در کاهش تخلفات موثر است و افشای قصورها 
می توانند از مهم ترین راهکارهای جلوگیری از قصورهای 

پزشکی باشد.
در انجام این تحقیق نوید کالنی، ناصر حاتمی و اسماعیل 
رعیت دوست؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 
تحقیقات  مرکز  از  درودچی  علیرضا  و  نژاد  زارع  محمد 
سازمان پزشکی قانونی کشور و مهدی فروغیان؛ پژوهشگر 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با یکدیگر مشارکت داشتند.

صورت  به  جاری  سال  ماه  مرداد  مطالعه  این  یافته های 
مقاله علمی با عنوان »مرور نظام مند و متاآنالیز مطالعات 
پزشکی  دانشکده  مجله  در  ایران«  در  پزشکی  قصور 

دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است./ ایسنا
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مدیر جدید حوزه علمیه خواهران هرمزگان معرفی شد
مدیر  عنوان  به  بندرلنگه  فعلی  جمعه  امام  نیا  اسماعیل  حجت االسالم 

جدید حوزه های علمیه خواهران هرمزگان معرفی شد.
مدیر جدید  عنوان  به  نیا  اسماعیل  جواد  االسالم  معارفه حجت  مراسم 
حوزه های علمیه خواهران استان هرمزگان با حضور نماینده ولی فقیه در 

هرمزگان و معاون امور زنان حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد.
نماینده ولی فقیه  این مراسم حجت االسالم دکتر محمد عبادی زاده  در 
حجت االسالم  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  سخنانی  در  هرمزگان  در 
عبدالمحمود جهانگیری مدیر سابق حوزه علیمه خواهران هرمزگان که 
لبیک گفت، عنوان داشت:   را  بیماری کرونا دعوت حق  به  ابتال  در پی 
مهم  وظایف  از  یکی  انقالب  دوم  گام  در  اسالمی  نوین  تمدن  تحقق 
حوزه های علمیه است و حوزه های علمیه خواهران در این زمینه نقش 
در حفظ  خانواده  نقش  جایگاه  و  اهمیت  به  اشاره  با  وی  دارند.  مهمی 
ثبات جامعه، از نقش حوزه های علمیه در جهت دهی به حرکت اجتماع به 
عنوان یکی از اصلی ترین وظایف آنها یاد کرد و بیان داشت: روشنگری در 
فضای خانواده، تربیت صحیح فرزندان، ارائه اطالعات و موضوعات مناسب 
دینی و رفتاری به اعضای خانواده و ایفای نقش الگو در جامعه از جمله 

محوری ترین وظایف بانوان در گام دوم انقالب اسالمی است.
با نادیده گرفتن بانوان هیچ تمدنی ساخته نمی شود

حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
تمدنی  هیچ  بانوان  گرفتن  نادیده  با  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز 
ساخته نمی شود، خاطرنشان کرد: تمدن سازی یک جریان جامع و مرکب 
و محصول حضور مناسب، جامع و کامل همه عناصر تأثیرگذار است و 
زنان به عنوان نیمی از جامعه، باید نقش و جایگاهی اثربخش در تمامی 
تحوالت داشته باشند. وی در مورد اولویت های حوزه علمیه خواهران در 
افق 1414 عنوان داشت: حوزه علمیه خواهران با ویژگی های منحصربفرد 
خویش در تربیت نیروی انسانی بخصوص در افق مدنظر باید با گسترش 
سطوح دانشی سطح ۳ و 4 و توسعه پژوهشکده های گسترده خود در 
پایان نامه های  تهیه  به  نسبت  خود  نیازهای  با  متناسب  کشور  سراسر 
گسترده و هدف دار اقدام کرده و در انجام رسالت های رسانه ای و تبلیغی 

اقدامات ویژه داشته باشد.
رونمایی از یک کتاب در حاشیه این مراسم

نویسندگی »راضیه  به  از کتاب »طلیعه حضور«  این مراسم  در حاشیه 
سلطان عباسی ندوشن« معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران 
هرمزگان و خانم »وجیهه روحبخش« معاون فرهنگی مدرسه الزهرا )س( 

کیش رونمایی شد.
نخستین نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع دستی قشم 

افتتاح شد
گفت:  نمایشگاه  این  حاشیه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دایمی  نمایشگاه  یک  نبود  جزیره،  در  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با 
نمایشگاه  این  هبرداری  بهره  با  که  بود  محسوس  دستی  صنایع  عرضه 
این کمبود رفع می شود. علی درویش پور با بیان اینکه قشم به عنوان 
مولفه های  و  دارایی ها، جاذبه ها  به  روزه  باید هر  مهم گردشگری  مقصد 
خود که ماندگاری گردشگر را به همراه داشته باشد، بیافزاید، اظهار کرد: 
افزایش  باعث  که  است  مولفه هایی  جمله  از  دستی  صنایع  نمایشگاه 
جذابیت گردشگری قشم می شود که باید عالوه بر عرضه، جایگاه فروش 
محصوالت  مسابقه  دبیر  همچنین  شود.  تعبیه  محل  همین  در  نیز 
فرهنگی، هنری و صنایع دستی قشم از ارسال ۳۲۳ محصول به دبیرخانه 
نخستین مسابقه محصوالت فرهنگی، هنری و صنایع دستی قشم خبر 
 1۲۵ افزود:  مسابقه  این  برگزیدگان  از  تقدیر  آیین  در  رنجبر  میترا  داد. 
هنرمند به صورت تک نفره در این مسابقه شرکت کردند و عالوه بر آن ۶ 
شرکت تعاونی، پنج کارگاه صنایع دستی و ۲ فروشگاه نیز آثار خود را به 
دبیرخانه فرستاند. وی با اشاره به شرکت 1۲ روستا در این مسابقه ادامه 
داد: با بررسی آثار، در نهایت تعداد ۲۹۰ محصول برای عرضه در نمایشگاه 
انتخاب شد. رنجبر در پایان عنوان کرد: 1۵ محصول به عنوان آثار برتر 
رضوانی،  فتحیه  زاده،  محمد  جمیله  که  شدند  شناخته  مسابقات  این 
قشمی،  پور  یحیی  آمنه  و  رمچاهی  احمدی  راحله  زاده،  یوسف  نازنین 
زیبا  نادری،  تهمینه  نژاد،  صالحی  انیسه  آژینه،  غنیمه  فتاحی،  خدیجه 
قاسمی، محبوبه رنجبر، صیفوره احمدی نژاد، عالیه سفاری، زهره شاهدی 

گورانی و زهرا سوری از جمله افرادی بودند که آثار آنان برگزیده شد.
۷00 بسته مهر تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند 

هرمزگان توزیع شد
در  لوازم التحریر  بسته   ۷۰۰ گفت:  هرمزگان  خیریه  امور  اوقاف  مدیرکل 
به  کمک  و  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایتی  سیاست های  راستای 

دانش آموزان نیازمند این استان در طرح »مهر تحصیلی« توزیع شد.
حجت االسالم  حسین مهدیان در حاشیه توزیع این بسته ها در بندرعباس 
افزود: بسته های مهر تحصیلی توزیعی در بین دانش آموزان شامل کیف، 

مقاطع  دانش آموزان  به  که  است  موارد  سایر  و  رنگی  مداد  مداد،  دفتر، 
ابتدایی و متوسطه اهدا می شود که ارزش هر بسته حدود ۲ میلیون ریال 
است. وی ادامه داد: طرح مهر تحصیلی هرساله با هدف محرومیت زدایی 
از دانش آموزان بی بضاعت اجرا می شود و براساس اهداف آن تالش می شود 
حتی یک دانش آموز از تحصیل محروم نماند و یا در روند تحصیل خود 
دچار مشکل نشود. هرمزگان نیاز به وقف هایی با موضوع های جدید دارد 
دانش  به  کمک  با  مرتبط  نیت های  نیاز  مورد  های  حوزه  از  یکی  که 
آموزان و دانشجویان است و به واقفانی که قبل از خواندن خطبه وقف به 
اداره های اوقاف مراجعه کنند اطالعات الزم در این خصوص داده می شود.
پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان مشاغل خانگی در 

هرمزگان
امسال ۳۷ میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی و کسب و کار های 

خرد در استان در نظر گرفته شده است.
صورت  دو  به  تسهیالت  این  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ابراهیمی  هادی 

پشتیبان و مستقل به فعاالن این عرصه پرداخت می شود.
وی افزود: افرادی که در حوزه مشاغل خانگی به صورت مستقل فعالیت 
می کنند تا سقف 1۰۰ میلیون تومان می توانند تسهیالت دریافت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: فعاالن مشاغل خانگی 
هم که به صورت پشتیبان، کارگاه های تولیدی راه اندازی کردند تا سقف 
دومیلیارد تومان می توانند تسهیالت دریافت کنند. وی افزود: متقاضیان 
برای دریافت این تسهیالت می توانند به سامانه مشاغل خانگی به نشانی 

mkh.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
برگزاری مسابقات سنگ نوردی در رشته بولدرینگ

از سوی باشگاه صعود بندرعباس یک دوره مسابقات سنگنوردی در رشته 
بولدرینگ برگزار شد. 

دوره  یک  کودک  روز  مناسبت  به  و  بندرعباس  صعود  باشگاه  سوی  از 
و  نونهاالن  سنی  روه  دو  در  بولدرینگ  رشته  در  سنگنوردی  مسابقات  
نوجوانان و با حضور ۳۵ شرکت کننده در سالن باشگاه صعود برگزار شد .  
در این رقابت ها و در رده سنی نوجوان گروه اول مقام اول را بیتا بهادری، 
مقام دوم را ستاره سبزی وند و مقام سوم را حدیث میرزایی از آن خود 

کردند.  در رده سنی نوجوان گروه دوم بهار سلیمانی اول شد. 
وانیا  و  آترینا خداکریمی  را  و مقام سوم مشترک  فر دوم  لکزایی  تبسم 
اسراء  دختران  اول  گروه  نونهال  سنی  رده  در  کردند.  خود  آن  از  رزمی 
قائدی عنوان نخست را کسب کرد. مقام دوم را حلما محمدی به دست 
آورد و  بنیتا سلطانی سوم شد.  در رده سنی نونهاالن پسران،  محمد 
یاسین صالحی اول شد. مقام دوم مشترک را  امیر محمد صالحی و امیر 
علی صالحی به خودشان اختصاص دادند.  در رده سنی نونهال گروه دوم  
تا سوم  اول  و سارا ساالری  ، ساحل مسیحی  مرادی  ، ستایش  دختران 
شدند.  در رده سنی نونهاالن گروه دوم  پسران مقام اول را هرمز صداقت 
کسب کرد. مقام دوم را آراد ایرج زاده از آن خودش کرد و کیان لکزایی 
فر سوم شد. در رده سنی نونهاالن گروه سوم دختران ، دریا بلوچ پور اول 
شد.  حورا جعفری دوم و باران پارسا در مکان سوم ایستاد.   در رده سنی 
نونهاالن گروه سوم پسران کسرا لکزایی فر عنوان نخست را به دست  آورد. 
امیر علی مرادی دوم شد و عنوان سوم مشترک را  هیراد باغانی و بهراد 
سلیمانی از آن خودشان کردند. اختتامیه این مسابقات با حضور فاطمه 
مرادی معاون ورزش بانوان اراده کل ورزش ، امین رئیسی ، رئیس اداره 
کوهنوردی  هیات  رئیس  مفضل  بندرعباس،  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
و صعودهای  رئیس هیات کوهنوردی  یکتاپرست   ، ورزشی  و صعودهای 
ورزشی شهرستان بندرعباس فهیمی دبیر هیات کوهنوردی و صعودهای 
هیات  عمومی  روابط  کمیته  رئیس  نیا  حکمت  و   هرمزگان  ورزشی  
استان برگزار شد و به نفرات برتر جوایز و احکام قهرمانی داده شد.مدیر 
مسابقات ستایش لکزایی فر، سرطراح مسابقات مظفر لکزایی فر رئیس 
کمیته داوری هستی لکزایی فر و داوران مسابقات سمیه شاکری ، ملیحه 

نورالدینی ، ثمین بخشی زاده ، مهدیه افسا و نرجس قائدی بودند.
ثبت ازدواج در سراسر کشور الکترونیکی شد

الکترونیکی  ثبت  فعال شدن  از  ازدواج و طالق  کانون سردفتران  رئیس 
ازدواج در سراسر کشور خبر داد.

واقعه  الکترونیکی  ثبت  از  مظفری  علی  قضاییه،  قوه  رسانه  گزارش  به 
ازدواج خبر داد و افزود: ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر کشور فعال و 

دفاتر ثبت سنتی ازدواج حذف شد.
وی اظهارداشت: با ثبت الکترونیکی ازدواج، بعد از امضای سند ازدواج، اثر 
انگشت زوجین در سامانه ثبت می شود و سند ازدواج در اختیار زوجین 

قرار می گیرد.
مسابقات  نوجوانان و جوانان جودو دختران کشور

دختر هرمزگان نایب قهرمان شد 
از  را  مقام سوم جوانان  و  نوجوانان کشور   قهرمانی  نائب  کمایی  مبینا 
جودو   جوانان  و  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  پایان  در  کرد.  خودش  آن 
)دختران( ایران ، دختر  نوجوان شایسته هرمزگانی  بر سکوی دوم جودو  

کشور قرار گرفت.  مبینا کمایی دختر هرمزگانی با کسب دو مدال نقره 
)نوجوانان( و  برنز  )جوانان( در مسابقات قهرمانی جودو نوجوانان و جوانان 
کشور که با حضور ۲۵۳ جودوکار از ۲۷ استان کشورمان در سالن تختی 
با اقتدار نائب قهرمان نوجوانان و مقام سوم جوانان را  تهران برگزار شد 

از آن خود کرد.
دیدار روسای هیات جودو هرمزگان و اصفهان

نشست مشترک روسای هیات جودو  اصفهان و هرمزگان برگزار شد.
عصارزادگان رئیس هیات جودو استان اصفهان با حضور خود در شهرستان 
بندرعباس با فاطمه نگهداری رئیس هیات جودو استان هرمزگان دیدار 
و گفت و گو کرد. فاطمه نگهداری در این دیدار  گفت: استان هرمزگان 
یکی از استان هایی است که توانمندی بسیار باالیی در ورزش جودو دارد. 
وی با بیان این که این ورزش با استقبال خوب هرمزگانی ها همراه بوده 
ورزشی  های  فضا  نمودن  فراهم  با  تا  این هستیم  دنبال  به  کرد:  اظهار 
استاندارد در نقاط مختلف استان دامنه فعالیت های این ورزش را  افزایش 
دهیم. رئیس هیات جودو اصفهان ضمن تبریک به رئیس جدید هیات 
جودو استان خواستار تعامل بیشتر دو هیات شد و  عنوان کرد: استفاده از 
ظرفیت های طرفین رشد و  پیشرفت ورزشکاران جودو را به دنبال خواهد 
داشت. عصار زادگان افزود: امید است تا با همکاری دو هیات بتوانیم جودو 
کاران حرفه ای به تیم ملی معرفی نماییم. محسن رحیمی دبیر هیات 

جودو هرمزگان در این دیدار حضور داشت.
هرمزگان با 10۹1 نفر در المپیاد استعداد های برتر ورزشی 

کشور
استعداد  المپیاد  دوره  و جوانان هرمزگان گفت: سومین  ورزش  مدیرکل 

های برتر کشور از بهمن ماه در ۲۳ رشته ورزشی آغاز می شود.
رشته  سه  میزبانی  درخواست  هرمزگان  استان  افزود:  امیاری  محمودرضا 
پرمدال قایقرانی، ووشو و فوتسال را به وزارت ورزش و جوانان ارسال کرده 
است. مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان اضافه کرد: ۲۳ رشته در بخش 
پسران و 1۵ رشته در بخش دختران از هرمزگان در این رقابت ها حضور 
دارند. امیاری در پایان عنوان کرد: ۶۵۸ نفر در بخش پسران و 4۳۳ نفر 
برتر  المپیاد استعداد های  از استان در سومین دوره  در بخش دختران 

کشور حضور دارند.
سبا در راه است

هفته ملی سالمت بانوان ایرانی ) سبا(، با برنامه های 
مختلف، در راه است

زنان نقش محوری در مدیریت سالمت ایفا میکنند. آنان با افزایش آگاهی، 
ارتقا سواد سالمت، ایجاد سبک زندگی سالم،

حمایت از همسر و سایر اعضا خانواده، مدیریت سالمت جسمی و روانی 
به همین منظور، هفته سبا در سال  دارند.  به عهده  را  و خانواده  خود 

جاری به نقش مدیریتی زنان در ابعاد مختلف سالمت خواهد پرداخت.
در این راستا، جلسه ای درون بخشی به منظور هماهنگی برنامه های 
هفته ملی سالمت بانوان ایرانی با حضور کارشناسان مسئول واحد های 
سالمت خانواده، مبارزه با بیماری ها، سالمت روان و بهبود تغذیه و آموزش 
بندرعباس  شهرستان  بهداشت  مرکز  اجرایی  معاون  ریاست  به  سالمت 
مقرر  شده  انجام  های  هماهنگی  با  مطابق  جلسه   این  در  شد.  برگزار 
گشت برنامه های مختلفی با محوریت بانوان در هفته ی پیش رو برگزار 
شود که از جمله آن ها می توان به مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی، 
برگزاری  رسانی،  اطالع  و  آموزش  برای  محیطی  های  رسانه  از  استفاده 
برگزاری  سالمت،  خدمات  جامع  مراکز  کارکنان  برای  وبینارهارآموزشی 
وبینارهای بین سازمانی و نیز نشر محتواهای مرتبط با سالمت بانوان در 
فضای مجازی اشاره کرد. روز های ۲4 تا ۳۰ مهر ماه به عنوان هفته ملی 
بانوان ایرانی ) سبا(، نام گذاری شده است. شعار امسال برای این هفته 

زنان ، مدیریت سالمت ، مهارکرونا  نام گرفته است.
سرپرست هیئت هاکی استان هرمزگان معرفی شد 

نرگس  ایران  اسالمی  جمهوری  هاکی  فدراسیون  سوی  از  حکمی  طی 
منتظری تختی به عنوان سرپرست هیئت هاکی استان هرمزگان معرفی 
گردید. طی مراسمی با حضور محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش وجوانان 
،رضایی  بانوان  ورزش  معاونت  مرادی  ،فاطمه  ورزشی  معاونت  خادمی   ،
ملک حراست اداره ،خانم نرگس منتظری بعنوان سرپرست هیئت هاکی 
معرفی گردید. بر اساس حکم رئیس فدراسیون هاکی کشور، خانم نرگس 
منتظری تختی به سمت سرپرستی منصوب شده است که باید عالوه بر 
اداره امور جاری این رشته ورزشی با هماهنگی مسووالن ذی ربط و برابر 
مقررات نسبت به  برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات الزم برای تشکیل 

مجمع انتخابات رئیس آینده هیات هاکی استان هرمزگان اقدام کند.
4سال  درمدت  مشایخی  محمد  های  تالش  و  زحمات  از  است  گفتنی 

ریاست هیئت هاکی استان تجلیل و قدردانی بعمل آمد.
الزم بذکراست، نرگس منتظری تختی پیش از این نائب رئیس ورزش های 
فوالد  ورزشی  فرهنگی  اجتماعی  امور  واحد  سرپرست  استان،  همگانی 

هرمزگان و مسئولیتهای دیگر را درکارنامه خود دارد.

