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زنان  راستای سالمت  در  اختراعی  بندرعباسی  ۲۲ ساله  دختر 
به ثبت رساند که در دو مسابقه جهانی برای کشور مدال نقره 

به ارمغان آورده است.
فارغ  و  بندرعباس  ساکن  ساله،   ۲۲ مداح  هما  دریا،  آوای  گزارش  به 
توانسته  پزشکی هرمزگان،   علوم  دانشگاه  از  مامایی  التحصیل رشته 
برساند.  ملی  ثبت  به  ایران  در  را  آن  و  بسازد  مشبک«  اسپکولوم   «
این اختراع در نخستین دوره مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس 
به  امسال   تیرماه  که  ایفیا(  جهانی  فدراسیون  عضو  مخترعان  )ویژه 
صورت مجازی برگزار شد و ۸۰۰ شرکت کننده در آن حضور داشتند  
و همینطور ششمین دوره نمایشگاه و مسابقات بین المللی اختراعات 
کشور ترکیه)ISIF ۲۰۲۱( نخستین مسابقات ویژه اختراعات پس از 
همه گیری کووید ۱9 بود که به صورت حضوری در استانبول برگزار 

شد، بین ۲۶۰ شرکت کننده مدال نقره کسب کند.
مداح با اشاره به عالقه اش به رشته مامایی می گوید: در رشته های 
و  رتبه  با  متناسب  داشتم که  مامایی عالقه  و  پزشکی  به  دانشگاهی 
نوآوری  و  ها  ایده  همیشه   بود،  اولم  انتخاب  مامایی  زمانی  شرایط 
مشبک  اسپکولوم  اختراعم  اولین  اما  میرسد  ذهنم  به  فراوانی  های 
بود که در ایران به ثبت ملی رسید و توانست در دو مسابقه جهانی 

نیز مدال نقره بیاورد. 
هایی  مدل  حاضر  حال  در  دهد:   می  توضیح  خود  اختراع  درباره  او 
مورد  زنان  های  و مطب  ها  کلینیک  ها،  بیمارستان  در  اسپکولوم  از 
بسیار  درد  همچون  فراوانی  های  نقص  که  میگیرد  قرار  استفاده 
هنگام  شدن  بجا  جا  و  اسپکولوم  نماندن  ثابت  و  استفاده  هنگام 
نیست.  استفاده  قابل  مختلف  های  بافت  با  زنان  همه  برای  معاینه  
اسپکولوم مشبک در حقیقت این نواقص را رفع می کند و می تواند 

در صورت تولید به پزشکان و بیماران کمک شایانی کند.  
میدهد:    ادامه  و  گوید  می  هایش  دغدغه  دیگر  از  جوان  دختر  این 
با  پایتخت  از  و دوری  دلیل شرایط جغرافیایی  به  شهر های جنوبی 
امکانات و نظارت خدمات بهداشتی و درمانی بیشتری دست و  نبود 
تسهیل  من  همیشگی  های  دغدغه  از  یکی  و  کنند   می  نرم  پنجه 
کمک  و  ماما(  و  زنان  )متخصص  اوپراتور  برای  معاینات  انجام  روند 
زیرا  بود  معاینات  هنگام  دنیا  جای  همه  در  بیماران  درد  کاهش  به 
بیماری  تشخیص  برای  وسیله  این  از  ترس  دلیل  به  زنان  از  بسیاری 
زناشویی،  روابط  در  تری  بزرگ  مشکالت  دچار  و  نکرده  مراجعه  خود 

ادراری و حتی سرطان میشوند . 
به  مداح  مدت  کوتاه  های  برنامه  و  اهداف  از  یکی  وسیله  این  تولید 
که  دارم  ذهن  در  بسیاری  های  طرح  گوید:   می  او  رود.  می  شمار 
مرحله  کردن  طی  و  تدوین  حال  در  جدید  طرح  دو  حاضر  حال  در 
ثبت است. هر دو در حیطه پزشکی بوده که یکی از آن ها در حوزه 
نیز  را  آنها  زودی  به  که  است  داروسازی  زمینه  در  دیگری  و  جراحی 

معرفی می کنم. 
او به دنبال تشویق یکی از همکاران باتجربه اش در زمینه اختراعات 
حال  در  و  شود  مطرح  جهانی  در سطح  که  کرد  پیدا  را  فرصت  این 
ژنو  در  آن  مقر  که  است  مخترعان  جهانی  فدراسیون  عضو  حاضر 

است.  سوئیس 
بیمار  فرد  بهتر  معاینه  جهت  وسیله ای   )speculum( اسپکولوم 

است که با کنارزدن بافت های مختلف اطراف محل مورد معاینه، دید 
بهتری را جهت بررسی و معاینه برای پزشک فراهم می آورد. این ابزار 
فلز  از جنس فوالد و  یوناني ها و روس ها  بار توسط  اولین  کاربردی 
معاینه های  منظور  به  است.  شده  ساخته  پزشکی  مصارف  حوزه  در 
گوش  )رکتوم(،  روده  راست  بینی،  مانند  بدن  مختلف  قسمت های 
)گوش میانی( و دهان از این وسیله استفاده می شود اما پرکاربردترین 
و شناخته شده ترین نوع اسپکولوم، اسپکولوم واژینال است. هر کدام 
برای تمام  از آن ها  ابزارها دارای سایزهای مختلفی هستند و  این  از 
منظور  به  کرد.  استفاده  توان  می  نیز  کودکان  های سنی، حتی  رده 
جنس  از  اغلب  واژینال  اسپکولوم های  عفونت،  انتقال  از  پیشگیری 