اخبار حوزه بانوان



در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستندو برای شانس و 
اقبال و قضا و قدر نقش پررنگی قائل بودند! در حالی که امروزه می 
دانیم همه آسیب ها قابل پیشگیری هستند.                                               

سن کودك، مرحله رشد و تكامل او، نحوه تماس و ارتباط او با جهان 
اطرافش و نوع فعالیتهاي او همگي با آسیبهاي کودکان مرتبط هستند.

 در بین نوزادان سوختگي، غرق شدگي و سقوط,وحوادث ترافیكی  از 
علل اصلي مرگ هستند کودك در ۳ ماهگي شروع به غلت زدن میكند، 
میكند،  به خزیدن  ماهگي شروع  بنشیند،در ۹  میتواند  ماهگي   ۶ در 
مسمومیتها  از  انواعي  گیرد،  مي  گاز  و  برده  دهان  سمت  به  را  اشیا 
میتواند ناشي از رفتار و عادت چنگ زدن به اشیا و فرو کردن آ نهادر 

دهان کودکان ۳- ۱سال باشد.
مطالعات نشان میدهد اغلب مسمومیتها در ۹ ماهگي رخ میدهند و 

تا ۲۳ - ۲۱ ماهگي هم این روند ادامه دارد و سپس کاسته میشود.
توانایي فیزیكي کودکان با توانایي ذهني و ادراکي آنها مطابقت ندارد، 
براي مثال توانایي باال رفتن از اشیا را پیدا میكنند که ممكن است با 

توانایي آنها در حفظ تعادل و درك منطقي یكسان نباشد.
مشغول  خود  اطراف  دنیاي  کشف  به  و  کرده  حرکت  ماهگي   ۱۸ در 
میشوند، سقوط عامل اصلي جراحت و آسیب کودکان زیر ۳ سال است 

و به دوره یادگیري راه رفتن آ نها مربوط میشود
رفتار کودکان با بزر گترها متفاوت است. مثاًل در محیط خانه در کف 
از نردههاي پلكان سر  از لبه پنجر ه ها باال می روند،  اتاقها میخزند، 
میخورند، با دستگیره های در بازی میكنند، اتاقي به اتاق دیگر میروند 
و داخل اتاقها دوچرخه سواري میكنند، رفتارهایی که احتماال براي آنها 
در استفاده از یک خانه، منطقي به نظر میرسد، ولی در طراحی منازل 

به آن توجهی نمی شود.
کمتر  کودکان  هستند.  بزرگساالن  از  پذیرتر  آسیب  کودکان  بنابراین 
قدري  آنها  براي  نقلیه  وسایل  دیدن  آیند،  می  به چشم  بزرگساالن  از 
مشكل است و نمیتوانند سرعت نزدیک شدن ماشینها و فاصله آنها را 
از روي صداي موتور پیش بیني کنند، بنابراین بیشتر در معرض خطر 

تصادفات جاده ها هستند
حوادث ترافیكی

میرها  و  مرگ  از  بسیاري  علت  ترافیكي  حوادث  از  ناشي  آسیبهاي 
دچار  مختلفي  روشهاي  به   است.کودکان  کودکان  معلولیتهاي  و 
حوادث ترافیكي میشوند، آنها ممكن است عابر پیاده، دوچرخه سوار، 
موتورسیكلت سوار، ترك نشین موتور سیكلت سوار، سرنشین اتومبیل، 
مسافروسیله نقلیه عمومي باشند یا در نزدیكي جاد ه ها زندگي کنند، 
در کف جاد ه ها بازي کنند و یاحتي در کنار جاد ه ها کار کنند. آسیب 
ایجاد شودکه کودکان  نقلیه ممكن است، زماني  از وسایل  ناشي  هاي 
درون خودرو هستند و خودرو ناگهان ترمز میكند و با سایر وسایل نقلیه 
تصادف میكند. گاهي نیز آسیب بر اثر تصادف خودرو با کودکان عابر 

الگوهاي کاربرد جاده  ایجاد میشود.  یا کودکان دوچرخه سوار  و  پیاده 
توسط کودکان کشورهاي مختلف متفاوت است

محیط جادهها متناسب با بزرگساالن ساخته میشود، وقتي کودکان وارد 
آن میشوند،خطرات زیادي متوجه آ نها است. اندام هاي کودکان در حال 
رشد است و بخاطر نرمي این اندا مها آسیب پذیري آ نها به ضربه نسبت 
توان دیدن  فیزیكي کوچک کودکان  است. ساختار  بیشتر  بزرگترها  به 
احساسي  توان  میكند.  را محدود  ارتفاع خاص  از  باالتر  دیده شدن  یا 
کودکان، میدان دید و حس شنوایي آنها محدود است، بنابراین درك آنها 
از عالئم و اصوات هشدار دهنده کم بوده و خطر تصادف در آ نها باال 
است. رشد ذهني کودکان فرایندي وابسته به سن است و بر توانایي آ نها 
براي تصمیم گیري در محیط جاد ه ها تأثیر میگذارد. کودکان ۵ تا ۷ 
ساله با مفاهیم سرعت و فاصله آشنا هستند اما با اتكا به حس دیداري 
را  فاصله و سرعت ماشینها  از خیابان،  نمیتوانند در حین عبور  خود 
بخوبي تشخیص دهند. فرآیندهاي دیداري مورد نیاز کودکان براي عبور 
از جاده تا سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگي کاماًل رشد نمی یابد. بخشهاي کور 
جاده ها یعني موانعي که میتوانند کودکان را از دید راننده پنهان کنند 
شناخته  خطر  پر  محلهاي  عنوان  به  آنها  توسط  که  ها  جاده  پیچ  و 
نمیشوند در تصادفات جاده اي کودکان کم سن و سال دخیل هستند.

رفتارهاي ایمن هنگامی که کودکان در خودرو هستند
ناآگاهانه  است  ممكن  چون  نماند،  تنها  خودرو  در  کودك  ۱-هیچگاه 
ترمز دستي را خالص کند، یا از داخل خودرو ربوده شود و یا در آب و 

هواي گرم دچار گرمازدگي شود.
۲-به هیچ وجه حتي در صورت خاموش بودن خودرو به کودك قبل از 
رسیدن به سن قانوني وگرفتن گواهینامه رانندگي اجازه نشستن پشت 

فرمان خودرو داده نشود.
در  چون  بنشیند  کسي  پاي  روي  نباید  خودرو  داخل  در  کودك   -۳
صورت توقف ناگهاني خودرو، فرد قادر به حفظ کودك نیست و ممكن 
است از پنجره به بیرون پرتاب شود و یا صورت او به داشبورد برخورد 

کند و له شود.
۴- هنگام شیر دادن به کودك باید توقف کرد چون در صورت تصادف 
یا ترمز ناگهاني وزن مادر روي کودك میافتد و باعث وارد آمدن آسیب 

به او میشود.
۵-کودکان نباید روي صندلي خودرو و یا داخل خودرو در حال حرکت 
بایستند، عقب خودرو دراز بكشند و یا دست یا سر خود را از شیشه 

خودرو بیرون بیاورند.
۶- براي سوار شدن و پیاده شدن از خودرو باید از درهاي سمت راست 
به سمت پیاده رو  استفاده کرد. کودکان هنگام سوار شدن به خودرو 
باید تحت نظارت والدین و بزرگترها اول سوار خودرو شوند و براي پیاده 
تا ۶۵ درصد  را ۴۰  بعد کودك  و  پیاده شوند  بزرگترها  باید  اول  شدن 
کاهش میدهد / مریم قدمی کارشناس سالمت خانواده مرکز بهداشت 

شهرستان بندرعباس

آسیبهای کودکان قابل پیشگیری هستند با درک صحیح از 
شرایط آسیب زا، از فرزندانمان محافظت کنیم
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مهد کودک ها در کدام شهرها بازگشایی می شوند؟

حاجیان زاده،  علیرضا   ، دریا  آوای  گزارش  به 
درباره  کودک  تربیت  و  تعلیم  ملی  رئیس سازمان 
از  کودک  مهدهای  گفت:  مهدکودک ها  بازگشایی 
نظر ستاد ملی کرونا قبال جز گروه ۳ شغلی بودند 
اند و می توانند در  و اخیرا در گروه 2 قرار گرفته 
نارنجی فعالیت کنند. در شهرهای قرمز  شهرهای 
هم با ضوابط خاص می توانند بازگشایی شوند، زیرا 
جمعیت  کم  های  کالس  کودک  مهدهای  عموما 
اجتماعی  گذاری  فاصله  نظر  از  مشکلی  و  دارند 

ندارند.
در  سال  شش  زیر  کودکان  تربیت  توسعه  درباره  وی 
روستاها  در  مهدکودك   ۷۰۰۰ کرد:  عنوان  روستاها 
داریم،  روستایی  های  مهدکودك  در  مسئله  دو  داریم. 
نخست حمایت های مالی و اعطای یارانه از سوی دولت 
محروم  مناطق  در  ها  خانواده  مالی  توان  زیرا  است، 
طوری نیست که خودشان بتوانند شهریه مهدکودك را 
بپردازند. پیگیری هایی در این زمینه داریم. دوم آموزش 
بینی  پیش  های  برنامه  که  است  تربیتی  فرایندهایی  و 
شده شامل مهدهای روستایی نیز شده و از آن بهره مند 

می شوند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودك در پاسخ به 
پرسش دیگری پیرامون ضرورت و میزان حضور کودکان 
به  کودکان  همه  نیست  قرار  گفت:  مهدکودك ها  در 
مهدکودك بروند به ویژه سه سال اول که  باید در خانواده 

باشند. توانمندسازی خانواده ها جزو برنامه های جدی 
ماست اما توسعه در سه سال دوم مورد تاکید است و بچه 
ها باید برای  ورود به دوره رسمی آموزش آماده شوند اما 
در مجموع اینكه همه کودکان تحت پوشش مهدکودك 

ها باشند مورد توصیه و مدنظر نیست.
وضعیت شهریه مهدکودك ها

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودك درباره شهریه 
که  بود  این  امسال  تصمیم  گفت:  نیز  مهدکودك ها 
درصدی به شهریه های قبلی افزوده شود که سازمان ملی 

حمایت از مصرف کنندگان درباره آن تصمیم می گیرد 
که نرخ افزایش تا سقف ۳۲ درصد را به ما اعالم کرده اند 
و بخشنامه آن نیز به زودی صادر می شود.حاجیان زاده 
درباره محتوای آموزشی این دوره گفت: موافق با نسخه 
و  برنامه  نیستیم،  ها  دبستانی  پیش  اداره  برای  واحد 
استاندارد واحدی داریم، اما روش ها متنوع هستند. بسته 
های تربیت و یادگیری باید متنوع و متعدد باشند. امسال 
کمیته های  کرد،  معرفی  را  بسته   ۲۲ پژوهش  سازمان 
بتوانند  تا  هستند  فعال  نیز  استان ها  در  محتوا  تولید 

متناسب با شرایط منطقه انتخاب کنند.
وی درباره اجباری شدن دوره پیش دبستانی نیز گفت: 
پیش دبستانی دوره رسمی غیراجباری است، اما سیاست 
برای  هم  سال  هفت  و  است  دوره  این  فراگیر شدن  ما 
ایجاد پوشش همگانی فرصت داده شده است. همگانی 
شدن دوره هم نباید اجباری باشد بلكه باید با فرهنگ 
سازی و ایجاد جذابیت، خانواده ها به حضور فرزندشان 

در این دوره متمایل شوند/ .ایسنا



وم
 س

ال
 س

14
00 

هر 
2 م

ه 4
شنب

   1
20

ره 
ما

 ش
ن   

زگا
رم

ن ه
زنا

ی 
دا

ص

9

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف مقاله  هشت  حاصل  خانواده«  مسایل  »واکاوی  کتاب 
مورد  در  زنان  و  اجتماعی  مسائل  کارشناسان  اثر  پژوهشی 
مرحومه  نظر  زیر  ایرانی  خانواده  امروز  متفاوت  چالش های 

مهری سویزی استاد تعلیم و تربیت منتشر شد.
رئیس  و  خانواده  اخالق  کارشناس  سویزی  مهری  درگذشت  خبر 
همچنین  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملّی  سازمان  پیشین 
اعضای  از  غیر   ۹۹ سال  روزهای  واپسین  در  زنان  حوزه  فعال 
فعاالن  و  کنشگران  ناراحتی  موجب  نزدیکان  و  دوستان  و  خانواده 
از  ماه  شش  از  بیش  گذشت  با  اکنون  اما  شد؛  نیز  حوزه ها  این 
با هشت  کتاب مجموعه خانواده  از  نخستین جلد  درگذشت وی، 
آفرینش  بنیاد  سوی  از  خانواده  مسایل  واکاوی  عنوان  با  موضوع 
عنوان  به  وی  زحمات  از  بخشی  حاصل  که  شده  منتشر  انس 
و  زنان  تبیین مسائل  برای  و تالش هایش  این مجموعه  سرپرست 

خانواده و ارائه راهکارهایی برای حل آنهاست. 
کشوری  هر  در  خانواده  وضعیت  نوشت:  کتاب  مقدمه  در  سویزی 
و  تداوم  فرزندآوری،  طالق،  ازدواج،  میزان  چون  هایی  شاخص  با 
در  که  شود  می  ترسیم  و  سنجه  خانواده  اعضای  مندی  رضایت 
حال حاضر با توجه به این شاخص ها خانواده سرنوشت دردناکی 
در جهان دارد.... خاصه در این دوران که جنگ پنهان با خانواده 
به جنگ آشکار تبدیل شده است؛ گرچه به دلیل دستکاری ذهن 
جامعه و افکار عمومی، این جنگ که از اتاق فرمان سرمایه داری 
و اتاق فکر لیبرالیسم به اجتماع سرازیر شده، مورد پذیرش آحاد 
این  برابر  در  سکوتشان  الاقل  یا  و  است  گرفته  قرار  آن  از  زیادی 
حمالت گزنده چنین تفسیری را غیرمحتمل نمی داند )ص. ۱۱(.

ناشریف  بیشتر،  ابزار  مدد  به  اند  توانسته  آنها  واقع  در  افزود:  وی 
ترین برداشت از آزادی که آزادی جنسی بی حد و حریم است را 
ترویج کنند و این همان چیزی است که در قرن گذشته امانوئل 
سه  میان  از  غرب  که  گفته  غرب  تربیت  و  تعلیم  پیشگام  کانت 
امر الزم معرفت، مهارت و اخالق، مهارت را انتخاب کرده و دو تای 
دیگر را رها کرده است. بدیهی است جامعه ای که روی معرفت و 
اخالق سرمایه گذاری فردی و اجتماعی نکرده باشد در برابر غریزه 
آن  دوام  و  خانواده  تشکیل  دشمن  که  باری  و  بند  بی  و  ساالری 
است، مطیع می گردد و اگر کسی هم غیر از این باشد، یا طرد 

می شود و یا تنها می گردد )همان(. 
نوشت:  کنونی  جهان  در  خانواده  وضعیت  به  اشاره  با  سویزی 
دشمنی  سپس  و  اعتنایی  بی  سیر  در  جهانی  سلطه  منظومه 
گرفته  زن  سمت  به  را  خود  های  ترکش  اصلی  جهت  خانواده  با 
بودن،  زن  و حتی  و همسری  مادری  نقش  در  اختالل  ایجاد  با  تا 
را  مردان  چه  اگر  و  کند  ویرانی  آماده  و  تهی  درون  از  را  خانواده 
نیز با ترویج اعتیاد و لذت طلبی جهت ویرانی خانواده، بی نقش 
نگذاشته است، یادسپاری این مهم بس  حائز اهمیت است. حال 
وضعیت  در  شان  مضاعف  اثرگذاری  دلیل  به  زنان  برای  آنها  که 
هم  کشورهایی  سایر  پس  اند،  دیده  بیشتری  تدارکات  خانواده 
زباله های  برابر  نگاه مستقل و متعهد در  با یک  که می خواهند 
موضوع  این  به  باید  کنند،  ریزی  برنامه  و  بایستند  غرب  فرهنگی 
توجه تام داشته باشند.  وی از توجه مردم ایران در سطح گسترده 
با  و  گفت  خانواده سخن  موضوع  به  بازگشت  در  نخبگان  ویژه  به 

نهاد  فروپاشی  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدهای  به  اشاره 
نیازمند  از همیشه  امروز ما بیش  خانواده در دنیای غرب نوشت: 
مدیران و نخبگان کاربلد و دلسوزی هستیم که بتوانند در موضوع 
خانواده کار را نه با لقلقه زبان که با دغدغه قلب دنبال کنند تا با 
ایجاد نهضت ملی تشکیل خانواده، ۱۲ میلیون دختر و پسر آماده 
ازدواج، سامانی تازه یابند و برای تحکیم خانواده نیز که در معرض 
تازیانه های طالق است چاره سازی کنند و در نهایت در حرکت به 
سمت تعالی خانواده برای تکامل اخالقی و آرامش روحی اعضای 

خانواده و جامعه گامی مستحکم و اثربخش بردارند.
سویزی افزود: همه اینها ما را بر آن داشت که به موضوع خانواده و 
مساله ها و چالش های پیش رو بپردازیم و راه را برای حرکت به 
موضوع  به  که  بود  نگاه  این  با  کنیم.  هموار  مطلوب  الگوی  سوی 
بر پیکر خانواده می زند،  تازیانه های سنگینی  توافقی که  طالق 
و  کردیم  خطر  اعالم  آن  افزایش  به  رو  روند  برای  و  پرداختیم 
همچنین به موضوع فرزندآورری پرداختیم؛ موضوع مهمی که بی 
مشکالت  با  را  کشور  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  آن  به  اعتنایی 
عدیده مواجه می کند ولی به روشنی آشکار است این مطلب باید 
اقدامات گسترده  اقدام درست، آماده  مدیران و مسئوالن را جهت 
کند.  وی با اشاره به اثرات تک فرزندی بر نامتعادل کردن تربیت 
مهم طالق  عوامل  از  یکی  عنوان  به  خیانت  به  همچنین  نوشت: 
تواند  می  فرد  در  قوی  اخالقی  سازمان  یک  که چگونه  پرداختیم 
نگاهبانی عفیفانه از حریم خانواده باشد و در ادامه به موضوعات 
بر  مجازی  فضای  و  دیجیتال  های  فناوری  اثر  زمینه  در  دیگری 
موضوع  پرداختیم.  خانواده  کارکرد  بر  و  خانواده  درون  ارتباط 
اثر اعتیاد بر  دیگر چالش های تعامل والدین و فرزندان و سپس 
طالق است که در این کتاب به تبیین آن پرداختیم و در نهایت 
وضعیت خانواده را کرونا از لحاظ پیامدها مورد واکاوی قرار دادیم. 
عبداهلل جاسبی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در مقدمه 

خانواده،  مسایل  واکاوی  عنوان  تحت  کتاب  این  نوشت:  کتاب 
یاد  زنده  زیرنظر  که  است  خانواده  مهم  موضوع  از  کتاب  اولین 
هیات  فعال  و  اصلی  اعضای  از  که  سویزی  مهری  خانم  سرکار 
موسس و شورای بنیاد آفرینش انس بوده و سوابق علمی، تجربی 
و مسئولیت های مهم در نهادهای مختلف از جمله وزارت آموزش 

و پرورش و قوه قضاییه داشته، تهیه و تدوین شده است. 
موضوع  به  بی توجهی  از  ناشی  اجتماعی  های  آسیب  افزود:  وی 
و  ایران  جمله  از  اسالمی؛  کشورهای  و  جوامع  در  خانواده 
تاثیرپذیری آن ها از جوامع و کشورهای سکوالر که مروج فرهنگ 
بی بند و باری و کم رنگ شدن ازدواج های رسمی مبتنی بر ارزش 
به  و  امروز  عمیق  های  نگرانی  منشا  باشد،  می  الهی  ادیان  های 
این  از  است.  شده  کشورها  این  و  جهانی  جوامع  فردای  خصوص 
بر آن شد  انس در راستای ماموریت ذاتی خود  آفرینش  بنیاد  رو 
برگزاری نشست  امکان  ایام سیطره ویروس کرونا که عمال  که در 
موضوع  ندارد،  وجود  حضوری  صورت  به  تخصصی  علمی  های 
خانواده را در یک جستار علمی مورد واکاوی قرار داده و به بخش 
اینترنت  های  فناوری  بسط  و  قبض  بپردازد.   آن  مسائل  مهمی 
منش،  عرفان  ایمان  نوشته  خانوادگی  درون  ارتباطات  برای  محور 
تمایل به فرزندآوری؛ بازدارنده ها و راهبردها به قلم سیده فاطمه 
اسماعیل  نوشته  تبعات  تا  عوامل  از  زناشویی؛  خیانت  محبی، 
باللی، واکاوی تجربه زیسته خانواده معتادان نوشته زینب جهاندار 
مهدی  نوشته  توافقی  طالق  اجتماعی  شناسی  آسیب  الشکی، 
رحمانی، کرونا و خانواده؛ چالش ها و پیامدها به قلم محمودعلی 
و  والدین  تعامل  های  چالش  محبی،  فاطمه  سیده  و  احمدی 
و  حیدری  منصوره  و  نکاح  اصغری  سیدمحسن  نوشته  فرزندان 
نوشته  ایرانی  جامعه  در  خانواده  های  کژکاری  و  مجازی  فضای 
ستار پروین، محمدعلی حق بین و رضا جاویدنسب پژوهش هایی 

است که در این کتاب گردآوری شده است.

از تجربه خانواده معتادان تا خیانت زناشویی در 
  گزارش  : ایرنا»واکاوی مسایل خانواده«

 
دردسر عروسی های بعد از ماه صفر/ پزشکان نگرانند

به  اشاره  با  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
وضعیت شکننده کرونا گفت: با توجه به پایان گرفتن 
و  ها  عروسی  جدید  موج  شروع  نگران  صفر،  ماه 
در  کرونا  دوباره  گیری  اوج  آن  پی  در  و  ها  دورهمی 

استان هستیم.
دکتر محمودرضا مرادی با اشاره به سیر کاهشی کرونا در 
کاهش  شاهد  اخیر  روزهای  در  خوشبختانه  گفت:  استان، 
آمار مبتالیان و بستری های کرونا هستیم و پیش بینی می 

شود این روند کاهشی تداوم داشته باشد.
مرادی با اشاره به وضعیت شکننده کرونا در استان، گفت: 
وضعیت کرونا تابع رفتارهای بهداشتی مردم است و اگر در 
مراسم و تجمعات شرکت کرده و نسبت به رعایت پروتکل 
ها بی توجه باشند احتمال اوج گیری دوباره کرونا در استان 

وجود دارد.
وی از احتمال بروز پیک ششم کرونا در آبان ماه خبر داد 
و افزود: پیش بینی ها بر این است که آبان ماه موج جدید 
کرونا در کشور شروع شود و طبیعتا با بروز این موج، استان 
هوشیار  اکنون  هم  از  باید  همه  و  شد  خواهد  گرفتار  هم 

باشند.

مرادی با اشاره به واکسینه شدن بخشی از مردم استان بر 
علیه کرونا، گفت:  تزریق یک دوز ایمنی الزم در برابر کرونا 
را ایجاد نمی کند، بلکه تاثیرگذاری واکسن حدود سه هفته 
پس از تزریق دوز دوم خواهد بود و تا آن زمان ایمنی الزم 

در بدن ایجاد نمی شود، بنابراین هنوز درصد زیادی از مردم 
استان به ایمنی الزم علیه کرونا نرسیده اند.

از  رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: 
طرفی ایجاد این ایمنی به معنی عدم ابتال به کرونا نیست 

و تزریق واکسن تنها می تواند از ایجاد فرم شدید بیماری 
و مرگ و میر ناشی از آن پیشگیری کند که این پیشگیری 

هم بصورت ۱00درصدی نخواهد بود.
دوز  دو  تزریق  وجود  با  افراد  بنابراین  کرد:  تاکید  مرادی 

واکسن هم باید همچنان پروتکل ها را رعایت کنند.
پایان  به  اشاره  با  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
گرفتن ایام عزاداری ماه محرم و صفر، گفت: بطور معمول 
بعد از این مدت شاهد موج عروسی ها خواهیم بود و این 

امر نگران کننده است.
کرونا  بیماری  شیوع  در  مهمی  عامل  تجمعات  افزود:  وی 
آتش  تواند  می  مراسم  این  برگزاری  و  شود  می  محسوب 

کرونا را دوباره در استان شعله ور کند.
مرادی گفت: مردم باید بدانند که خطر کرونا همچنان وجود 
دارد و نباید از آن غافل شوند و یکی از  فضاها برای انتقال 
این ویروس همین تجمعات و عروسی هاست که افراد هم 
بدون ماسک و رعایت دستورات بهداشتی در آن شرکت می 
کنند، بنابراین باید بطور جدی از برگزاری و شرکت در این 

مراسم خودداری کنند./ ایسنا



جمله  از  مشترک  زندگی  در  عالقه  و  عشق  شدن  کمرنگ 
اقتصادی نمی شناسد و  و  موضوعاتی است که طبقه اجتماعی 
که  گونه ای  به  است  محتمل  آن  وقوع  عواملی  و  دالیل  به  بنا 
که  باورند  این  بر  خانواده  مشاوران  و  روانشناسان  از  بسیاری 

برخی زوج ها از روابط عاشقانه برخوردار نیستند.
شرایط آشنایی، خواستگاری، ازدواج و اتفاق هایی که زوج ها با اعمال 
و رفتار خود در زندگی مشترک رقم می زنند، نقش برجسته ای در 

صعود یا نزول عشق در زندگی مشترک دارد.
این امر را می توان در چهره های خسته و دلسرد یا آمار صعودی طالق 
دید آنجا که زوج ها لب به شکایت باز می کنند که عشق و محبت 
پیش از ازدواج دیگر بینشان حاکم نیست و با هم بودن برایشان به یک 
امر عادی تبدیل شده است. موضوعی که این پرسش را در ذهن متبادر 

می کند که چه عواملی باعث کم شدن عشق در ازدواج می شود؟
موضوعی که دکتر سعید کاوه روانشناس، مشاور خانواده و زوج درمانگر 
ایرنا درباره  روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده 
زندگی  در  عالقه  و  آزاردهنده شدت عشق  افزایش  یا  کاهش  چرایی 
مشترک می گوید: دوره نوجوانی و جوانی، سن به وجود آمدن عشق ها 
و شیفتگی هایی است که گاه یک جانبه و حاد و شدید است، همانند 
و  موسیقیدان  یا  ورزشکار  هنرمند،  فالن  به  حد  از  بیش  عالقمندی 

معیار قرار دادن این افراد برای انتخاب عشق واقعی.
وی با این توضیح که عشق با شیفتگی فرق دارد و فرق در این است 
که در عشق شناخت کامل به وجود می آید یعنی تمام ویژگی های 
رفتاری و شخصیتی و انسانی وجودی فرد مدنظر قرار گرفته می شود 
و آنوقت است که می توان فهمید این مناسب من است یا نه و می 
تواند مکمل وجودی من باشد و در کنارش زندگی خوب و شادی را 
داشته باشم، توضیح می دهد: اما در شیفتگی، احساس دوست داشتن 
خیلی شدید بدون شناخت کامل به وجود می آید و دو نفر را به سوی 
هم می کشد و برای ازدواج لحظه شماری می کنند و احساس می کنند 
عشق زیادی بینشان وجود دارد اما به محض ورود به زیر یک سقف 

چهره ها آشکار می شود و عشق رو به سردی می انجامد.
ضرورت آموزش مهارت های زندگی و عشق ورزی صحیح در 

سن ۱۷ سالگی
زندگی  در  ها  عشق  تداوم  افزایش  راهکار  درباره  درمانگر  زوج  این 
مشترک تصریح می کند: در جامعه شاهد هستیم که وسایل و لوازم در 

دست افرادی که به مسایل فنی آگاهی دارند دوام و عمر بیشتری دارند 
چرا که طرز استفاده بهینه از آن را بلد هستند. مسایل مربوط به ازدواج 
هم  همینطور است و دختر و پسری که مسایل مربوط به یک رابطه 
عاطفی و عاشقانه و شیوه درست ارتباط با جنس مخالف در زندگی 

مشترک را بلد باشد، زندگی موفق تری خواهند داشت.
وی خاطرنشان می کند: به طور میانگین دخترها در سن ۱۸ سالگی 
که  کنند  می  تجربه  را  عشق  نخستین  سالگی   ۱۹ در سن  پسرها  و 
در بسیاری موارد به ازدواج منتج می شود اما متاسفانه به دلیل خال 
آموزش مهارت های اساسی زندگی و عشق ورزی درست، زود رنگ 

می بازد.
به گفته کاوه، آموزش این موضوع که عشق از چه عواملی ساخته شده، 
چه عواملی در به وجود آمدن آن دخیل است و چه عواملی باعث رشد 
و پیشرفت آن یا باعث آسیب و از بین رفتن آن می شود، از ضروریات 
و مهارت های زندگی است که توصیه می شود دختران و پسران تا سن 

۱۷ سالگی آن را بیاموزند.
ها،  آموزش  این  نبود  دلیل  به  دهد:  می  ادامه  خانواده  مشاور  این 

طبق آمار به دست آمده فقط یک چهارم ازدواج ها از روابط عاشقانه 
برخوردار هستند و مابقی به سردی و عادی انگاری و نهایت به طالق 
نه  فرد  داده شود  الزم  آموزش  اگر  که  حالی  در  انجامد.  می  عاطفی 
درگیر عشق های افراطی و شدید و یکجانبه می شود و نه دلسرد از 

محبت کردن و عشق ورزیدن به دیگری.
به باور این زوج درمانگر، یکی از مهارت هایی که بر آن تاکید می شود 
مهارت مدیریت بین همسر و خانواده، همسر و کارهای خانه و غیره 
است. ضمن اینکه سنت و فرهنگ همه در خدمت انسان است و باید 
عامل رشد و پیشرفت انسان شود و در صورتی که این سنت دست و 
پای زوج یا زوجه را در رشد و پیشرفت ببندد به طور حتم باید آن را 

مدیریت و کنار گذاشت تا زندگی عاطفی و پر عشقی داشت.
کاوه با بیان اینکه عدم آموزش مهارت های زندگی و غلبه سنت ها 
و رسوم منجر به ازدواج هراسی در میان جوانان می شود، تاکید می 
کند: اصول و فنون ازدواج و شیوه درست ارتباط با جنس مخالف در 
زندگی زناشویی را اگر به جوانان بیاموزیم هرگز دچار خلل و سستی 

در امر ازدواج نمی شوند.

چرا برخی زوج ها از روابط عاشقانه برخوردار نیستند؟
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کرونا بر روح و روان ایرانی ها چه تاثیری داشته است؟
پزشکی  علوم  دانشگاه  روانپزشکی  گروه  مدیر 
کمیته  دبیر  نورباال،  دکتر  گفته  به  اشاره  با  مشهد 
تخصصی سالمت روان کووید ۱۹، گفت: طبق اعالم 
کرونا  به  مبتال  که  افرادی  درصد  ایران 2۹  در  وی 
تجربه  را  روانپزشکی  اختالالت  به  ابتال  می شوند، 
کرده اند؛ یعنی حدودا از هر سه تا چهار نفر، یک نفر 

مبتال به اختالالت روانی شده است.
در  روان  »بهداشت  میزگرد  در  بردبار  فیاضی  محمدرضا 
بهداشت  به مناسبت هفته ملی  امروز  دوران کرونا« که 
اظهار  برگزار شد،  نظام پزشکی مشهد  روان در سازمان 
کرد: معموال بیماران به دلیل هراس از برچسب خوردن 
به طور متوسط هفت سال پس از تجربه نخستین عالئم 
بیماری روانی به روان پزشک مراجعه می کنند. مراجعه با 
این فاصله چند ساله هم باعث دشوارتر شدن روند درمان 
شده و هم گاه فرصت طالیی درمان را از روان پزشک سلب 

می کند. 
وی افزود:  این موضوع به افزایش بار بیماری نیز می انجامد. 
بار بیماری به میزان از کار افتادگی یک بیمار در پی بروز 
طور  به  می شود؛  گفته  ابتال  سال های  طی  بیماری  یک 
افتاده است؛ در  از کار  مثال فردی به علت سکته قلبی 
صورتی که قرار بوده این فرد تا سن ۶۰ سالگی کار کند 
و برای جامعه مفید باشد. حاال با سکته قلبی او ۱۰ سال 

نمی تواند کار کند و این بار به جامعه منتقل می شود.
آمار نشان می دهد که در  بیان کرد:  استاد دانشگاه  این 
بیماری های  به  بانوان  مربوط  بیماری  بار  ایران بیشترین 
روان پزشکی و افسردگی به میزان حدود ۱۸ درصد است. 
همچنین در آقایان ۲۸ درصد کل بار بیماری ها مربوط به 
تصادف ناشی از سوانح، ۱۴ درصد مربوط به بیماری های 
قلبی و عروقی و ۱۴ درصد مربوط به سوء مصرف مواد 

مخدر و اختالالت روانی است. 
فیاضی بردبار ادامه داد: متاسفانه از زمان شیوع بیماری 
کرونا اختالالت روان شناسی ناشی از کرونا مغفول مانده 
است. پیش از این نیز بسیار گفته شده بود که بعد از شیوع 