است. پالستیک 

اختراعی برای کاهش ترس و اضطراب حین معاینه زنان 

هما مداح دختر هرمزگانی مدال نقره جهانی آورد

۲

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
وم

 س
ال

 س
14

00 
ن 

آبا
 8

به 
شن

  1
۲۲

ره 
ما

 ش
ن   

زگا
رم

ن ه
زنا

ی 
دا

ص

ارشادی: ایران مصمم به توانمندسازی زنان و دختران است
ملل  سازمان  در  ایران  نمایندگی  معاون  و  سفیر 
متحد اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران مصمم 
است تا آنچه را برای توانمندسازی زنان و دختران 

ضروری است، انجام دهد.
زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسالمی 
امنیت  در نشست شورای  متحد  ملل  نزد سازمان  ایران 
سازمان ملل با موضوع زنان، صلح و امنیت افزود: با وجود 
یکجانبه  قهرآمیز  اقدامات  اعمال  و  تجاوزکارانه  اقدامات 
غیرقانونی ) تحریم های یکجانبه( علیه جمهوری اسالمی 
ایران و ملت ایران، که حقوق اولیه و اساسی زنان و دختران 
را نقض کرده است، جمهوری اسالمی ایران مصمم است 
تا آنچه را که برای توانمندسازی زنان و دختران ضروری 
است، انجام دهد و زمینه را برای ایفای نقش مهم آنها در 
جامعه و استفاده کامل از ظرفیت ها و توانایی های آنها از 

جمله، در زمینه صلح و امنیت فراهم کند.
ملل  ایران در سازمان  اسالمی  ارشد جمهوری  دیپلمات 
افرادی  از جمله آسیب پذیرترین  گفت: زنان و دختران 
هستند که از شرایط منازعات و درگیری ها رنج می برند. 
بنابراین، باید تمام تالش خود را برای تأمین امنیت زنان 

در منازعات مسلحانه انجام داد.
ارشادی تاکید کرد: زنان می توانند در پیشگیری و حل 
منازعات نقش مهمی ایفا کنند. آنها همچنین می توانند 
این  در  باشند.  داشته  امنیت  و  صلح  در  بسزایی  سهم 

زمینه، باید نقش آنها تقویت و ارتقا یابد.
اظهار  ملل  سازمان  در  ایران  نمایندگی  معاون  و  سفیر 
داشت: با این وجود، شورای امنیت باید به موضوع زنان، 
آنجا که در حیطه وظایف خود تحت  تا  امنیت،  صلح و 
منشور سازمان ملل متحد، یعنی حفظ صلح و امنیت بین 

المللی قرار می گیرد، بپردازد.
وی افزود:  بر این اساس، موضوعاتی که اساساً به صلح و 
امنیت بین المللی مرتبط نیست، باید توسط ارگان های 

ذیربط ملل متحد یعنی مجمع عمومی، شورای اقتصادی 
و اجتماعی و کمیسیون وضعیت زنان، مورد بررسی قرار 
متحد  ملل  در سازمان  ایران  ارشد  دیپلمات  این  گیرند. 
ادامه داد: در ارتقاء و افزایش نقش زنان در صلح و امنیت، 
شرایط خاص هر کشور، تفاوت های تاریخی و فرهنگی 
مورد  کاماًل  باید  زمینه،  این  در  ها  دولت  اصلی  نقش  و 
بنابراین،  افزود:  ارشادی  گیرد.  قرار  احترام  و  شناسایی 
از  پس  بازسازی  و  منازعات  حل  در  که  است  ضروری 
منازعه  طرف  کشور  مردم  و  ملی  حاکمیت  به  جنگ، 

احترام گذاشته شود.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل  در این نشست با 
را  بیایید شرایط  از وضعیت زنان در جهان گفت:  انتقاد 
برای حقوق زنان تغییر دهیم و به نیمی از انسانیت فرصت 

ساختن صلحی که همه ما به دنبال آن هستیم، بدهیم.
و  آفرین   تحول  صلح،  سازندگان  زنان   افزود:  گوترش 
با  مذاکره  و  گری  میانجی  حال  در  آنها  هستند.  فعاالن 
انسجام  و  زنان  برای حقوق  و  مسلح هستند  های  گروه 

اجتماعی در جوامع خود مبارزه می کنند.

دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت: اما اغلب اوقات، زنان 
در حاشیه فرایندهای رسمی صلح باقی می مانند و تا حد 

زیادی از اتاق های تصمیم گیری حذف می شوند.
بشریت  از  نیمی  توانیم  نمی  دیگر  ما  تصریح کرد:   وی 
را از صلح و امنیت بین المللی حذف کنیم. عدم تعادل 
در  نابرابری  پایدارترین  همچنان  مرد  و  زن  بین  قدرت 

جهان است.
ایرنا

  گزارش  : آوای دریا
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هف بهداشت  وزارت  جمعیت  سالمت  دفتر  مدیرکل  برکاتی،  حامد 
 ۸ از  بیش  کشور  و  دارد  ادامه  همچنان  موالید  کاهش  می گوید: 
میلیون و 400 هزار سالمند دارد و کشور باید همه انرژی و توان 

خود را بگذارد که به حد جایگزینی برسیم.
کاهش  درباره  گوناگون  هشدار های  برای  زمانی  گذشته،  دهه  یک 
افزایش  برای  سیاست هایی  تدوین  باعث  که  هشدار هایی  بود.  جمعیت 
وسایل  بهداشت  وزارت  رسید  خبر  که  بود  پیش  سال  شد.  جمعیت 
و  کرده  ممنوع  را  بهداشت  خانه های  در  رایگان  بارداری  از  پیشگیری 
در مجلس شورای  تدوین طرح جوانی جمعیت  این سیاست ها،  آخریِن 
اسالمی است. طرحی که موادی از آن از جمله حذف اجباری غربالگری 
شده  روبرو  زیادی  انتقادات  و  بحث های  مورد  اخیر  ماه های  در  نوزادان 