کرونا جامعه درگیر مشکالت روان پزشکی خواهد شد. 
وی عنوان کرد: پس از شیوع کرونا برخی از کسانی که 
اختالالت روانی داشتند، پس از ابتال به کرونا نوع بیماری  

آن ها تغییر کرد. 
بهبود  از  بعد  افراد  گفت:  روان  و  اعصاب  متخصص  این 
بیماری کرونا دچار بی حالی، ضعف و بی حوصلگی می شوند 
و شدت انرژی آن ها کاهش می یابد. افسردگی از عوارض 
شایع پس از کروناست که ممکن است ارتباط مستقیم با 
ابتال به این بیماری داشته باشد یا شرایط روحی و روانی 

ناشی از ابتال به کرونا به افسردگی دامن بزند شود. 
متفاوت  افسردگی  با حس  افسردگی  بیماری  افزود:  وی 
است. عالئم بیماری افسردگی شامل احساس افسردگی 
در تمام روز، عدم لذت، تغییر خواب، کم اشتهایی و فکر 
طوالنی مدت در در مورد مرگ است. البته شدت بیماری 

افسردگی در افراد مختلف متفاوت است. 
این استاد دانشگاه در خصوص درمان بیماری افسردگی 
دستورالعمل هایی  کرونا  به  مبتال  افراد  برای  کرد:  بیان 
افسرگی  دچار  کنند،  رعایت  را  آن   اگر  که  دارد  وجود 

این  می یابد.  کاهش  آنان  افسردگی  شدت  یا  نمی شوند 
بیماری،  از  بعد  منظم  استراحت  شامل  دستورالعمل ها 
و  فکری  بازسازی  ضعف،  جبران  سالم تر،  زندگی  سبک 
مثبت نگری، پرهیز از پیگیری اخبار نامطمئن و همچنین 
برخورداری از خواب مناسب است. عالئم افسردگی بعد از 

بهبود و درمان کرونا در افراد دیده می شود. 
وی با اشاره به موضوع تاب آوری جامعه در دوران کرونا 
از  بازگشت  ظرفیت  معنای  به  تاب آوری  کرد:  اضافه 
روانی  قوام  کردن  حفظ  و  ادامه دار  پایدار،  دشواری های 
و  استرس ها  در  است.  خود  روان  ترمیم  در  توانایی  و 
مشکالتی مانند کرونا که مزمن می شود، کسانی می توانند 

سالم بمانند که قدرت تاب آوری باالیی دارند
فیاضی بردبار ادامه داد: قدرت تاب آوری به عواملی همچون 
انعطاف پذیری، شناخت و بروز هیجانات، افزایش اعتماد به 
نفس، ارتباطات و توانمندی در برقراری ارتباطات، توانایی 
این  دارد.  بستگی  هنر  ابزار  از  بهره جویی  و  مساله  حل 
و  است  تغییرپذیر  که  است  خصوصیاتی  جزو  تاب آوری 
افراد می توانند تاب آوری خود را با تمرینات و استفاده از 

برخی آموزش ها افزایش دهند.
بازگشایی مدارس فعال به نفع دانش آموزان نیست

به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  زحمتکش  مسعود 
سال   ۱۲ باالی  نوجوانان  و  کودکان  واکسیناسیون 
برگزاری  شرایط  از  یکی  کرد:  اظهار  کشور  سطح  در 
کالس های حضوری این است که ۲ تا سه هفته از دریافت 
دوز دوم واکسن آموزگاران و دانش آموزان گذشته باشد. 
عالوه  باید  حتما  سال   ۱۲ زیر  کودکان  برای  همچنین 
مدارس،  اداری  و  آموزشی  کادر  کامل  واکسیناسیون  بر 
والدین این کودکان نیز واکسینه شده باشند زیرا افراد در 
این رده سنی به علت عدم دریافت واکسن به شدت در 
معرض ابتال قرار دارند. وی مشکالت روحی و روانی ناشی 
از قرنطینه های خانگی و از دست دادن والدین و بستگان 
بر اثر ابتال به کرونا در کودکان را موضوعی جدی خواند 
و گفت: طبق اعالم  رسمی تقریبا به ازای هر ۲ بزرگسالی 
که فوت می کنند، یک کودک یکی از مراقبان خود را از 
دست می دهد. طبق آمارها در ایران ۵۱ هزار کودک پدر 
یا مادر خود را به علت کرونا از دست داده اند؛ بنابراین در 
نظر گرفتن شرایط روحی و روانی این کودکان در مدارس 

بسیار ضروری است.
مشهد  پزشکی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
آسیب های روحی و روانی دوران کودکی را بسیار ماندگار 
در  بتوان  را  آکادمیک  آموزش های  شاید  و گفت:  خواند 
روحی  آسیب های  جبران  اما  کرد  جبران  بعد  سال های 
دلیل است که  به همین  بود.  نخواهد  در کودکان ساده 

مسئوالن امر باید متوجه این مسائل نیز باشند.
شکل گیری  در  سالم  اجتماعی  مراودات  اهمیت  به  وی 
شخصیت کودکان اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه ما 
گاهی برای درمان یک سرماخوردگی ساده بیش از درمان 
یک اختالل رفتاری و شخصیتی در کودک ارزش قائلیم؛ 
این در حالی است که سالمت روان به طور موثری سالمت 

جسم را تحت تاثیر خود دارد.
منبع ایسنا

  گزارش  : ایرنا
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دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان:
وجود برخی منکرات در سواحل هرمزگان نگران کننده 

است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان گفت: نبود پالژ 
مناسب برای بانوان و آقایان در سواحل، حضور مختلط در دریا، پوشش 
استان  در  که  است  بزرگی  منکرات  از  شنا  برای  آقایان  نامناسب  بسیار 

هرمزگان با آن مواجه هستیم.   
والمسلمین حسن کریمی در خصوص وجود منکرات در  االسالم  حجت 
سواحل، افزود: متأسفانه در سطح  سواحل استان شاهد برخی منکرات به 
ویژه در حوزه عفاف و حجاب هستیم که می بایست دستگاه های ذی ربط 
توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند. دبیر ستاد امربه معروف و نهی از 
منکر اظهار کرد: نبود پالژ مناسب برای بانوان و آقایان در سواحل، حضور 
مختلط در دریا، پوشش بسیار نامناسب آقایان برای شنا از منکرات بزرگی 
است که در استان هرمزگان با آن مواجه هستیم.   کریمی عنوان کرد: 
استان  توسعه گردشگری  برای  دریا یک ظرفیت خوبی  و  داشتن ساحل 
هرمزگان فراهم کرده است که متاسفانه عدم توجه و غفلت دستگاه های 
ذی ربط موجب به وجود آمدن منکرات بزرگی از جمله تورهای گردشگری 

غیر مجاز  شده است که بی بندوباری را  در سواحل ترویج می دهند.
 دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان هرمزگان عنوان کرد: برای 
رفع مشکالت حوزه سواحل  استان هرمزگان مدیران باید به طور جهادی 
وظایف خود را انجام و از کارهای که منجر به موازی کاری و  هم پوشانی 

می شود، جلوگیری کنند و در برابر سالمت مردم مسئول هستند.  
وی در پایان خاطرنشان کرد: از استاندار جدید انتظار می رود به طور جدی 
در خصوص ساماندهی سواحل ورود کند و دستگاه های متولی را ملزم به 

انجام وظایف خود کند.
افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش / راهیابی دو دانش 
آموز هرمزگانی به مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد علوم 

و فناوری نانو
دو  ناحیه  والیت  پژوهشسرای  فعال  عضو  هرمزگانی  آموز  دانش  دو 
راه  نانو  فناوری  و  علوم  المپیاد  دوازدهمین  نهایی  مرحله  به  بندرعباس 

یافته و در بین ۳۰ دانش آموز برتر کشور قرار گرفتند
امیرحسین دیوارگر دانش آموز دبیرستان جامعه الصادق و نگین دیگ زاده 
دانش آموز دبیرستان فرزانگان آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس در 
بین برگزیدگان مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد علوم و فناوری نانو قرار 
گرفتند المپیاد دانش اموزی نانو رویداد مورد تایید بنیاد ملی نخبگان است 
و در راستای تفاهم نامه میان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 
و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در سال جاری با همکاری و هماهنگی این 
دو نهاد برگزار شده است شایان ذکر است کل داوطلبان شرکت کننده در 
این رویداد علمی ۶۲۶۴نفر، برگزیدگان مرحله اول ۵۲۴نفر، برگزیدگان 
و  آموزش  اول  مرحله  برگزیدگان  ۳۲نفر،  هرمزگان  استان  اول  مرحله 
پرورش ناحیه دو بندرعباس ۱۱نفر و برگزیدگان مرحله دوم و راه یافته 
پژوهشسرای  اعضای  از  نفر  دو  هرمزگان  استان  نهایی   مرحله  به  نهایی 

والیت ناحیه دو بندرعباس می باشند
همچنین مرحله نهایی دوازهمین المپیاد علوم و فناوری نانو در نیمه دوم 

ابان ماه در تهران برگزار می شود
امکان اصالح قانون موتورسواری بانوان با انجام بررسی های 

کارشناسی
رئیس پلیس راهور کشور گفت: برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان 
منع قانونی داریم، ولی امکان اصالح این قانون با بررسی های کارشناسی 
فدراسیون  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  دریا  آوای  گزارش  به  دارد.  وجود 
موتورسواری و اتومبیل رانی، سردار کمال هادیان فر رئیس پلیس راهنمایی 
پاسخ  در  انتظامی  نیروی  هفته  گرامیداشت  مراسم  در  رانندگی کشور  و 
به سؤالی درباره صدور گواهینامه رانندگی موتور برای بانوان گفت: برای 
صدور گواهینامه موتورسواری در این بخش به این دلیل که در متن قانون 
فقط کلمه آقایان آمده است، منع قانونی داریم. رئیس پلیس راهور ایران 
پیگیری فدراسیون موتورسواری و  با  را می توان  این موضوع  البته  افزود: 
کمیسیون های  در  آن  بررسی  و  دولت  به  پیشنهاد  ارائه  و  ورزش  وزارت 
کارشناسی مرتبط بررسی کرد و در صورت تأیید و اصالح قانون، این امکان 

برای بانوان نیز فراهم شود.
تولد یک هزار و ۳۹۳ کودک در قشم طی ۶ ماهه اول 

امسال
رییس ثبت احوال قشم گفت: در ۶ ماهه اول امسال یکهزار و ۳۹۳ کودک 
نام های  پرتکرارترین  فاطمه  و  محمد  نام های  که  شدند  متولد  قشم  در 

انتخاب شده برای نوزادان پسر و دختر بود.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایرنا، علی اکبر قربانی افزود: پس از این ۲ 
اسم، نام های عبداهلل، علی، مریم و حلما به ترتیب بیشترین اسامی ثبت 

شده برای نوزادان پسر و دختر در جزیره قشم بوده است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری ۵۱۰ ازدواج در این شهرستان 
به ثبت رسید که در همسنجی با سال گذشته ۱۴.۶ رشد به همراه دارد.

این  در  فوت  مورد  کرد: همچنین ۳۶۷  تصریح  قشم  احوال  ثبت  رییس 
مدت ثبت شده است که نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشت.

وی اظهار کرد: در این مدت تعداد ۲ هزار و ۲۲۸ نفر برای ثبت نام کارت 
ملی هوشمند اقدام کردند و سه هزار و ۴۳۶ شناسنامه جدید نیز صادر 
شد. قربانی افزود: کارت ملی تمام افرادی که تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ 
نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند صادر شده و آماده تحویل در محل ثبت نام 
ارایه کارت  با  بانکی  اینکه تمامی خدمات اداری و  با اشاره به  است. وی 
ملی ممکن است، ادامه داد: افرادی که تاکنون نسبت به ثبت نام کارت ملی 
هوشمند خود اقدام نکرده اند برای ثبت نام به دفترهای پیشخوان دولت 
مراجعه کنند. وی اظهار کرد: تعویض شناسنامه های مستعمل و قدیمی 
در حال انجام است اما این امر برای کسانی که دارای کارت ملی هوشمند 
هستند، اجباری نیست. رییس ثبت احوال قشم تصریح کرد: با توجه به 
لزوم ارایه شناسنامه عکس دار برای انجام امور اداری افراد، متولدان شهریور 
۱۳۸۵ و قبل از آن باید جهت عکس دار کردن شناسنامه و ثبت نام کارت 

ملی هوشمند اقدام کنند.
پشت پرده شلیک به زنان در خیابان های اصفهان / 

وضعیت وخیم ۵ زن در بیمارستان
در گزارشی آمده است که مردی که در اصفهان از پشت به زنان شلیک 

می کرده، بعد از چند روز با وثیقه آزاد شده است.
شهرزاد همتی، خبرنگار روزنامه شرق گزارش کرده که بعد از تماس یکی 
از خانواده ها برای تهیه گزارش به اصفهان رفته و با خانواده سه دختر که 
به آنها شلیک شده، صحبت کرده است. خانواده هر سه نفر می گویند در 
خیابان از پشت با تفنگی که ظاهرا ساچمه ای و مخصوص شکار بوده، به 
بیمارستان  به  مجبور شده اند  که  زن جوان شلیک شده طوری  این سه 

مراجعه کنند.
شلیک به زنان در خیابان های اصفهان

در این گزارش گفته شده که یکی از خانواده ها هنگام حضور در بیمارستان 
بستری  علت  این  به  بیمارستان  در  نفر  پنج  دست کم  که  شده  متوجه 

شده اند.
دلیل  به  زنان  روی  به  مکرر  اسیدپاشی  های  دلیل  به  اصفهان  شهر  در 
پوشش آنها، بر روی این موضوع حساسیت وجود دارد. عامالن اسیدپاشی 
بازداشت و محاکمه نشدند که همین موضوع باعث نگرانی مردم این شهر 

است.
الکس ، قاچاقچی دختران ایرانی به آخر خط رسید

الکس سر دسته یک باند مخوف قاچاق دختران ایرانی بود که حکم اعدام 
او توسط سخنگوی قوه قضائیه اعالم شد. از سال ۹۲ یک گروه تبهکار به 
سرکردگی فردی با نام مستعار »الکس«، به مدت سه سال و با توجه به 
ارتباطات گسترده خود در کشورهای مختلف، دختران ایرانی را به منظور 
فروش  به  و  می کرد  قاچاق  کشور  از  خارج  به  آنان  از  جنسی  بهره کشی 
می رساند. فعالیت های مجرمانه و ضد ملی این گروه تبهکار در تمام مدت 
سه سال تحت رصد اطالعاتی نیروی انتظامی قرار داشت و این نهاد پس 
از انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی و هماهنگی های الزم با پلیس اینترپل، 
الکس، سرکرده این باند جنایتکار را در مالزی دستگیر و به کشور منتقل 
قضائیه  قوه  خدائیان سخنگوی  اهلل  ذبیح  توسط  الکس  اعدام  کرد. حکم 

اعالم شد.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان خبرداد:

راهیابی سه طرح دانش آموزان هرمزگانی به مرحله دفاع 
کشوری جشنواره جوان خوارزمی

آموزان  دانش  طرح  سه  گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
جوان  جشنواره  سومین  و  بیست  کشوری  دفاع  مرحله  به  هرمزگانی 
خوارزمی راه یافت.  ایرج بیت اللهی افزود: بنا به اعالم اداره برنامه ریزی 
و امور اجرایی جشنواره جوان خوارزمی بخش دانش آموزی، سه طرح از 
استان هرمزگان به مرحله دفاع کشوری بیست و سومین جشنواره جوان 
خوارزمی راه پیدا کرد. وی افزود: در بخش دانش آموزی بیست وسومین 
جشنواره جوان خوارزمی که در تابستان ۱۴۰۰ با توجه به شرایط قرنطینه 
دانش  از  طرح   ۲۵ شد،  برگزار  غیرحضوری  صورت  به  کرونا  بیماری  و 
از داوری کشوری  آموزان استان در سامانه جشنواره ارسال شد که پس 
سه طرح به مرحله داوری حضوری راه پیدا کرد. این مسئول ادامه داد: از 
میان طرح های دانش آموزان هرمزگان، طرح " بررسی سس بومی سوراغ 
علیخانی-ماجده  تینا  طالبی-  "زهرا  طراحان  در مصرف"  بهینه سازی  و 
پیوخمیردندان  طرح"   ، قشم  محدثه  دولتی  نمونه  دبیرستان  علیزاده"از 
و دهانشویه ضدپالک وضایعات دهانی - دندانی، حاوی نانو جلبک خلیج 
فارس و ریشه درخت مسواک و خرفه "طراح" سیده آیناز موسوی ثانی" از 
دبیرستان نمونه دولتی صفارزاده ناحیه یک بندرعباس وطرح "شناسایی 
و بررسی مهم ترین مسائل و چالش های زیست- محیطی شهر میناب" 
فرزانگان  دبیرستان  از  دوست"  حق  تانوردی-فاطمه  طراحان"معظمه 

میناب به مرحله داوری و دفاع نهائی راه یافتند. بیت اللهی عنوان کرد : 
مرحله دفاع کشوری در بنیاد نخبگان استان با همکاری اداره کل آموزش 
وپرورش استان برگزار خواهد شد که امیدواریم این دانش آموزان بتوانند 

مقام کشوری را کسب کنند.
فراخوان مهرواره ساخت عروسک های نمایشی بومی و 

سنتی هرمزگان اعالم شد
فراخوان مهرواره ساخت عروسک های نمایشی و بومی و سنتی با عنوان 
نوجوانان  و  پرورش فکری کودکان  کانون  از سوی  »جادوی عروسک ها« 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  شد.  اعالم  هرمزگان 
انجمن  سوی  از  مهرواره  این  گفت:  ها  رسانه  به  باره  دراین  هرمزگان 
هنرهای نمایشی و کانون شهرستان سیریک و با همکاری شهرداری این 
شهرستان در راستای کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان به ساخت 
عروسک ها و آشنایی با میراث فرهنگی و بومی و سنتی استان هرمزگان، 
در بخش های ساخت عروسک های نمایشی و عروسک های بومی و سنتی 
گروه های  فقط  مهرواره  این  در  افزود:  پشتکوهی  پروین  می شود.  برگزار 
سنی نوخوان)۷ تا ۸ سال(، نونهال) ۹ تا ۱۱(، نونگاه) ۱۲ تا ۱۴ سال(، 
نوجوان )۱۵ تا ۱۸سال( و ارشد ) ۱۸ تا ۲۲ سال( می توانند شرکت کنند.

نمایشی،  عروسک های  ساخت  بخش  در  شرکت کنندگان  داد:  ادامه  وی 
می توانند در قالب های ) میله ای، دستکشی، نخی( و عالقه مندان به بخش 
با توجه به عروسک های بومی و  نیز  ساخت عروسک های بومی و سنتی 
سنتی رایج در منطقه خود، عروسک ها را در ابعاد حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ 
سانتی متر ساخته و به اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان ارسال کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان در خصوص مهلت ارسال تصاویر 

آثار برای داوری اولیه را ۳۰ آبان و زمان ارسال اصل آثار
)عروسک ها( پذیرفته شده مرحله اول به دبیرخانه برای داوری نهایی را 
۲۰ آذر ماه و اعالم نتایج نهایی و اسامی برگزیدگان را ۲۵آذر امسال اعالم 
کرد و افزود: شرکت کنندگان آثار خود را با فرمت jpg  از طریق لینک 

ذیل: https://hormozgan.kpf.ir/aroosakha ارسال کنند.
حال الالیی خوان ایران خوب نیست

وخامت  دلیل  به  ایران زمین،  مادرانه  الالیی های  خالق  بهمنی،  پروین 
مشکالت قلبی ـ ریوی در بیمارستان بستری شد.

این  عمومی  حال  خصوص  در  بهمنی،  پروین  فرزند  شش بلوکی،  دامون 
است  شده  بستری  )ع(  سجاد  امام  بیمارستان  در  که  پیشکسوت  استاد 
گفت: »از بعدظهر دیروز )چهارشنبه ۲۱ مهر( که حال مادر رو به وخامت 
گذاشت و حتی قدرت تکلمش را از دست داد. با توجه به این که چند وقت 
دیده  جراحت  شدت  به  سرش  پشت  زمین خوردگی  سانحه  اثر  بر  پیش 
بود و از قبل نیز مشکل حاد قلبی و ریوی داشت، امروز شرایط به مراتب 
وخیم تر شد. به محض ویزیت، پزشک مربوطه در این خصوص گفت که 
یکی از ریه های بیمار کامال از آب پر و متورم شده و نیمی از ریه دیگر را 

آب گرفته و همین مشکل باعث تورم شدید قلب شده است.«
پروین بهمنی، متولد ۱۳۲۸ در شیراز، خالق الالیی های محلی و پژوهشگر 
فرهنگ قشقایی است. او فارغ التحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و در 
کسوت معلمی خدمت کرده است. این پژوهشگر پس از سال ها تحقیق و 
اجرا و گردآوری الالیی های مناطق مختلف ایران زمین، نشان درجه یک 

هنری )دکتری( را از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت کرد.
طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس بزودی ارائه 

می شود
 رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، طرح جمعیت و تعالی 
خانواده را از طرح های مهم کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم برشمرد و 
گفت: این طرح نیز پس از ساعت ها بررسی و تدوین، آماده شده است و 
تا پایان هفته طرح نهایی و ارائه می شود. حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی 
در نشست شورای فرهنگ عمومی این استان که با حضور رییس و اعضای 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشور برگزار شد، با بیان اینکه سبک زندگی غربی، کشور را نابود می کند، 
از  ندارد،  غربی  فرهنگ  با  سنخیتی  هیچگونه  ما  فرهنگ  داشت:  اظهار 
همین رو برای حفظ نظام و کشور باید به حوزه فرهنگ اسالمی بیش از 
گذشته بها داد شود. وی تصویب طرح صیانت از فضای مجازی را اقدامی 
می کنند  مخالفت  آن  با  عده ای  اینکه  گفت:  و  دانست  درست  و  اصولی 
آقاتهرانی  است.  افتاده  خطر  به  آنها  مالی  منافع  که  است  این  سبب  به 
قبول  را  مجازی  فضای  از  صیانت  طرح  خصوص  در  مردم  افزود:نظرات 
داریم اما چون باور داریم این طرح اصولی و درست است باید محکم پای 
آن ایستاد. این نماینده مجلس با بیان اینکه در ادوار گذشته مجلس به 
مساله فرهنگ بها داده نمی شد، خاطر نشان کرد: در سال های قبل بودجه 
یافته  افزایش  نیم درصد  و  به )۲.۵(۲  امسال  اما  بود  نیم درصد  فرهنگ 
است. آقاتهرانی افزود: انتظار می رود با اولویت بندی ضرورت هایی فرهنگی، 
از  بسیاری  و  اقدام  اسالم  با  زندگی مطابق  موثری در سبک  اقدام  بتوان 

آسیب ها را از میان برداشت.

اخبار حوزه بانوان



معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در راستای 
این  بیمه  بانوان روستایی سرپرست خانوار؛ مشکل  از  حمایت 

قشر پیگیری و برطرف می شود.
خانه  و  بوم گردی  گردشگری،  طرح های  از  بازدید  در  خزعلی  انسیه 
مشاغل  به  توجه  لزوم  بر  دشتستان  آبپخش شهرستان  بخش  حصیر 
خانگی زنان روستایی و روان سازی در روند کاری این قشر از بانوان 

استان تاکید کرد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: با توجه به 
صادرات  زمینه  در  خوبی  به  توان  می  محصوالت،  این  باالی  کیفیت 

آنها اقدام کرد.
برج  چهار  روستای  گردی  بوم  طرح  از  بازدید  در  همچنین  خزعلی 
آبپخش که زمینه اشتغال ۴۰ نفر از بانوان این روستا را فراهم کرده 
و  حمایت  بانوان   از  گردی  بوم  و  گردشگری  بحث  در  افزود:  است 

تسهیالتی به متقاضیان پرداخت می شود.
محمد حسین ارسطو زاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد طرح های 
بوم گردی استان بوشهر توسط بانوان اداره می شود این طرح ها نیازمند 

حمایت بیشتر هستند.
خانواده  با  همچنین  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
شهید حسین قمیصی که اولین شهید شهر آبپخش دشتستان است 

دیدار و لوح تقدیر به مادر این شهید اهدا کرد.
نشست با بانوان فرهیخته و نخبه و فعاالن حوزه زنان و خانواده استان، 
نگهداری  مراکز  از  بازدید  ناباروری،  و  نازایی  بیمارستان  از  بازدید 
دختران بهزیستی، بازدید از بند نسوان زندان مرکزی بوشهر و شرکت 
در شورای عالی اداری استان بوشهر از برنامه های سفر یکروزه معاون 

رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به استان بوشهر است.
ششمین  قالب  در  و  دولت  هیات  اعضای  همراه  به  جمهوری  رئیس 
استان  وارد  روز جمعه ۱۶ مهرماه  استانی دولت سیزدهم صبح  سفر 
بوشهر شدند و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئوالن 

قرار گرفتند.
در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر ۶  وزیر کابینه 
دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد 

کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند.
 براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و 
تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان های بوشهر و دشتستان 
و وزیر اقتصاد و دارایی به شهرستان های گناوه و دیلم سفر می کنند 
عسلویه،  های  شهرستان  به  گذشته  روز  نیز  شهرسازی  و  راه  وزیر  و 
مورد  را  مناطق  این  زیربنایی  های  پروژه  و  کرد  سفر  دیر  و  کنگان 

بازدید قرار داد.
 وزیران  یادشده که معین دولت هستند عالوه بربررسی میدانی مسایل 
می کنند  شرکت  اداری  شورای  نشست  در  ها  شهرستان  مشکالت  و 
ایثارگران  و  و خانواده های شهدا  مردم  اقشار مختلف  با  دیدارهایی  و 

خواهند داشت.
سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون  اسالمی  محمد  همچنین 

انرژی اتمی،دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
معاون  و  رئیس جمهوری  اجرایی  معاون  مرتضوی  خانواده، صولت  و 
رئیس  دفتر  رئیس  و  اول  معاون  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
جمهوری نیز در بازدیدها ، دیدارها و جلسات سفر  رئیس جمهوری به 

استان بوشهر  آیت اهلل رئیسی را همراهی می کنند.
بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(، منطقه ویژه اقتصادی 
شهرستان  مرکز  اهرم  نخلداران  با  دیدار   ، محالتی  شهید  اسکله   و 
تنگستان، بازدید موزه شهید رئیسعلی دلواری، پروژه راه آهن بوشهر- 
شیراز - عسلویه و نیروگاه اتمی بوشهر و حضور در نشست با نخبگان 
استان از جمله برنامه هایی است که رئیس جمهوری پس از ورود به 

بوشهر انجام داده است.

معاون رئیس جمهوری:
مشکلبیمهبانوانروستاییسرپرستخانواربرطرفمیشود
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معاونرئیسجمهوری:اشتغالوبیمهبانوانهنرمندپیگیریمیشود
زنان و خانواده در  امور  معاون رئیس جمهوری در 
صنایع دستی  پیشکسوتان  انجمن  افتتاح  آیین 
بانوان  بیمه  و  اشتغال  کرد:  اعالم  در شیراز  فارس 
با اولویت زنان سرپرست خانوار در دولت  هنرمند 

سیزدهم پیگیری خواهد شد.
هنرمند  بانوان  با  دیدار  و  آیین  این  در  خزعلی  انسیه   
در  فارس  استان  دستی  صنایع  مختلف  رشته های 
از شنیدن مشکالت و  محل خانه سعادت شیراز و پس 
و  مساعدت  کرد:  اظهار  قشر  این  پیش روی  چالش های 
که  مطروحه  مشکالت  رفع  در خصوص  جدی  پیگیری 
بعضاً مشکالت پیش روی اکثر واحدهای صنعتی به ویژه 
بانوان صنعتگر استان است از طریق این معاونت پیگیری 

خواهد شد.
ادامه  خانواده،  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
داد:تسهیالت برای تأمین سرمایه کار به ویژه در بخش 
عشایری و روستایی و اشتغال و بیمه بانوان با اولویت زنان 

سرپرست خانوار روستایی حتما پیگیری خواهد شد.
در  اینکه  دلیل  به  خانوار  سرپرست  زنان  کرد:  بیان  او 
شرایط کنونی و در مقایسه با بانوانی که از وجود سرپرست 
رو  روبه  بیشتری  مشکالت  با  هستند  برخوردار  خانواده 

هستند در اولویت بیمه و اشتغال قرار دارند.
مؤثری در  نقش  بانوان  عنوان کرد: خوشبختانه  خزعلی 
رهبری، هدایت و برنامه ریزی و کارفرمایی در حوزه صنایع 
از هنرمندان صنایع  توجهی  قابل  و بخش  دارند  دستی 
دستی را بانوان تشکیل داده اند و یکی از اهداف دولت 

تسهیل و تسریع شرایط برای کارآفرینان است.
او افزود: همت و تالش هنرمندان سرمایه های اصلی آنها 
به شمار می رود. جای بسی خوشحالی است که بانوان 
توانسته اند به این زیبایی هنر و توانمندی های خود را به 

منصه ظهور برسانند.

در  اشتغالزایی  و  کار  فرهنگ  اگر  اینکه  بیان  با  خزعلی 
جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکالت برطرف خواهد، 
گفت: بسیاری از مشکالت جامعه به دلیل بیکاری و نبود 

اشتغال سالم و وجود شغل  های کاذب ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: توجه به صنایع دستی به سه دلیل باید 
مورد عنایت ویژه قرار گیرد. اوال به عنوان یک کار هنری 
که با احساس سروکار دارد موجب آرامش روانی هنرمند 
است. ثانیا باعث ماندگاری و حفظ میراث هر منطقه می 

شرایط  با  مناسب  اشتغالزایی خصوصا شغل  ثالثا  گردد. 
این هنر  تقویت  برای  لذاباید  را موجب می شود.  بانوان 

ایرانی اسالمی تمام تالش خود را به کار بگیریم.
خزعلی عنوان داشت: البته وقتی دولت با  کسری بودجه 
بی سابقه مواجه است و ریاست جمهوری تاکید زیادی 
به تحقق یافتن وعده ها دارند نباید وعده ای بدهیم که  
احتمال محقق نشدن داشته باشد. باید بودجه و اعتبار در 
نظر گرفته شود و سپس با در نظر گرفتن میزان بودجه و 

اولویت ها به تحقق وعده ها بپردازیم.
وی ادامه داد: برای برطرف شدن مشکل بازاریابی فروش 
محصوالت صنایع دستی تأکید بر صادرات دارم. بسیاری 
از صنایع ممکن است در بازار داخل به اشباع رسیده باشد 
اما عالقه مندی برای این  صنعت و هنر در خارج از کشور 

وجود دارد.
خزعلی ادامه داد: در وهله اول باید به شناسایی کشورهایی 
که از هنر و صنایع دستی ما استقبال می کنند بپردازیم و 

سپس در این زمینه اقدام عملیاتی شود.
وی اضافه کرد :لذا باید در این کشور ها پژوهش مناسب 
پذیرد.  انجام  آنها  نیاز  و  کاربرد  و  ذائقه   شناخت  برای 
همچنین به جذب نمایندگی های اقتصادی در کشورهای 
دیگر  بپردازیم و تسهیالت الزم در گمرک و حمل و نقل 

نیز انجام بگیرد.
بیان  خانواده،  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
مجوز  دریافت  برای  موجود  موانع  شود  سعی  باید  کرد: 
کارگاههای صنایع دستی  از بین برود. در حقیقت ما برای 
به کار  را  تمام تالش خود  این عرصه  حل مشکالت در 
خواهیم گرفت. با این حال انگیزه ،  توانمندی و پشتکار 

هنرمندان است که کار را پیش خواهد برد.
و  است  برخوردار  صنعتگر  2۰۰هزار  از  فارس  استان 
افزون بر هفتادردصداز هنرمندان صنایع دستی فارس را 
بانوان تشکیل داده اند. افزایش قیمت مواد اولیه، تعطیلی 
کارگاه ها به دلیل شیوع بیماری کرونا، نیاز به فراهم کردن 
تأمین  بیمه  بالعوض،  تسهیالت  دریافت  برای  شرایط 
استان  که  معضالتی  و  مستمری  بازگرداندن  اجتماعی، 
فارس در حوزه صادرات دارد از جمله مشکالتی بود که 

از سوی بانوان هنرمند صنایع دستی فارس مطرح  شد.
منبع ایرنا

  گزارش  : ایرنا
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خانه پدری فروغ فرخزاد به تملک شهرداری درآمد
خانه پدری فروغ فرخزاد پس از چند سال کش و قوس سرانجام به تملک 

شهرداری درآمد و کارهای مرمت و بازسازی آن آغاز خواهد شد.
دست کم از سال ۱۳۹۱ زمزمه های تخریب خانه پدری فروغ فرخزاد )شاعر 
آزاد  انتهای کوچه خادم  واقع در  معاصر متولد ۱۳۱۳ و درگذشته ۱۳۴۵( 
در محله امیریه تهران توسط مالکان این خانه شنیده می شد که در سال 
۱۳۹۷ بار دیگر قوت گرفت. در پی این موضوع شهرداری تهران  قول هایی 
برای حفظ این خانه  داد و سازمان وقت میراث فرهنگی هم مهرماه همان 
سال خبر داد که خانه به ثبت ملی رسیده است. اما وضعیت این خانه 
در یکی  دو سال اخیر نامشخص بود و پیگیری هایی برای حفظ آن وجود 
داشت تا این که سرانجام به تملک شهرداری درآمد. دیانا قوقاسیان، همسر 
فروغ  پدری  خانه  کارهای  پیگیر  که  فرخزاد(  فروغ  )برادر  فرخزاد  مهرداد 
 ۲۲( روز چهارشنبه  تملک  کارهای  می گوید:  ایسنا  به  است  بوده  فرخزاد 
مهرماه( به انجام رسید و توانستند خانه را بگیرند زیرا کسی که ساکن بود، 
سخت می خواست بلند شود. قبال هم کارهای ثبت ملی این خانه انجام 
شده است و ان شاءاهلل از  هفته آینده کارهای مرمت خانه آغاز و به زودی 
به روی عالقه مندان باز می شود. او می افزاید: قرار شد کارهای مرمت توسط 
با نظارت من انجام شود، زیرا تقریبا  سازمان زیباسازی شهرداری تهران و 
آخرین کسی هستم که همه مسائل را می داند.  همسر من کوچک ترین 
فرد خانواده بود و دائم به آن خانه می رفتیم، توضیحات را داریم، از قبل 
هم نقشه اولیه را برای شهرداری آماده کرده ام و امیدوارم خانه هرچه زودتر 
به روز اول برگردد و موزه ای شود برای آیندگان. عروس خانواده فرخزاد درباره 
جزئیات این خانه موزه و این که آیا اشیاء باقی مانده از فرخزادها در این خانه 
به نمایش گذاشته خواهد شد مانند اتفاقی که برای خانه موزه »سیمین و 
جالل« افتاد بیان می کند: تقریبا چیزی نمانده است.  این خانه شبیه خانه 
سیمین و جالل نخواهد شد و مقداری متفاوت تر خواهد بود. چیزی نمانده 

که به عنوان چیدمان منزل باشد؛ در حد عکس و مدارک خواهد بود.
کوی خادم آزاد در محله امیریه تهران متشکل از دو کوچه  به هم متصل 
است که یکی به خیابان مولوی امروز می رسد و دیگری به خیابان ولیعصر؛ 
نقطه   در  درست  فرخزاد  فروغ  پدری  خانه   سبز«.  لکه های  دراز  »خیابان 

اتصال این دو کوچه قرار گرفته است.
»کوچه ای هست که قلب من آن را

از محله های کودکی ام دزدیده ست« )فروغ فرخزاد/ تولدی دیگر(
فرخزاد(،  فروغ  خواهر  و  فقید  پژوهشگر  و  )شاعر  فرخزاد  پوران  گفته   به 
سروان محمد فرخزاد، پدرشان )که بعد سرهنگ شد(، این خانه را سال ها 

پیش در میان باغی در این کوچه بنا کرده بود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

سپردن مسئولیت به زنان از توصیه های امام خمینی 
است/ امیدواریم زنان قدر استعدادهای خودشان را بدانند

محور  عنوان  به  زنان  به  مختلف  های  مسئولیت  سپردن  گفت:  خزعلی 
خانواده و توجه به جایگاه های آن ها، صحبت های امام خمینی است.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در همایش بانوان 
فرهنگ یار، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت:حرکت های خوبی 
از دهه ۷۰ برای به کار گیری خواهران در نیروی انتظامی در بخش های 
مختلف و تخصص های مختلف انجام شده است، خصوصا بخش هایی که 
در بحث های روانشناسی و جامعه شناسی مربوط است، عهده دار شدند.