است.
اما آنطور که از آمار ها و اظهارنظر های مسئوالن و کارشناسان برمی آید، 
بود  پیش  روز  دو  است.  نداشته  چندانی  نتیجه  باره  این  در  تالش ها 
در  کشور  جمعیت  راهبردی  مطالعات  مرکز  دبیر  قاسمی،  صالح  که 
جمعیتی  شاخص های  »تمام  درباره  هشدار  ضمن  ایسنا  با  مصاحبه ای 
سال  هشت  در  مجلس  و  دولت  بی توجهی  صورت  در  که  گفت  ایران« 
و دیگر  از دست می دهیم  را  آینده »پنجره طالیی جمعیت« در کشور 

کاری از دست مان بر نمی آید.
حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت هم همین 
از  موالید  کاهش  که سرعت  همانطور  می گوید  او  می دهد.  را  هشدار ها 
۹۸ به ۹۹ کمتر شده است، در سال های آتی همین روند ادامه خواهد 
کشور  مختلف  دستگاه های  در  موثری  اقدام  عمال  می گوید  او  یافت. 
بحث  در  که  داریم  وزارتخانه   ۱۱ »ما  است؛  نشده  انجام  زمینه  این  در 
و  ازدواج  برای  به جوانان کشور  باید  که  ایجاد ظرفیت هایی  و  جمعیت 
فرزندآوری کمک کنند، نقش دارند. اگر با همین ساختار امروزی پیش 
برویم، فکر می کنم در پنج سال آینده به یک ثبات می رسیم. یعنی به 
TFR )نرخ کل باروری( را  حدی خواهیم رسید که بعد از آن، احتماال 

در حدود ۱.۵ خواهیم داشت که اصال عدد خوبی نیست.«
وزارت  جمعیت  سالمت  دفتر  کل  مدیر  برکاتی،  حامد  با  گفتگو  متن 

بهداشت را در زیر می خوانید.
زمانی  چه  و  است  سال  چند  زنان  و  مردان  ازدواج  حاضر سن  حال  در 

اولین فرزند را به دنیا می آورند؟
می کنند.  ازدواج  سالگی   ۲۴ از  بعد  زنان  و  سالگی   ۲۹ ما حدود  مردان 
باالی  زنان  سن  متوسط  به طور  می آورند،  دنیا  به  را  فرزند  اولین  وقتی 
۲۸ سال است. پسران هم حدودا ۳۳ یا ۳۲ سال دارند که اولین فرزند 
از  بعد  سال   ۵ تا   ۴.۵ حدود  از  بعد  متوسط  طور  به  یعنی  دارند.  را 
است.  همین  هم  دوم  فرزند  فاصله  می گیرد.  صورت  فرزندآوری  ازدواج، 
ایرانی،  زوج  ازدواج طول می کشد که یک  از  بعد  ۱۰ سال  یعنی حدود 
صاحب دو فرزند شوند. از سال ۹۳ و بعد از تغییر سیاست ها، به مرور 
در داخل سیستم سالمت کشور این موضوع مورد توجه قرار گرفته که 
که  را  کسی  اما  شوند،  مشاوره  هستند  باروری  سن  در  که  زنانی  حتما 
اگر  که  می شود  گفته  زنان  به  ولی  کرد.  فرزندآوری  به  اجبار  نمی شود 

بین فرزندآوری فاصله بیفتد، حتما عوارضی دارد.
با توجه  افزایش جمعیت در نظر گرفته شود که  برای  باید  چه مواردی 
به همه سیاست هایی که در چند سال اخیر مدنظر بوده، عمال اجرایی 

نشده است؟
الزاماتش،  دارد؛  الزاماتی  فرزندآوری  و  ازدواج  برای  جوان ها  اقناع  بحث 
بحث اقتصاد و معیشت، مسکن و ایجاد شغل پایدار است. در کنار آن، 
بارداری  و  ازدواج  باید  باشیم.  فعال  باید  بخش سالمت،  به عنوان  هم  ما 
سالم شود. فرزندآوری و بعد از آن، مراقبت از فرزند هم، درست باشد که 

به آن ترکیب جمعیتی که کشور نیاز دارد، برسیم.
باره  این  در  فرهنگی  مباحث  نقش  معیشت،  و  اقتصاد  بحث  بر  عالوه 

چقدر است؟
الگوی  فرهنگ  است.  نقش آفرین  فرهنگ  عوامل،  همه  از  بیشتر  بله 
یا  درست  در  نمی خواهم  که  زنان  کردن  کار  فرهنگ  زندگی،  غربی 
غلط بودنش بحث کنم، اشتغال و تحصیل شان عوامل مهمی در بحث 
اشتغال یک  میان  توازن  نکرده،  کاهش جمعیت اند. کاری که حاکمیت 
زن، ازدواج و توازن میان تحصیل و اشتغال و فرزندآوری اوست. منظورم 
تحصیالت عالیه بعد از دیپلم است. حاکمیت، این توازن را ایجاد نکرده 
و از زنان در سن باروری هم حمایت نکرده است. طبیعتا این افت رشد 
سال  چند  تا  باروری  کاهش  طبیعتا  است.  عوامل  این  برای  جمعیت 
اینکه جمعیت مولد زنان که  ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر  دیگر هم 

در سن باروری  اند، به مرور، شروع به کمتر شدن خواهد کرد.
خواهد  ادامه  همچنان  موالید  کاهش  سرعت  عوامل،  این  به  توجه  با 

داشت؟
در  است،  شده  کمتر   ۹۹ به   ۹۸ از  موالید  کاهش  سرعت  که  همانطور 
در  موثری  اقدام  عمال  یافت.  خواهد  ادامه  روند  همین  آتی  سال های 

 ۱۱ ما  است.  نشده  انجام  زمینه  این  در  کشور  مختلف  دستگاه های 
به  باید  که  ایجاد ظرفیت هایی  و  در بحث جمعیت  داریم که  وزارتخانه 
با  اگر  دارند.  فرزندآوری کمک کنند، نقش  و  ازدواج  برای  جوانان کشور 
همین ساختار امروزی پیش برویم، فکر می کنم در ۵ سال آینده به یک 
احتماال  آن،  از  بعد  که  رسید  خواهیم  حدی  به  یعنی  می رسیم.  ثبات 
TFR )نرخ کل باروری( را در حدود ۱.۵ خواهیم داشت که اصال عدد 

نیست. خوبی 
جایگزینی  حد  به  که  بگذارد  را  خود  توان  و  انرژی  همه  باید  کشور 
برسیم. یعنی چیزی که همه کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه، 
دنبالش  هستند. به این معنا که به ازای هر زن در سن باروری، حداقل 
باشد.  داشته  بچه   ۲ از  بیش  زن  یک  یعنی  شود.  جایگزین  فرد،   ۲.۱
اگر  جمعیت،  ازدیاد  و  جوانی  بحث  جدای  است.  حداقلی  عددی  این 
بحث  بخواهیم  و  باشیم  داشته  را  جمعیتی  ترکیب  همین  بخواهیم 
در  زن  هر  ازای  به  باید  کنیم،  دنبال  آینده  در  را  کشور  متوازن  توسعه 
سن باروری، ۲.۱ نفر جایگزین شوند تا ترکیب جمعیتی ما حفظ شود.

بسته  حال  در  ما  جمعیتی  پنجره  بگوییم  می توانیم  اوصاف  این  با 
شدن است؟

حدود ۵ سال اول دهه ۸۰، یعنی در سال های ۸۱ و ۸۲ و ۸۳، پنجره 
جمعیتی باز شده است. هر کشوری در دنیا که پنجره جمعیتی اش باز 
برآورد  بسته شود.  آن  تا  ۵۵ سال طول کشیده  تا   ۴۰ بین  است،  شده 
بسته  ما  جمعیتی  پنجره   ،۱۴۳۵ تا   ۱۴۲۵ سال های  بین  است  این  ما 

خواهد شد. یعنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال دیگر.
سود  دو  پنجره جمعیتی،  در  می گویند  و جمعیت  اقتصاد  علم  علمای 
مثل  می شود،  جوان  جمعیت  که  اول  جمعیتی  سود  داریم.  جمعیتی 
توسعه  اقتصادی،  توسعه  ایجاد می شود،  اشتغال  ما. مولد می شود،  االن 
اجتماعی و توسعه فرهنگی به وجود می آید. سود دوم، وقتی است که 
تجربه  از  می رسند،  پیری  و  میانسالی  باالتر،  سنین  به  جمعیت  این 

این ها استفاده می کند. مثال مشخص آن، االن ژاپن است.
تفوق  رسید.  تولید  سال های  به  شد،  باز  ژاپن  جمعیتی  پنجره  وقتی 
تکنولوژیکی و اقتصادی که پیدا کرد، کماکان با سود جمعیتی دوم، آن 
از  علما می گویند کشوری که  این  اما همان جا هم  است.  داشته  نگه  را 
سود جمعیتی اول استفاده نکند، در مرحله دوم که حدود ۲۰-۲۵ سال 
از چیز هایی که یک سری  یکی  تنبیه جمعیتی خواهد شد.  است،  بعد 
این که است  برای  به دنبال آن هستند،  االن  فعاالن حوزه جمعیت،  از 

که دچار تنبیه جمعیتی در آینده نشویم.
با توجه به این ارقام، این وضعیت بر نسبت سالمندان هم تاثیر دارد؟

را  جمعیتی  ترکیب  طبیعتا  که  است  شده  کم  ما  کشور  در  زادوولد 
رقم  بر  منفی  یا  مثبت  تاثیر  ولد،  و  زاد  خود  بنابراین  می زند؛  هم  به 
زندگی  به  امید  طرفی  از  دارد.  جمعیت  در  آن ها  نسبت  و  سالمندان 
در  زندگی  به  امید  اما  ندارم،  دقیقی  عدد  است.  کرده  پیدا  افزایش  ما 
که  حالی  در  است.  سال   ۷۷ زنان  میان  در  و  سال   ۷۵ از  بیش  مردان 
در سال انقالب، امید به زندگی مان ۵۵ سال بوده است. با توجه به این 
افزایش  که سالمندان ما در کشور بیشتر زنده می مانند، نسبتشان هم 
پیدا کرده است. در سرشماری سال ۹۵، ۹.۲ درصد جمعیت ما سالمند 
 ۴۰۰ و  میلیون  هشت  از  بیش  نفر،  میلیون   ۸۴ این  از  االن  است  بوده 

هزار سالمند داریم.
با توجه به همه این صحبت ها، آیا می توانیم بگوییم به مرز هشدار در 