او با اشاره به اینکه امیدواریم این  بها دادن به بانوان در بخش های مختلف 
رو به توسعه باشد، افزود: سپردن مسئولیت های مختلف به زنان به عنوان 
امام خمینی  محور خانواده و توجه به جایگاه های آن ها، صحبت های 
های  نقش  در  بانوان  دیدیم  که  بود  مقدس  دفاع  در  های  نمونه  است. 
مختلف چه طور عمل کردند. خزعلی تصریح کرد: از پلیس راهور تشکر 
می کنیم که به اهمیت نقش زنان توجه کرده است خوب است که از زنان 
در بحث تصادفات و کاهش این امر بهره مند شده ایم، در مرحله نخست 
باید پژوهش شود، در مرحله دوم آموزش دهی وسیع و در مرحله آخر، عمل 
کردن به آن را باید انجام دهیم. معاون زنان رئیس جمهور ادامه داد: این 
نقش بزرگ بر عهده بانوان است بانوان ما از یک سو خودشان باید آموزش 
ببیند و بعد از آن به عنوان محور اصلی خانواده به فرزندانشان باید آموزش 

های الزم را دهند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
ضرورت استفاده از زنان پلیس و بسیجی در امنیت 

زنان و کودکان
رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسالمی گفت: باید از نقش زنان 
بویژه بسیج جامعه زنان و زنان پلیس به صورت داوطلبانه و بسیجی در 
حوزه امنیت زنان و کودکان استفاده شود.  زهره الهیان در دومین همایش 
بانوان فرهنگیار افزود: زنان در فرهنگ سازی نقش بی بدیلی دارند انها در 
حوزه امنیت اجتماعی نقش ویژه ای داشته و پلیس زنان نیز در این عرصه 
بسیج  بویژه  بانوان  نقش  از  باید  کرد:  تاکید  وی  کنند.  می  نقش  ایفای 

جامعه زنان و پلیس در حوزه امنیت زنان و کودکان استفاده کرد، هر چند 
طرح هایی در این زمینه در مجلس شورای اسالمی در دشگستور کار قرار 
دارد.  الهیان افزود: هر جا حضور مردمی در امور جاری کشور دیده شده 
در  دارند  آمادگی  داریم که  بسیاری  مردمی  ایم. سازمان های  بوده  موفق 
حوزه سالمت و امنیت به کمک بیایند، هر چند فراکسیون های مردم نهاد 
در مجلس در این زمینه فعال شده اند؛ در این راستا می توانیم ظرفیت 
سازمان مردم نهاد در حوزه زنان را به کمک بیاوریم و الزم است تا در این 
مسیر به آموزش بانوان که راس و محور خانواده هستند، کمک شود تا در 
مسیر سالمت اجتماعی گام برداریم.  رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون 
اسالمی گفت: همچنین  و سیاست خارجی مجلس شورای  ملی  امنیت 
این کمیسیون آمادگی دارد تا هر گونه خالء قانونی را در حوزه کاهش آمار 
مرگ و نیر ناشی از تصادفات احصاء کرده و اصالح کنیم و از لحاظ نظارتی 
نیز دستگاه های مختلف را پای کار اورده تا به وظائف خود در این حوزه 
پزشکی  علوم  فرهنگستان  در  علمی  لحاظ  به  افزود:  الهیان  کنند.  عمل 
براساس شاخص های آینده پژوهی ثابت شده که فرهنگ سازی و استفاده 
از فناوری در کاهش مرگ و میرها اثر دارد. وی گفت: ساالنه ۱۶ هزار نفر 
در اثر تصادفات جان باخته و ۳۰۰ هزار نفر مجروح می شوند که این آمار 
تهدیدی برای سالمت کشور است. ساالنه انواع بیناری های سرطانی، مزمن 
و عفونی به یک میزان خسارت به جامعه وارد می کند اما تصادفات بیش 
نیروی  را تهدید می کند.    هفته  بیماری ها سالمت مردم  این  از همه 
انتظامی از ۱۷ مهرماه با شعار پلیس مقتدر، قانونمدار و امین مردم آغاز و 
۲۳ مهر ماه با شعار پلیس، والیتمداری، حفظ ارزش ها و جامعه ایمانی به 
پایان می رسد. براساس روزشمار هفته نیروی انتظامی، ۱۸ مهر ماه با عنوان 
با  ماه  مهر   ۱۹ و  اجتماعی  انضباط  عمومی،  مشارکت  هوشمند،  پلیس 
عنوان پلیس خدمتگذار، سرباز فداکار و امنیت پایدار نامگذاری شده است.

 ۲۰ مهر ماه نیز با عنوان پلیس، امنیت اقتصادی، پشتیبانی تولید و مانع 
آموزش  اجتماعی،  پیشگیری  پلیس،  عنوان  با  نیز  ماه  مهر   ۲۱ و  زدایی 

همگانی و امنیت اجتماعی نامگذاری شده است.
تالش جهادی،  پلیس،  عنوان  با  ترتیب  به  نیز  مهرماه   ۲۳ و   ۲۲ روزهای 
ایمانی  جامعه  و  ها  ارزش  حفظ  مداری،  والیت  پلیس،  و  شهادت  و  ایثار 

نامگذاری شده است.
آموزش خانواده محور به دانش آموزان ابتدایی و 

دبیرستانی/ هنوز شبکه ای مخصوص خانواده ایجاد
 نشده است

ابتدایی  آموزان  به دانش  آموزش  کبری خزعلی گفت: موضوع خانواده در 
باید توسط فرزندان  و دبیرستان در دستور کار است که تکریم و احترام 
رعایت شود و الزم است محبت از طرف پدر و مادر مورد استفاده قرار گیرد.

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده درباره برنامه 
و  الزام رشد کودکان  و  فروپاشی خانواده  از  برای جلوگیری  راهبردی  های 
از  حمایت  زمینه  در  هایی  ریزی  برنامه  گفت:  خانواده  نهاد  در  نوجوانان 
خانواده های نزدیک به امر طالق انجام شده و تدوین کتاب هایی صورت 
گرفته اما در عمل می بینیم که بسیار موفق نیستیم چرا که این آموزش 

ها به درون خانواده ها نرفته است.
او با بیان اینکه بندهایی در مهندسی فرهنگی سند ملی جامع کودک و 
نوجوان برای آموزش خانواده ها جهت جلوگیری از طالق زوجین وجود دارد 
و الزم است ارتباطی با دستگاه های اجرایی فراهم کنیم ، افزود: آموزش و 
پرورش برای خانواده سهمی دارد که انجمن اولیا و مربیان در این زمینه 
می تواند نقش آفرینی کند همچنین همین سهم در آموزش عالی نیز 
وجود دارد که در خصوص آموزش خانواده  ۵ تا ۶ واحد درسی در دانشگاه 
مساجد،  سراغ  به  است  الزم  زمینه  این  در  داد:  ادامه  خزعلی  داریم.  ها 
سازمان تبلیغات، صدا وسیما و ارگان هایی که در فرهنگ عمومی سهمی 
دارند، برویم. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تاکید کرد: 
باید شبکه ای مخصوص خانواده در مهندسی فرهنگی ایجاد می شد که 
تاکنون انجام نشده است و تأخیر این موضوع به زودی برطرف می شود 
همچنین محتوای آن در دستور کار جلسات آینده ما قرار دارد. هدف ما 
از تشکیل خانواده  بعد  این است که آموزش های خانواده، قبل، حین و 
معضالت  برخی  ایجاد  از  که  باشد  داشته  ادامه  اختالف  ایجاد  از  قبل  تا 
گفت:   خانواده  و  زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای  .رئیس  کنیم  جلوگیری 
خانواده  در  انشقاق  و  نفاق  از  که  است  ای  گونه  به  خانواده  های  آموزش 
دانش  به  محوری  خانواده  آموزش  موضوع  افزود:  کند.خزعلی  جلوگیری 
آموزان ابتدایی و دبیرستان در دستور کار است که در این میان تکریم و 
احترام باید توسط فرزندان رعایت شود و الزم است محبت از طرف پدر و 
مادر هم وجود داشته باشد. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
از سند ملی  تابعیت های دیگر  درباره مشمول شدن کودکان و نوجوانان 
حقوق کودکان و نوجوانان گفت: نوع تابعیت در آموزش های خانواده مطرح 
نیست و مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند کسانی که در کنار فرزندان 
ما مشغول تحصیل، درس و زندگی هستند باید امکان آموزش و بهداشت 
برایشان فراهم شود. همچنین سیر تابعیت این افراد طبق قانونی که در 

کشور داریم مورد بررسی قرار می گیرد.
اولین زن دریانورد دریای خزر از مشکالت زنان دریانورد گفت: 

زنان اجازه تحصیل در دانشگاه های دریایی را ندارند
 اولین زن دریانورد دریای خزر اظهار داشت: متاسفانه هر چند که تقاضای 
بانوان برای ورود به رشته های دریانوردی رو به افزایش است اما هنوز بانوان 

اجازه تحصیل در دانشگاه های دریایی را ندارند.
براساس جدیدترین گزارش های سازمان بنادر و دریانوردی ، در دنیا بیش از 
یک میلیون و ۶۵۰ هزار دریانورد وجود دارد که سهم بانوان از این جمعیت 
به  مشغول  دریانورد  هزار  ایران ۱۳۰  در  اما  است.  درصد   ۲ تنها  میلیونی 
کار هستند که جمعیت زنان دریانورد کمتر از ۱۴۰ نفر است و اغلب زنان 
دریانورد در رده مهمانداری و ملوانی در دریای جنوب فعالیت می کنند و 
زنان در پست های افسر دوم و اول کمتر از انگشتان یک دست هستند. 
حضور کم رنگ بانوان در این حوزه و شغل دالیل متعددی دارد که بعضی از 
آنها ریشه در تفکر سنتی برای محدود کردن زنان در ورود به انواع مشاغل 
مناسبت  به  دارد.   مناسب  تجهیزات  و  امکانات  نبود  در  دیگر  برخی  و 
روز جهانی دریانورد گفت وگویی با اولین زن دریانورد دریای خزر داشتیم. 
مهم ترین گله و خواسته  »مرضیه سادات طباطباییان« افسر دوم زیر ۳۰۰۰ 
این است که به زنان اجازه داده شود در دانشگاه های دریایی در داخل کشور 
تحصیالت آکادمیک داشته باشند. طباطبائیان با بیان اینکه خوشبختانه 
تقاضا از سوی بانوان برای ورود به رشته دریانوردی بسیار زیاد شده است 
این رشته هستیم، گفت:  به  بانوان  افزایش عالقه مندی  و هر روز شاهد 
متاسفانه هر چند که تقاضای بانوان برای ورود به رشته های دریانوردی رو به 
افزایش است اما هنوز بانوان اجازه تحصیل در دانشگاه های دریایی را ندارند.

وی ادامه داد: در ایران تحصیالت آکادمیک و دانشگاهی در رشته ناوبری 
برای بانوان نداریم و بارها درخواست داشتیم که سازمان بنادر و وزارت علوم 
پتانسیل  برسند.  توافقی  یک  به  و  باشند  داشته  موضوع  این  در  تعاملی 
بانوان  همچنین  دارد.  وجود  کشور  در  زن  دریانوردان  تربیت  برای  باالیی 
دریانوردان  می توانیم  و  داریم  رشته  این  در  استعداد  با  و  توانمند  بسیار 

خوبی را در سطح جهانی آموزش و تربیت کنیم.
چگونه  زنان  حاضر  حال  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دریانورد  این 
از  رشته  این  در  تحصیل  برای  آیا  و  بگذرانند  را  تحصیلی  دوره های  باید 
طریق دانشگاه های خارجی اقدام کردید، گفت: هر چند که برخورداری از 
تحصیالت آکادمیک بسیار بهتر است اما در حال حاضر بانوان می توانند 
البته  شوند  حوزه  این  وارد  آموزشی  دوره های  و  آموزشگاه ها  طریق  از 

آموزشگاه هایی که زیر نظر سازمان بنادر هستند.
وی ادامه داد: البته می دانم که برخی از بانوان عالقه مند به این رشته در 
ایران برای تحصیالت آکادمیک مهاجرت کردند و در دانشگاه های ترکیه و 

ایتالیا پذیرش شدند.
یکتا جمالی، دختر وزنه بردار ایران نقره ای شد

نماینده دسته ۸۱ کیلوگرم وزنه برداری ایران در مسابقات نوجوانان جهان 
در بخش دختران موفق به کسب مدال نقره شد.

یکتا جمالی در حرکت اول یکضرب وزنه ۸۶ کیلو را با موفقیت باالی سر 
برد. او در حرکت دوم ۹۰ کیلو را با موفقیت مهار کرد. او در تالش سوم 
ناکام ماند تا به مدال برنز بسنده کند.  نماینده کشورمان در دوضرب هم 
وزنه ۱۰۷ و ۱۱۵ کیلو  اول و دوم موفق شد  مدال گرفت. وی در حرکت 
نرسید  نتیجه  به  کیلو   ۱۱۹ برای  جمالی  سوم  تالش  ببرد.  سر  باالی  را 
تا به مدال نقره این حرکت برسد. در مجموع رقابت دسته ۸۱ کیلوگرم، 
یکتا جمالی به مدال نقره رسید. نمایندگان گرجستان و روسیه هم اول 

و سوم شدند.
۶00 جلدکتاب بریل و صوتی در مرکز فراگیر کانون پرورش 

فکری هرمزگان
مرکز  گفت:  هرمزگان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
این استان درحال حاضر دارای ۱۲ هزار جلد کتاب و ۵۰۰  فراگیر کانون 

جلد کتاب بریل و ۱۰۰ نسخه کتاب صوتی می باشد.
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  پشتکوهی«،  »پروین 
هرمزگان به بهانه روز عصای سفید گفت: مرکز فرهنگی هنری زیبا شهر 
مرکز  عنوان  به  احمد  آل  خیابان جالل  در  واقع  بندرعباس(  سه  )شماره 
کودکان  دیگر  کنار  در  ویژه  نیازهای  با  بچه های  که  است  جایی  فراگیر 
کسب  را  هم  کنار  در  همزیستی  تجربه  و  دارند  دسترسی  فعالیت ها  به 
و  کودکان  همه  بهره مندی  هدف  با  مرکز  این  داد:  ادامه  وی  می کنند. 
نوجوانان با نیازهای ویژه)اختالل بینایی، شنوایی و دارای معلولیت جسمی 
و حرکتی( مراکز فراگیر تاسیس شده است. پشتکوهی در رابطه با سایر 
تجهیزات این مرکز گفت: مرکز فراگیر بندرعباس مجهز به دستگاه بهدید، 
دستگاه پرکینز، دستگاه لوح قلم و دستگاه سروش برای اعضای با نیاز ویژه 
با  رابطه  در  هرمزگان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  می باشد.  بینایی  در 
تعامالت کانون و آموزش و پرورش نیز گفت: این مرکز ارتباط تنگاتنگی با 
آموزش و پرورش استثنایی داشته و دانش آموزان و آموزگاران مدارس ویژه از 

امکانات آنجا بهره مند می گردند.