بکنیم؟ باید کار های موثرتری  و  زمینه جمعیت رسیده ایم 
شناسی  جمعیت  حوزه  اساتید  و  شناسان  جمعیت  که  چیزی  آن 

از  یا کمتر   ۱.۵ باروری( در هر کشوری به  TFR )نرخ کلی  می گویند، 
آن برسد با چاله جمعیتی مواجه شده است. اگر به کمتر از ۱.۳ برسد، 
کمتر  آن  در   TFR که  یعنی کشوری  می آید.  وجود  به  چاه جمعیتی 
را اصالح کند و  توانست ساختار جمعیت خودش  نخواهد  ۱.۳ شود،  از 
یعنی  می کند.  جمعیت  کاهش  به  شروع  بعد،  سال های  در  و  مرور  به 
می شود.  کمتر  آن  از  مرور  به  باشد،  اگر  میلیونی  صد  چند  جمعیت 
خود  می بینند  االن  که  هستند  غربی  اروپای  کشور های  هم  مثالش 
آورده اند.  رو  مهاجرت پذیری  به  و  یابد  افزایش  نمی تواند  جمعیت شان 
آلمان ساالنه ۳۰۰ هزار مهاجر را در برنامه اش دیده است که عمدتا هم 
اقدام  مهاجرت  برای  سال   ۳۰ از  بعد  اگر کسی  یعنی  هستند.  جوان ها 
کند، احتماال قبول نخواهند کرد. مگر این که فرد خیلی ویژه ای باشد 
ما  هستیم.  هشدار  مرز  در  االن  ما  بدهند.  خدمات  او  به  بخواهند  که 
در روند کاهشی هستیم. جمعیت مولد دهه ۶۰ یا از سن باروری خارج 

شده اند یا در سه چهار سال آینده خارج خواهند شد.
عنوان  هیچ  به  و  اصال  که  زوج هایی  افزایش  شاهد  اخیر  سال های  در 

بوده ایم؟ بچه دار شوند،  نمی خواهند 
هستند.  کمی  بسیار  درصد  شوند،  بچه دار  نخواهند  اصال  که  زوج هایی 
اگر یک  بچه دار شوند  نمی خواستند  اصال  کنید کسانی که  مثال فرض 
دهم درصد بوده، حاال به سه دهم درصد رسیده است. این عدد در چالش 
درصد   ۹۹ از  بیش  که  است  این  مهم  ندارد.  نقش  خیلی  جمعیتی، 
فرهنگی،  اجتماعی،  بحث های  اما  شوند،  فرزنددار  می خواهند  زوجین 
دوم،  بیافتد.  اتفاق  ازدواج  اوال  تا  شود  فراهم  برایشان  باید  اقتصادی 
می خواهند  که  آن هایی  عدد  باشید  مطمئن  یعنی  دهد.  رخ  فرزندآوری 
آن ها  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط  که  هستند  منتظر  و  شوند  فرزنددار 
فراهم شود برای فرزندآوری، چند ده برابر آن هایی است که نمی خواهند 
می خواهند  که  است  این  ما  جوان های  انسانی  فطرت  شوند.  بچه دار 
مهیا  آن ها  برای  اگر شرایط  کردند،  ازدواج  که  این  از  بعد  کنند.  ازدواج 
شود، می خواهند کار کنند. دختر امروزی ما، دختر نوجوان یا تازه جوان 
ما، دوست دارد تحصیل کند. بعد از این که تحصیل کرد، دوست دارد 
بدهد.  را  آن  پز  و  بگذارد  طاقچه  روی  را  مدرکش  نمی خواهد  کند.  کار 
عالی  تحصیل  میان  توازنی  حاکمیت  اگر  کند.  کار  آن  با  می خواهد 
حمایت  تحصیلی،  مرخصی های  مثال  ببیند،  را  آن ها  فرزندآوری  و  زنان 
از زوج های جوان، خوابگاه متاهلی، مراکز و مهدکودک هایی برای زوجین 
الزم  که  وام هایی  و  اقتصادی  بحث های  و  کند  فراهم  تحصیل  حال  در 
کنند،  فرزندآوری  می خواهند  که  جمعیتی  آن  حتما  شود،  داده  است 

اقدام خواهند کرد.
چند درصد از موالید کشور مختص زنان باالی ۳۵ سال است؟

درصد   ۱۷ حدود  است،  گذشته  سال  برای  و  دارم  که  آماری  آخرین 
است.  سال   ۳۵ باالی  شده،  فرزندآوری  به  منجر  که  کشور  بارداری های 
این عدد در دو دهه پیش، کمتر از ۱۰ درصد بوده است. عمال دوگانه ای 
یا  یا تحصیل  بین کار کردن و فرزندآوری زنان به وجود آمده است که 
فرزندآوری. یا اشتغال یا فرزندآوری. این وظیفه حاکمیت است که از زنی 
که تحصیل می کند یا اشتغال دارد، حمایت کند. حمایت از فرزندآوری، 
یک بحث و اقدام ملی است. بارداری های بعد از ۳۵ سال ما در سال های 

گذشته، افزایش پیدا کرده است.
بیشتری  افزایش  هم  باز  آتی  سال های  در  که  است  این  ما  پیش بینی 
می اندازند،  تاخیر  به  را  خود  بارداری  که  زنانی  نسبت  داشت.  خواهد 
ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، دیرتر ازدواج می کنند و بعد از ازدواج 

هم فرزندآوری را به تاخیر می اندازند، بیشتر شده است.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت:
هر زن باید بیش از ۲ فرزند داشته باشد تا ترکیب جمعیتی 

ایران حفظ شود



صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با 
ایران  تمام شاخص های جمعیتی  در حال حاضر  اینکه  بیان 
دولت  است  امید  گفت:  گرفته اند،  قرار  هشدار  وضعیت  در 
سیزدهم حمایت از فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد و 
به مصوبه  مجلس شورای اسالمی درباره طرح جوانی جمعیت 
سال  هشت  در  غفلت،  صورت  در  که  چرا  کند؛  ویژه  توجه 
آینده پنجره  طالیی جمعیت در کشور را از دست می دهیم و 

دیگر کاری از دست مان بر نمی آید.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با بیان اینکه در حال 
قرار  هشدار  وضعیت  در  ایران  جمعیتی  شاخص های  تمام  حاضر 
گرفته اند، گفت: امید است دولت سیزدهم حمایت از فرزندآوری را 
در دستور کار قرار دهد و به مصوبه  مجلس شورای اسالمی درباره 
غفلت،  صورت  در  که  چرا  کند؛  ویژه  توجه  جمعیت  جوانی  طرح 
در هشت سال آینده پنجره  طالیی جمعیت در کشور را از دست 

می دهیم و دیگر کاری از دست مان بر نمی آید.
موضوعی  جمعیت  اینکه  بیان  با  جمعیت  پژوهشگر  قاسمی  صالح 
و  )اقتصاد  کشور  ساختارهای  تمام  که  است  زمینه ای  و  راهبردی 
جمعیت  گفت:  می دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  سیاست(  تا  اجتماع 
باید به عنوان مسئله ای راهبردی در کشور مورد توجه قرار بگیرد. 
شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور همیشه از تغییرات جمعیت 

متاثر می شوند.
"ایران" رکورد دار سرعت کاهش نرخ باروری در سه دهه گذشته

وی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت کشور بیش از ۸۵ میلیون 
رکوردهای  کشور  جمعیتی  شاخص های  کرد:  اظهار  است،  نفر 
رشد جمعیتی  نرخ  به طوریکه  است  کرده  ثبت  را  نگران کننده ای 
ایران حدود ۰.۶ درصد است و پیش بینی می شود حدود ۱۰ تا ۱۵ 
سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی 

جمعیت )یعنی کاهش جمعیت( را ثبت کنیم.
باروری  نرخ  امروز  افزود:  باروری  نرخ  شاخص   به  اشاره  با  قاسمی 
به  فرزند   ۱.۶ حدود  به  زن(  یک  فرزندان  تعداد  )میانگین  کشور 
تمام  در  امروز  باروری  نرخ  پایین ترین  است.  رسیده  زن  هر  ازای 
منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و منطقه معروف به MENA به 
این موضوع، رکورد سرعت  بر  ایران ثبت شده است که عالوه  نام 
کاهش نرخ باروری هم در سه دهه گذشته به نام ایران ثبت شده 
است و این درحالیست که در سال ۶۵ نرخ باروری ۶.۵ فرزند به 

ازای هر زن بود.
سه استان پایین ترین نرخ باروری را از آن خود کردند

در  باروری  نرخ  جمعیت،  مطالعات  مرکز  دبیر  اظهارات  بنابر 
در  باروری  نرخ  طوریکه  به  است  فرزند   ۱.۵ از  کمتر  کالن شهرها 
تهران حدود ۱.۴ فرزند به ازای هر زن است. همچنین استان هایی 
مانند گیالن،  مازندران و مرکزی با نرخ باروری حدود ۱.۱ فرزند، 

پایین ترین نرخ باروری کشور را به خود اختصاص داده اند.
کاهش ۵۵۰ هزار تولد طی ۵ سال اخیر

در  شد:  یادآور  نیز  کشور  در  موالید  شاخص  به  اشاره  با  قاسمی 

حالیکه در سال ۱۳۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد ثبت شد، این 
میزان موالید ساالنه کاهش پیدا کرد و هر سال میزان روند کاهشی 
هم بیشتر شد تا جایی که در سال ۱۳۹۹ تعداد موالید به حدود 
یک میلیون تولد رسید؛ یعنی در یک دوره پنج ساله بیش از ۵۵۰ 

هزار تولد را از دست دادیم.
این پژوهشگر گفت: پیش بینی می شود که روند کاهش تعداد تولدها 
از  بانوان دهه ۶۰  با توجه به خروج  باشد و  ادامه داشته  همچنان 
سنین باروری و باتوجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و 
البته تغییر نگرش ها و سبک زندگی خانواده ایرانی، این روند تعداد 

تولد در خانواده ها همچنان ادامه پیدا کند.
ثبت رکورد جدید سالخوردگی جمعیت ایران طی سه دهه آتی

خطر جمعیت فوق سالمند، بیخ گوش ایران
قاسمی در ادامه با اشاره به نرخ سالمندی در کشور و با بیان اینکه 
طبق تعریف بین المللی ۶۰ تا ۷۵ سال را سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ 
سال را سالمند و بیش از ۹۰ سال را کهنسال می نامند، گفت: تمام 
کشورهای دنیا در حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت هستند، 
اما ایران بدون کسب رشد و توسعه اقتصادی و بدون بهره گیری از 
نیروی جوان و فعال برای توسعه و پیشرفت، وارد فاز سالخوردگی 
برای کشور صد  را  این پیامدهای سالخوردگی  جمعیت می شود و 
چندان خواهد کرد؛ به طوریکه در سه دهه آینده رکورد جدیدی را 
در سرعت سالخوردگی جمعیت ثبت خواهیم کرد. این درحالیست 
هستند،  سالمندی  فوق  مرحله  در  امروز  که  کشورهایی  اغلب  که 
یک  در  را  سالمندی  فوق  مرحله  و  سالخوردگی  تا  جوانی  مسیر 
بازه زمانی ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال طی کرده اند اما ایران مسیر جوانی تا 