اخبار حوزه بانوان



آخرین  با  مطابق  و  شناس  جمعیت  یک  اظهارات  اساس  بر 
سرشماری کشور، حدود ۳۶ درصد از جمعیت زنان جوان ۱۵ تا 
۳۴ سال کشور را دخترانی تشکیل می دهند که هنوز ازدواج 
نکرده اند و حدود ۲.۳ درصد از زنان ۴۵ ساله و بیشتر در بازه 

سنی تجرد قطعی قرار دارند. 
دکتر محمود مشفق همزمان با روز جهانی دختر اظهار کرد: بر اساس 
آخرین سرشماری کشور، تعداد زنان ۱۵ تا ۳۴ ساله حدود ۱۴ میلیون 
نفر بوده است که این آمار شامل زنان مجرد و متاهل می شود. اگر بازه 
نظر  در  دختری«  »دوره  سنی  بازه  عنوان  به  را  سال   ۳۵ تا   ۱۵ سنی 
بگیریم، پنج میلیون نفر از این زنان جوان، دختر و ازدواج نکرده بودند. 
در واقع بر اساس آخرین سرشماری کشور، حدود ۳۶ درصد از جمعیت 
زنان جوان ۱۵ تا ۳۴ سال کشور را دخترانی تشکیل می دهند که هنوز 

ازدواج نکرده اند. 
»ایالم« دارای بیشترین و »یزد« دارای کمترین درصد دختران 

مجرد ۱۵ تا ۳۵ ساله
آخرین  نتایج  اساس  بر  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  این 
بیشترین دختران مجرد  سرشماری کشور درباره استان هایی که دارای 
هستند، ادامه داد: استان  ایالم با ۴۶.۵ درصد، کهگیلویه و بویر احمد با 
۴۴.۲ درصد، کرمانشاه با ۴۲.۶ درصد، سمنان با ۴۱.۴ درصد، لرستان با 
۴۰.۷ درصد، تهران با ۳۹.۹ درصد و گیالن با ۳۹.۷ درصد دارای بیشترین 

درصد دختران مجرد ۱۵ تا ۳۵ ساله هستند. 
مجرد  دختران  درصد  کمترین  دارای  که  استان هایی  درباره  مشفق 
با حدود  آذربایجان شرقی  نیز توضیح داد: خراسان شمالی و  هستند 
۳۱ درصد، قم و قزوین با حدود ۳۰ درصد، خراسان رضوی با حدود ۲۸ 
درصد و یزد با حدود ۲۷ درصد دارای کمترین درصد دختران مجرد ۱۵ 

تا ۳۵ ساله هستند. 
»بوشهر« دارای بیشترین و »یزد« دارای کمترین درصد تجرد 

قطعی زنان ۴۵ ساله و بیشتر
این جمعیت شناس با بیان اینکه اگر تجرد قطعی برای زنان را معطوف 
به زنانی بدانیم که بیش از ۴۵ سال سن دارند و هنوز ازدواج نکرده و یا 
شانس ازدواج کمتری نسبت به سایر گروه های سنی دارند، تصریح کرد: 
درصد تجرد قطعی بین زنان ازدواج نکرده ۴۵ ساله و بیشتر حدود ۲.۳ 
درصد است یا به عبارت دیگر ۹۷.۷ درصد زنان تا سن ۴۵ سالگی ازدواج 
کرده اند و تنها ۲.۳ درصد از این جمعیت تا سن ۴۵ سالگی هنوز ازدواج 

نکرده اند واحتماال در سن تجرد قطعی قرار دارند. 
با  به گفته این هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، استان بوشهر 
۵.۴ درصد، خوزستان با ۳.۸ درصد، فارس با ۳.۶ درصد، کرمانشاه با ۳.۴ 
درصد، تهران با ۳.۳ درصد و گیالن با ۲.۸ درصد دارای باالترین درصد 

تجرد قطعی زنان ۴۵ ساله و بیشتر هستند. 
و  قم  درصد،   ۱.۶ با  زنجان  استان  که  گفت  هم  را  این  همچنین  وی 
خراسان  درصد،   ۱.۴ با  جنوبی  خراسان  درصد،   ۱.۵ با  رضوی  خراسان 
شمالی با ۱ درصد و یزد با ۰.۸ درصد، دارای کمترین درصد تجرد قطعی 

زنان ۴۵ ساله و بیشتر هستند. 
مشفق با بیان اینکه مطابق با آخرین سرشماری کشور، تعداد پسران ۱۵ 
تا ۳۴ ساله حدود هشت میلیون نفر و تعداد دختران ۱۵ تا ۳۴ ساله 
حدود پنج میلیون نفر است، خاطر نشان کرد: نسبت جنسی در گروه 
سنی ۱۵ تا ۳۴ سال حدود ۱۶۰ است و این به آن معنا است که در 
این بازه سنی در مقابل هر ۱۰۰ دختر ازدواج نکرده، ۱۶۰ پسر ازدواج 

نکرده وجود دارد. 
تعداد پسران مجرد در سن ازدواج بیش از دختران مجرد در 

سن ازدواج است
این جمعیت شناس با اشاره به قائل شدن پنج سال فاصله سنی )به 
اگر  کرد:  تصریح  ازدواج،  برای  پسران  و  دختران  میان  میانگین(  طور 
ساله   ۳۴ تا   ۱۵ دختران  جمعیت  و  ساله   ۳۹ تا   ۲۰ پسران  جمعیت 
ازدواج نکرده را در نظر بگیریم، جمعیت پسران ۲۰ تا ۳۹ ساله مجرد 
حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت دختران ۱۵ تا ۳۴ ساله 
اینجا  مجرد حدود پنج میلیون نفر است. در واقع نسبت جنسی در 
حدود ۱۱۲ است که یعنی در مقابل هر ۱۰۰ دختر در سن ازدواج ۱۱۲ 
پسر در سن ازدواج داریم و می توان گفت نسبت پسران ازدواج نکرده 
در این سنین بیش از دختران است. این امر نشان دهنده عدم توازن 
جنسیتی در سن ازدواج است، چراکه تعداد پسران مجرد بیش از تعداد 
دختران مجرد است که این امر از نظر اجتماعی می تواند مشکالتی در 

بازار ازدواج  ایجاد کند. 
این هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در بخش دیگر سخنان خود 
داده های  اساس  بر  افزود:  نیز  کشور  دختران  تحصیالت  میزان  درباره 

سرشماری دو درصد ۹۶.۵ درصد از دختران ۱۵ تا ۳۵ ساله باسواد و  ۳.۵ 
درصد از این دختران بی سواد هستند. در همین بازه سنی ۱۱ درصد 
دختران دارای مدرک ابتدایی، ۱۲ درصد راهنمایی، ۱۱.۶ درصد دیپلم، 
۲۸.۵ درصد پیش دانشگاهی، ۶.۳ درصد کاردانی، ۲۰ درصد کارشناسی، 
دکتری  مدرک  دارای  درصد   ۰.۳ و  ارشد  کارشناسی  مدرک  درصد   ۴.۴

هستند.
 این جمعیت شناس در پایان سخنان خود تاکید کرد: در حال حاضر 
مسائلی  مهمترین  از  یکی  کشور؛  در  کرونایی  محدودیتهای  دلیل  به 
که دختران کشور با آن مواجه هستند، آسیب روانی و عاطفی و حتی 
متاسفانه  است.  تنهایی  و  اجتماع  در  حضور  عدم  از  ناشی  جسمانی 
طوالنی شدن قرنطینه های خانگی، ارتباط ضعیف با گروه های دوستانه 
در محیط های آموزشی، نبود تفریحات و سرگرمی های مفید در دوران 
کرونا، بسیاری از دختران و به ویژه دختران جوان تر را معرض آسیب های 
روانی و عاطفی قرار  داده است. در این راستا واجب است مسئوالن و 
طرق  از  دانشگاه ها  و  مدارس  در  تربیتی  و  آموزشی  مسئوالن  ویژه  به 
مختلف به بازسازی روانی، عاطفی و افزایش تاب آوری آنها کمک کنند. 
این امر توجه جدی مسئوالن و متولیان امر را پس از گشایش مدارس 
زمینه  این  در  نیز  خانواده ها  دیگر  سوی  از  طلبد.  می  دانشگاه ها  و 

وظیفه ای سنگین بر عهده دارند.
به گزارش ایسنا، اعداد پاراگراف نهم این خبر پس از ارسال خبر از سوی 
مصاحبه شونده تغییر کرد که بر اساس آن عدد »سه میلیون« به »پنج 

میلیون« و »۱۹۱« به »۱۱۲« تغییر و اصالح شد./ ایسنا

۳۶درصد زنان ۱۵ تا ۳۴ ساله ازدواج نکرده اند/پیشی 
گرفتن تعداد پسران مجرد در سن ازدواج از دختران
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انتشارات پر سرخ منتشر كرد/دايه به بازار كتاب آمد
دایه عنوان کتابي است به قلم نویسنده قشمي 
شده  منتشر  سرخ  پر  انتشارات  سوي  از  که 
است. این کتاب در تیراژ هزار نسخه و به قیمت 

۶٨هزار تومان وارد بازار کتاب شده است.
انیسه شریفي پور قشمي نویسنده این کتاب در رابطه 
انتخاب اسم کتاب گفت: دایه ها زنانی پرتالش و  با 
االیام در  از قدیم  با داشتن دانش بومی طب،  مومن 
ها  دایه  افزود:  وي  داشتند.  پررنگی  حضور  جامعه 
پیشگامان توانمندی زنان در جامعه محلی محسوب 

می شدند.
شریفي پور در مورد شکل گیري ایده اولیه این کتاب 
میدانی  های  پژوهش  برای  را  همسرم  کرد:  تصریح 
بود؛  جالب  برایم  کارش  روش  و  کردم  می  همراهی 
یک روز که در جزیره هنگام قرار مالقات با بابازار و 
تا  از من هم خواست  داشت  مردم شناسی  مصاحبه 
در مورد کارآفرینی زنان که دغدغه ام هست بنویسم 
و من همان روز اولین مصاحبه ام را با یکی از زنان 
از یک هفته  توانمند جزیره هنگام شروع کردم. بعد 
مصاحبه را پیاده کردم و برای ادامه کار تشویق شدم.

هر  دیگر  و  خورد  استارت  پروژه   ۹۵ سال  واقع  در 
کارآفرین  و  توانمند  زنان  رفتم جویای  روستایی می 

آن روستا می شدم، عکس می گرفتم و مصاحبه تهیه 
می کردم و کم کم ساختار کتاب را در ذهنم تنظیم 
می کردم. تصمیم گرفتم کارآفرینان را در چند بخش 
دسته بندی کنم. تعدادی زنان را خودم لیست کردم و 
تعدادی زن نیز معرفی شدند و هر چه جلوتر می رفتم 
زنان بیشتری را کشف می کردم که گنجاندن همه 

بانوان عزیز در کتاب حاضر مقدور نبود.
ساختار نوشتاری ام از زبان شخص سوم است. در ابتدا 
از محیط کار و فعالیت هر زن توصیف کرده ام و سپس 
بیوگرافی و روش کارش را شرح داده ام و در نهایت 
چالش ها و برنامه هایی که پیش رو دارد بیان شده 

است.
توانمند گمنام جزیره است  بانوان  انگیزه من معرفی 
که این حرکت کوچک باعث خودباوری بیش از پیش 
زنان و دختران شود و هنر و میراث ارزشمند ما رونق 

بگیرد و پایدار بماند.
به  بودند  همراهم  مسیر  این  در  که  کسانی  تمام  از 
خصوص زنان جامعه محلی سپاسگزارم و از آقای ایرج 
انتشارات پرسرخ که زحمت چاپ  اعتمادی مدیریت 

کتاب را بعهده داشتند کمال تشکر را دارم./ تابناک
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افسرانکارآگاهزنواردچرخه»کارآگاهی«میشوند
در  داریم  قصد  گفت:  ناجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
از  دفاع  داعیه دار  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
وارد  را  کارآگاه زن  افسران  بانوان است،  حقوق 

چرخه کارآگاهی کنیم.
با معلول  پلیس آگاهی  اظهار کرد: در  محمد قنبری 
مبارزه می کنیم و باید اقدامات خود را به سمت علمی 

شدن و هوشمندسازی پیش ببریم.
وی افزود: در حوزه جرایم جنایی به طور مثال حین 
مسلحانه  سرقت  سریالی،  قتل  خانوادگی،  قتل  وقوع 
یا  طفل  یک  علیه  جرم  وقوع  اذیت،  و  آزار  با  توأم 
جریحه دار  جامعه  احساسات  پسربچه،  یا  دختربچه 
می شود و همه دنبال چرایی وقوع آن اتفاقات هستند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: اخیراً در مجموعه 
پلیس آگاهی، کارگروهی روان شناختی ایجاد کردیم، 
روان شناسی مجموعه  از متخصصان  کارگروه که  این 
پلیس هستند، با وقوع یک جرم، دنبال علت و انگیزه 
ارتکاب از طرف مرکب و چرایی وقوع آن می روند، از 
جلوی  آینده  در  که  می شود  استفاده  این  چرایی  آن 

ارتکاب جرم را توسط مرتکبان جدید بگیریم، جامعه 
را حساس کنیم و دیگران را برای پیشگیری پای کار 
بیاوریم، این اقدامات به نظر بنده، حرکت بسیار خوبی 
است که در آینده کمک شایانی به حوزه کشف جرایم 

جنایی مانند موارد ذکر شده خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اکنون گروه روان شناختی مذکور در 
فعال  آگاهی  پلیس  هویت  تشخیص  مرکز  مجموعه 
هستند، گفت: ما به دنبال توسعه علوم کارآگاهی در 
مجموعه پلیس آگاهی هستیم، به همین منظور برای 
نخستین بار قصد داریم در جمهوری اسالمی ایران که 
داعیه دار دفاع از حقوق بانوان است، افسران کارآگاه زن 

را وارد چرخه کارآگاهی کنیم.
افراد در آینده  این  قنبری اضافه کرد: قصد داریم به 
دهیم،  ارائه  کارآگاهی  الزم  آموزش های  نزدیک 
آزمون های علمی از آنها اخذ کنیم، نشان کارآگاهی به 
آنها بدهیم و در حوزه کشف جرم که می توانند بانوان 

به ما کمک کنند، از این کارآگاهان زن بهره ببریم.
منبع  ایمنا

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
احداث پارک های بانوان در استان های مختلف کشور در دولت 
پارک ویژه  از شهرها  اما در برخی  نهم و دهم آغاز شد، گفت: 
بانوان وجود ندارد، احداث فضاهای سالم ورزشی و تفریحی برای 

بانوان ضروری است، زنان بیش تر از مردان به ورزش نیاز دارند.
و  چهارمحال  استانداری  زنان  و  خانواده  کارگروه  در  الجوردی  زهره 
بختیاری با اشاره به اینکه مشکالت بسیاری در سطح کشور وجود دارد، 
اظهار کرد: بخشی از این مشکالت ناشی از تحریم است، اما نمی توان 
با تحریم دانست، بسیاری از مسئوالن  تمامی این مشکالت را مرتبط 
حل  برای  داخلی  توانمندی های  سمت  به  نگاهشان  اینکه  به جای 
مشکالت باشد، نگاهشان به آن سوی مرزها بود، شعار " ما می توانیم" 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی مطرح است، در برهه ای شاهد عملی 
شدن این شعار در کشور بودیم، اما اکنون این شعار کمرنگ شده است.

در  تحریم ها  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
از  امیدمان  زمانی که  درونی شد،  استعدادهای  کشور موجب شکوفایی 
کشورهای خارجی برای واردات برخی از کاالها قطع شد، برای رفع نیاز 
کشور وارد عرصه تولید شدیم، نباید اجازه دهیم بذر ناامیدی در کشور 
کاشته شود، امروز نیازمند مدیریت جهادی در سطوح مختلف هستیم، 

مدیری که از آمدن بین مردم واهمه نداشته باشد.
وی در خصوص فعالیت های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: اگر این کمیسیون برای حل تمامی مشکالت و معضالت فرهنگی 
موجود در کشور ورود پیدا می کرد، قطعا به نتیجه دلخواه نمی رسید، 
بنابراین اولویت ها و سپس فوریت ها در مسائل فرهنگی شناسایی شد و 
برای حل آن ها برنامه ریزی صورت گرفت، فرآیند تبدیل طرح و الیحه به 
قانون در مجلس شورای اسالمی بسیار زمانبر است، در حال حاضر ۱۵۰ 

طرح برای رای گیری در صحن علنی مجلس در نوبت هستند.
الجوردی در خصوص طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توضیح 
داد: این طرح مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی بنابر اولویت شد و مقرر 
امروز بحث جمعیت  به تصویب برسد،  گردید در کمیسیون مشترکی 
فرصت طالیی  اگر  در کشور محسوب می شود،  اساسی  اولویت های  از 
از دست برود و در چاله جمعیتی گرفتار شویم، این مسئله دیگر قابل 

جبران نیست.
عضور فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 
دوره ای با شعار " فرزند کمتر، زندگی بهتر" مردم از بحث فرزندآوری 
دور شدند، در آن دوران عده ای معتقد بودند ازدیاد جمعیت برای کشور 
خطرساز بوده، در حالیکه یکی از مهم ترین شاخصه های هر کشوری بحث 

جمعیت آن است.
وی با بیان اینکه برای تدوین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
بیش از ۹ ماه زمان صرف شده است، عنوان کرد: از نظرات کارشناسان 
این طرح به موضوع  این طرح استفاده شده است، در  نیز در  مختلف 
جمعیت به صورت یکجانبه و یکسویه توجه نشده است، بلکه مباحثی 
مانند اشتغال، مسکن، تسهیالت، مشوق های فرزندآوری برای زنان شاغل 

و خانه دار و زوج های در آستانه ازدواج در این طرح مدنظر قرار گرفت.
با موفقیت اجرا  الجوردی بیان کرد: اگر می خواهیم طرحی در کشور 
شود، باید بودجه و وظایف هر دستگاه مشخص شود، اگر این مسئله 

اتفاق بیوفتد، قطعا می توان برای ترک فعل هر دستگاه مجازاتی در نظر 
گرفت، در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وظایف هر دستگاه 
مشخص شده است و اگر ترک فعلی صورت گرفت، مجازات های تعیین 