سالمندی جمعیت را در یک بازه زمانی ۳۰ ساله طی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰.۵ درصد جمعیت کشور 
بیش  به  رقم  این  میالدی   ۲۰۵۰ سال  تا  گفت:  هستند،  سالمند 
یک  در  ترتیب  این  به  و  کرد  خواهد  پیدا  افزایش  درصد   ۳۲ از 
انفجار  مرحله  در  یا  سالمند  فوق  کشور  یک  ساله   ۳۰ زمانی  بازه 
را کشوری  ایران  نمی توان  بعد  به  این  از  و  بود  سالمندی خواهیم 

جوان خطاب کرد.
این  تاکید کرد: در حال حاضر تمام  دبیر مرکز مطالعات جمعیت 

شاخص های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته اند.
پیامدهای سالخوردگی جمعیت

وی ادامه داد: سالمندی جمعیت پیامدهای بسیار جدی برای کشور 
رقم خواهد زد که مهم ترین این پیامدها در حوزه اقتصاد خواهد بود. 
زمانی که سالخوردگی این میزان از جمعیت را به خود اختصاص 
می دهد یعنی نیروی کار کاهش پیدا می کند و این درحالیست که 
ما نیازمند نیروی کار خارجی خواهیم شد؛ وقتی نیروی کار کاهش 
پیدا کند، تولید ناخالص ملی GDP نیز کاهش و وابستگی ما به 
واردات افزایش می یابد. با وارد شدن نیروی کار خارجی، خروج ارز 

از کشور تسریع پیدا خواهد کرد.
هزینه های درمانی سالمندان ۴ برابر جوانان

هزینه  کشور،  جمعیت  سالمندی  با  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 

نگهداری، بهداشت و درمان سالمندان افزایش جدی پیدا می کند، 
به طوریکه مطالعات نشان می دهد یک سالمند چهار برابر یک جوان 

هزینه های درمانی و بهداشتی دارد.
صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی

صندوق های  سالمندی،  افزایش  با  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
قرار  ورشکستگی  معرض  در  اجتماعی  تامین  مانند  بازنشستگی 
می گیرند؛ این نهادها امروز بدهکارترین نهادها هستند و به نظر باید 
ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را 
با افزایش سالمندی،  به دنبال افزایش سالمندی پیش بینی کنیم. 
باید سنوات کار و سن بازنشستگی افزایش پیدا کند و به ۷۰ سال 
پرداخت  بیشتری  بیمه  بدهند،  بیشتری  مالیات  مردم  باید  برسد. 
فعالیت  و  کار  در سن  که  نفری   ۷ هر  حاضر  حال  در  زیرا  کنند، 
هستند با پرداخت بیمه و مالیات یک سالمند را مدیریت و تامین 
مالی می کنند اما تا سه دهه آینده هر سه نفر باید هزینه های یک 
سالمند را پرداخت کنند و فشار زیادی بر روی طبقات اجتماعی و 

سازمان های حمایتگر خواهد آمد.
دبیر مرکز مطالعات معتقد است که باید از تجارب جهانی استفاده 
مشوق های  »اعمال  راهبرد  دو  ما  جهانی  تجارب  طبق  کنیم؛ 
اقتصادی برای تشویق خانواده ها به فرزنداوری و اصالح و مدیریت 

سبک زندگی« را پیش رو داریم.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سهل انگاری 
قانون تنظیم خانواده و  تا  باعث شده  و سوء مدیریت های مختلف 
سیاست های جمعیتی که برنامه ای موقت بود، ۲۵ سال بدون رصد 
در کشور اجرا شود، اظهار کرد: زمانی که ساختار جمعیتی کشوری 
به سمت سالمندی پیش می رود، رشد اقتصادی – تولید خالص و 

ناخالص – کاهش پیدا می کند.
وی در خصوص سیاست کنترل جمعیت، توضیح داد: قانون تنظیم 
بود  قرار  اسالمی(  شورای  مجلس   ۱۳۷۳ سال  )مصوب  خانواده 
برنامه ای موقت باشد و پس از پایش تاثیرات مورد اصالح قرار بگیرد.

با اشاره به این که هشدارهای  ایران  دبیر مرکز مطالعات جمعیت 
کارشناسان و دلسوزان جمعیتی در دهه  ۹۰ به طور جدی آغاز شد، 
اظهار کرد: سیاست های کلی جمعیت ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ 
اجرایی شد و بعد از این سال قوای سه گانه به اعمال سیاست های 

حمایت از خانواده ملزم شدند.
قاسمی افزود: دولت دوازدهم در نهایت بی توجهی به سیاست های 
جمعیتی هیچ حمایتی از خانواده و فرزندآوری انجام نداد و حتی 
سیاست هایی متضاد با فرزندآوری را هم پیش گرفت. امیدواریم که 
کار  در دستور  را  خانواده  از  قانون حمایت  اجرای  دولت سیزدهم 
درباره طرح جوانی  اسالمی  به مصوبه  مجلس شورای  و  قرار دهد 

جمعیت توجه ویژه کند.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران هشدار داد که در صورت غفلت، 
دست  از  را  کشور  در  جمعیت  طالیی  پنجره   آینده  سال   ۸ در 

می دهیم و دیگر کاری از دست مان بر نمی آید.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور:
ایران در کاهش سرعت نرخ باروری در سه دهه گذشته رکوردار است
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طرح ورود زنان به ورزشگاه ها به مجلس ارائه شد
حسن کامرانی فر در نشست با اعضا هیئت فوتبال و مسئوالن ورزش 
و جوانان استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر یکی استان پیشرو 