شده بازدارنده خواهد بود.
به  اشاره  با  ادامه  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
اینکه احداث پارک های بانوان در استان های مختلف کشور در دولت نهم 
و دهم آغاز شد، گفت: اما در برخی از شهرها پارک ویژه بانوان وجود 
ندارد، احداث فضاهای سالم ورزشی و تفریحی برای بانوان ضروری است، 

زنان بیش تر از مردان به ورزش نیاز دارند.
وی بیان کرد: مسائل و مشکالت زنان در حوزه های مختلف از جمله 
... شناسایی شده  از موعد و  بازنشستگی پیش  مهریه، حضانت فرزند، 

است و در فراکسیون زنان و خانواده مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
کشور  مشکالت  از  بسیاری  برای حل  کرد:  عنوان  پایان  در  الجوردی 
نیازمند بودجه هستیم، متاسفانه دولت با کسری شدید بودجه مواجه 
شده است، قطعا کشورداری یک امر بسیار ظریف و حساس بوده و باید 

به مسائل مختلف در آن توجه کرد.
افزایش انتصاب زنان در پست های مدیریتی در چهارمحال و بختیاری

خانواده  و  زنان  امور  دفتر  مدیرکل  جلیل پور-  مرضیه  جلسه  ادامه  در 
استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه نقش زنان در رشد 
و تعالی خانواده غیرقابل انکار است، اظهار کرد: نقش سازنده زنان باید 
در بحث خانواده مدنظر قرار بگیرد، همچنین نقش مادری و همسری در 

آموزه های دینی مورد توجه قرار گرفته است.
اجتماعی نقش  اقتصادی،  تعامالت فرهنگی،  زنان در  امروز  افزود:  وی 
در  موثری  نقش  امروز  شاغل  زنان  دارند،  نوین  مدیریت  در  موثری 

تصمیم گیری های خانواده دارند.
جلیل پور با بیان اینکه ۴۹۲ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری را 

زنان تشکیل می دهند، گفت: در این استان ۴۴۰ بانوی کارآفرین، ۱۴۱ 
بانوی شاخص، ۲۱ بانوی بازرگان، ۱۸۸ تعاونی با مدیریت زنان، ۴۰۰ 
بانوی فرهیخته و ۴۷ بانوی فعال اقتصادی وجود دارد، همچنین برای 
۳۵۴۶ از بانوان استان با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری 

چهارمحال و بختیاری شغل ایجاد شده است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: انتصاب زنان در پست های مدیریتی از ۱۰ درصد در سال ۹۶ به 
۱۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، تاکنون ۲۱ هزار و ۸۷۹ زن 

سرپرست خانوار در استان شناسایی شده است.
از  بانوان  ویژه  آموزشی  و  فرهنگی  مجتمع  احداث  اینکه  بیان  با  وی 
از  می توان  کرد:  عنوان  است،  بختیاری  و  چهارمحال  بانوان  مطالبات 
پتانسیل های دستگاه های اجرایی در راستای احداث این مجتمع استفاده 
با اشاره به اینکه از ۱۰ شهرستان چهارمحال  کرد. جلیل پور در ادامه 
بانوان  پارک  دارای  بروجن  و  شهرکرد  شهرستان  دو  تنها  بختیاری  و 
بانوان  از مطالبات  بانوان در شهرستان ها  پارک  احداث  هستند، گفت: 

است، می توان در این پارک ها مراکز مشاوره راه اندازی کرد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: 
کاهش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۲۰ سال از دیگر مطالبات بانوان 
است، عنوان کرد: به نظر می رسد این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در خصوص اجباری بودن تست غربالگری برای بانوان باردار، گفت: 
بسیاری از بانوان توان مالی برای انجام تست غربالگری ندارند، بنابراین 
برای جلوگیری از تولد فرزند معلول باید نهادهای حمایتی بخشی از این 

هزینه ها را پرداخت کند.
جلیل پور بیان کرد: بررسی پدیده های زندگی مجردی برای بانوان و تاثیر 
کرونا در روابط خانوادگی و تغییر سبک زندگی نیازمند آسیب شناسی 

است.

بانواننیازمندفضاهایسالمورزشیهستند
  گزارش  : ایسنا



یاغالما نوعی غذای ترکیه ای چرب و چیلی و پرطرفدار استانبلی 
است که با استفاده از نان شبیت یا همان خمیر جادویی درست 

می شود، 
بی  ای است که  ترکیه  نوعی غذای  نان شبیت  با   Yağlama یاغالما 
فوری محسوب  و  پرطرفدار  غذاهای  از  یکی  و  نیست  الزانیا  به  شباهت 
میشود  که می توانید نان شبیت یا همان نان با خمیر جادویی را به 
مقدار زیاد درست کرده و در فریزر نگهداری کنید  و در مواردی که نیاز 
به پخت غذای فوری دارید این غذا را برای مهمانان ناخوانده و یا اعضای 

خانواده تان درست کنید.
مواد الزم:

۲ لیوان آب ولرم
۱ قاشق مرباخوری نمک
۱ قاشق غذاخوری شکر

۱ قاشق غذاخوری خمیر مایه
۵ لیوان آرد)کم کم و با کنترل بریزید(

برای سس:
۵۰۰ گرم گوشت چرخ کرده

۳ عدد فلفل سبز
۳ عدد گوجه فرنگی

۱ عدد فلفل کاپیا
۲ عدد پیاز بزرگ

۱ استکان آب )۱۰۰ گرم(
روغن مایع به مقدار الزم
زیره، فلفل به مقدار الزم

۱ قاشق غذاخوری رب گوجه
طرز تهیه:

ابتدا داخل آب را درون ظرفی حاوی خمیر مایه و شکر را میریزیم . ۵ 
اضافه  با هم  را  آرد  و  نمک  ندارد(  زدن  به هم  میکنیم)نیاز  دقیقه صبر 
به  نرمی  و  یکدست  خمیر  تا  میکنیم  اضافه  کم  کم  را  )آرد   . میکنیم 
از  میدیم.  استراحت  ساعت  نیم  پوشانده  را  خمیر  روی   ) بیاد  دست 

ها  چانه  روی  باز  و  برمیداریم  گردو  از  بزرگتر  کمی  های  تیکه  خمیر 
ها  چانه  کرده  پاشی  آرد  را  میز  روی   . نشوند  خشک  تا  میپوشانیم  را 
حبابهای  وقتی  میذاریم  داغ  نچسب  ماهیتابه  در   . میکنیم  باز  نازک  را 
کوچک زد زود برمیگردانیم  و باز وقتی طرف دیگر شروع به حباب زدن 
را  بار آخر دوباره طرف دیگر  برای  تا خوب پف کند.   برمیگردانیم  کرد 
برگردانده و سپس از روی اجاق برمیداریم . نان ها را روی هم میذاریم . 

برای سس:
 در یک ماهیتابه روغن میریزیم گوشت چرخ کرده را تفت می دهیم . 

نزدیک به کشیده شدن آب گوشت پیاز و فلفل خرد شده را اضافه کرده 
و تفت میدیم. رب و گوجه فرنگی مربع خرد شده و ادویه را اضافه کرده 
از روی  بعد  تا ۳ دقیقه   ۲  . را میریزیم  . در آخر آب  و تفت می دهیم 
اجاق برمیداریم . به ترتیب یک ردیف نان شبیت و یک ردیف سس آماده 
شده ریخته و تا آخر به همین ترتیب ادامه می دهیم و یاغالما را آماده 
ماست  با  و  میذاریم  دلخواه جعفری خرد شده  به  یاغالما  روی  میکنیم. 

سیر دار سرو میکنیم . 
نوش جان .

با سرآشپز=  یاغالما کایسری
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چند خبر کوتاه...
تعیین تکلیف مهمترین برنامه های حوزه اشتغال شهرستان بستک 

در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان
هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بستک به ریاست مهندس محققی 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور اعضای این کارگروه در محل 
سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه مهندس محققی با اشاره به بررسی طرح 
بسته بندی خرما آقای بدویی بر لزوم تعیین تکلیف این طرح و صدور پروانه بهره برداری و 
همچنین پرداخت مابقی تسهیالت تکمیلی کم بهره برای اتمام این طرح تأکید و از افتتاح این 
طرح در دهه فجر سال جاری خبر داد. وی در ادامه به موضوع ساماندهی بازار فروش محصوالت 
مرکز عرضه محصوالت خانگی  تنها  عنوان  به  بستک  ریخونه  :پارک  افزود  و  پرداخت  خانگی 
انتخاب گردیده و از شورای اسالمی شهر بستک انتظار می رود با همکاری سایر دستگاه های 
اجرایی برای راه اندازی این بازار اهتمام ورزند. در پایان این جلسه معاون عمرانی فرماندار بر 
یارانه  و  ای  بیمه  کارورزی،مشوق  کار، شامل طرح  بازار  فعال  برنامه های ذیل سیاست های 
به  نمود. الزم  تأکید  اشاره  مورد  مزایای طرح های  از  کارفرمایان  برخورداری  دستمزد جهت 
ذکر است در این جلسه ۶۰ طرح مشاغل خانگی که توسط مدیران جهاد کشاورزی،صمت و 
میراث فرهنگی شناسایی شده بودند بررسی و ۳۰ طرح به عنوان مصوبه به کارگروه اشتغال 

استان معرفی گردید.
حداقل ۸0 درصد جامعه برای بازگشایی مدارس و کسب و کارها 

باید واکسینه شوند
زمینه  در  شده  مطرح  اظهارات  از  انتقاد  با  مجلس  ودرمان  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
و کارها حداقل ۸۰ درصد جامعه  بازگشابی مدارس و کسب  برای  تاکید کرد:  واکسیناسیون 
باید واکسن بزنند. به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، سیدجلیل میرمحمدی در تذکری 
شفاهی در  جلسه علنی امروز مجلس گفت: امروز از تربیون مجلس چندین بار در خصوص 
داد.  پاسخ  زمینه  این  در  درستی  به  همکاران  از  یکی  و  اعتراض شد،  اجباری  واکسیناسیون 
وی در ادامه با بیان اینکه به چند استفتاء از مراجع در این زمینه اشاره می کنم، گفت: برای 
بازگشایی مدارس و بازگشت کسب و کارها حداقل ۸۰ درصد مردم باید واکسیناسیون شوند، 
حضرت آقا در این زمینه تاکید داشتند اگر عقالی حکومت اسالمی مقرراتی را در زمینه کنترل 
بیماری اعالم کنند همه باید عمل کنند در بحث واکسن نیز همین است. نائب رئیس کمیسیون 
دارد  واکسن  به  بستگی  ما  زمانی که حیات  تاکید داشتند  نیز  آقای سبحانی  بهداشت گفت: 
واکسن واجب شرعی می شود. آقای جوادی آملی نیز بز لزوم تبعیت از نظر تخصصی وزارت 
بهداشت در این زمینه تاکید داشتند پس بر همه ما واجب است در بحث واکسیناسیون تابع 

نظرات کارشناسی باشیم.
به بهانه همایش سراسری راهور تبیین و تاکید شد

سهم زنان از تخلفات رانندگی؛ نقش زنان در حوادث رانندگی

 آنطور که مسئوالن راهور می گویند آمار تخلفات رانندگی زنان بسیار پایین تر از مردان 
نباشند، در کنار رانندگان مرد  این درحالی است که زنان حتی اگر پشت فرمان هم  و 
نقش و سهم بسزایی در بهبود این فرهنگ و کاهش حوادث دارند یا می توانند ایفا کنند.

استان های مختلف کشور میزبان همایشی سراسری و در نوع خود متفاوت و مهم بودند؛ 
همایش بانوان فرهنگ یار ترافیک که به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا )۱۷ تا ۲۳ مهر( 

با مرکزیت تهران در استان ها از جمله کرمان برگزار شد.
از جمله نکات مهمی که در این همایش از سوی مسئوالن راهور اعالم شد، آمار پایین تر 
تخلفات و جرایم رانندگی زنان در مقایسه با مردان بود؛ هرچند توضیح کامل داده نشد که 
آیا این آمار با احصای نسبت تعداد رانندگان مرد و رانندگان زن تدوین و تحلیل شده یا 
خیر، اما خود آمار ارائه شده گویای نقش و سهم زنان در فرهنگ رانندگی است؛ همانطور 
که تاکنون بیشتر روی نقش کودکان در خانواده تاکید می شد که تاکید مناسبی نیز بود 
و هست. در این همایش در کرمان سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان 
عنوان  به  مختلف  های  بخش  در  فرهنگ سازی  در  بانوان  جایگاه  اهمیت  بر  و  صحبت 
مادران جامعه و نیز نهادینه کردن فرهنگ ترافیک تاکید کرد. سرهنگ امیر معین الدینی 
گفت: باید بیش از پیش از ظرفیت اجتماعی بانوان در فرهنگ سازی بخش ترافیک بهره 
کرد:  تصریح  کشور  در  بانوان  برای  گواهینامه  میلیون  هفت  به صدور  اشاره  با  وی  برد. 
همچنین بانوان در خودروها نیز در کنار همسر و فرزندانشان قرار دارند و می توانند در 

کاهش تصادفات نقش تعیین کننده ای داشته باشند.
سهم ۸۰درصدی عامل انسانی در تصادفات

سرپرست پلیس راهور استان کرمان با بیان اینکه انسان، راه و وسیله نقلیه سه عامل اصلی 
حوادث ترافیکی هستند افزود: حدود ۸۰ درصد تصادفات مربوط به عامل انسانی است.

وی در ادامه به تاثیر و سهم بانوان در عرصه های مختلف جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: 
باید از نقش زنان در ارتقای رفتارهای ایمنی در جامعه بهره برد.

سهم ۱۹ درصدی تخلفات و جرایم رانندگی زنان
بیشتر  و  دارد  تعلق  بانوان  به  رانندگی  جرایم  و  تخلفات  درصد   ۱۹ از  کمتر  گفت:  وی 
تاکید کرد:  استان کرمان  راهور  پلیس  انجام می شود. سرپرست  آقایان  تخلفات توسط 

اصالح رفتار ترافیکی رانندگان خسارات تصادفات را به حداقل ممکن می رساند.
وی خسارات ناشی از تصادفات رانندگی را در بخش تلفات انسانی جبران ناپذیر عنوان 
کرد و گفت: از دست رفتن یک عضو یا سرپرست خانوار می تواند خسارات زیادی بر دوش 
خانواده و جامعه در ابعاد مختلف تحمیل کند. معین الدینی نقش بانوان را در فرهنگ 
سازی ترافیک به دلیل محوریت بودن در خانواده مهم ارزیابی کرد و گفت: باید از این 
ظرفیت در بهبود شرایط استفاده کرد. براساس آمارها ۵۲ هزار نفر از بانوان کشور در طرح 

فرهنگ یار ترافیک کشور فعالیت دارند. 

در شش ماه نخست امسال ۷۹1 کودک از مادران 10 تا 14 ساله 
متولد شدند 

مطابق با آمار اولیه شمار موالید امسال که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده 
است، از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله 
متولد شده اند. مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ )بر حسب سن مادر در زمان 
تولد( که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست 
به گفته  و  اند  متولد شده  تا ۱۴ ساله  مادران ۱۰  از  تعداد  ۷۹۱ کودک  سال ۱۴۰۰، 
سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های 
آتی تغییر کنند. در این میان، ۴۲۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده از مادران 
۱۰ تا ۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند.  با توجه به اینکه این آمار بر حسب 
گروه سنی مادر در زمان تولد و به تفکیک جنسیت فرزند و استان منتشر شده است؛ تا 
کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۱۲۷ پسر و ۱۲۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی 
سال ۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد. پس از سیستان و بلوچستان، به ترتیب خوزستان 
با تولد ۴۸ پسر و ۴۴ دختر، خراسان رضوی با تولد ۳۶ پسر و ۲۹ دختر، گلستان با تولد 
۲۵ پسر و ۲۱ دختر، کرمان با تولد ۲۳ پسر و ۲۲ دختر و آذربایجان شرقی با تولد ۲۵ 

پسر و ۱۰ دختر در صدر آمار کودکان متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارند.
در این بین اما خراسان جنوبی با تولد یک پسر، کهگیلویه و بویر احمد و قم هر کدام با 
تولد یک دختر و ایالم با تولد دو دختر استانهایی هستند که کمترین کودکان از مادران 

۱۰ تا ۱۴ ساله در آنجا متولد شده اند. 
همچنین در همین بازه زمانی )از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰( تعداد ۳۶ هزار و ۵۶۲ 
کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله متولد شده اند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۹۲۲ کودک 

پسر و ۱۷ هزار و ۶۴۰ کودک نیز دختر هستند.
در توضیحاتی که همراه با جداول آماری در سایت سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، 
آمده است که سازمان ثبت احوال کشور با توجه به نیازکاربران برای دسترسی به شمار 
 A Technical :۱۹-Revealing the Toll of COVID ( موالید و توصیه نامه
 Package for Rapid Mortality Surveillance and Epidemic
به  توجه  با  نیز  و  جهانی  بهداشت  سازمان   )Response, WHO, May۲۰۲۰
جمعیت  اطالعات  پایگاه  داده های  از  صاحب نظران  فزون تر  چه  هر  بهره برداری  ضرورت 
کشور، در تالشی چند ماهه اقدام به ایجاد ساختار جدول های شمارش موالید به تفکیک 
سن مادران برپایه هفته و جایگزینی آن با ساختار قبلی )برپایه فصل( کرده است و این 
جداول را باید آمارهای اولیه دانست چراکه تهیه »آمارهای رسمی نهایی« با توجه به بند 
به روال  برای نظام آمار حیاتی )سازمان ملل متحد، ۲۰۱۳(  ۲۵۸ اصول و توصیه هایی 

گذشته و به صورت ساالنه انجام می شود.