در فوتبال پایه است.
دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: با توجه به زیرساخت مناسب استان 
بوشهر و فضای ساحلی اردو های تیم ملی بانوان و آقایان در رده های 

پایه در آینده در این استان برگزار می شود.
عنوان  استان ها  به  فوتبال  فدراسیون  اعضا   مسافرت  به  اشاره  با  وی 
برای توسعه هیئت های  برنامه ریزی فدراسیون فوتبال  بر اساس  کرد: 
استانی، بوشهر نخستین استانی است که اعضای فدراسیون فوتبال به 

آن سفر کرده اند.
تدوین  و  ورزشگاه ها  در  بانوان  حضور  به  اشاره  با  مسؤول  مقام  این 
به  ورزشگاه  به  بانوان  ورود  طرح  داد:  توضیح  زمینه  این  در  طرحی 
مجلس ارائه شد که با تصویب این طرح حضور بانوان در ورزشگاه ها 

آزاد می شود.
نرخ پایین رشد جمعیت کشور نگران کننده است /

کاهش جمعیت خطر بزرگی است که کشور در آینده با 
آن مواجه می شود

وزیر کشور، نرخ پایین رشد جمعیت کشور را نگران کننده دانست و 
عنوان کرد: می توان اقتصاد را ارتقا بخشید،اما جمعیت موضوع مهمی 
با آن  آینده  بزرگی است که کشور در  است و کاهش جمعیت خطر 
رشد  برای  خود  محلی  و  بومی  ظرفیت های  از  لذا  و  می شود  مواجه 

جمعیت استفاده کنید.
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

هرمزگان از مجتمع تعاونی، آموزشی و تولیدی رشمون 
در بندرعباس

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  رئوفی  علی  دکتر 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  مدیر  همراهی  با  هرمزگان 
و رئیس  مجمع خیرین استان از بخش های مختلف مجتمع تعاونی، 

آموزشی و تولیدی رشمون در بندرعباس بازدید کرد.
در این مرکز آموزشی که به همت خیران راه اندازی شده است به افراد 
جویای شغل بی بضاعت آموزش های فنی و حرفه ای جهت اشتغال و 

فعالیت در همین مرکز ارائه می شود.
درآمدهای این مرکز خیرساز تولیدی صرف بیماران سرطانی و خاص 

استان می شود.
اهدای 1۳ سری جهیزیه به نوعروسان میناب

میلیون   ۳۲۵ ارزش  به  جهیزیه  سری   ۱۳ وحدت  هفته  به مناسبت 
تومان به نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد بندزرک شهرستان میناب 

اهدا شد.
به گزارش آوای دریا ، »محمد حسن پور«، رئیس کمیته امداد بندزرک 
شهرستان میناب گفت: در تامین این جهیزیه نیز خیران بیش از ۹۷ 

میلیون تومان مشارکت داشته اند.
لباسشویی،  ماشین  یخچال،  شامل  جهیزیه ها  این  افزود:  حسن پور 

تلویزیون، اجاق گاز و جارو برقی است.
خرید بازی رایانه ای و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 

مادر
رئیس پلیس فتا هرمزگان از کشف پرونده با موضوع برداشت غیر مجاز 
از حساب خبر داد و گفت: متهم در قبال خرید اکانت یا شارژ بازی 

های رایانه ای اقدام به تخلیه کارت بانکی مادرش کرده بود.
احسان بهمنی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع در دستور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکی و با انجام اقدامات 
متهم  مجازی،  فضای  در  گرفته  تحقیقات صورت  و  پلیسی  تخصصی 

شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی به پلیس فتا منتقل شد.
رئیس پلیس فتا هرمزگان با اشاره به اینکه دربازجویی اولیه انجام  شده 
مشخص شد متهم فرزند شاکی است و با استفاده از اطالعات حساب 
و به صورت غیرمجاز اقدام به خرید بازی اینترنتی کرده، اظهارداشت: 
در ابتدا متهم منکر بزه انتسابی شد، اما پس از مواجهه با مدارک و 
به  لب  به  ناچار  پلیس  این  کارشناسان  توسط  شده  احصا  مستندات 

اعتراف گشود.
این مسئول انتظامی استان تصریح کرد: تراکنش هایی که مستقیما با 
سیم کارت خود وی که در اختیار فرزندش بوده صورت گرفته و فرزند 
شاکی از کارت بانکی مادرش با فعال نمودن رمز دوم و رمز پویا برای 

انجام بازی های آنالین و خرید بازی استفاده کرده است.
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان با اشاره به اینکه والدین باید ضمن 
خود  فرزندان  با  همگام  روز،  تکنولوژی  از  استفاده  نحوه  با  آشنایی 

حرکت کرده و از آنها عقب نمانند در غیر اینصورت نمی توانند همگام 
کرد:  نشان  خاطر  شوند،  موفق  خود  فرزندان  تربیت  در  تکنولوژی  با 
والدین دقت نظر داشته باشند که از در اختیار قرار دادن کارت بانکی 
اصلی خود به فرزندانشان خودداری نمایند و جهت انجام مخارج روزانه، 

کارت به خصوصی با یک سقف مشخص در اختیار آنان قرار دهند.
با  مواجهه  درصورت  کاربران  گفت:  پایان  در  بهمنی  احسان  سرگرد 
از  را  مراتب  مجازی  فضای  در  مشکل  هرگونه  وقوع  و  مشابه  موارد 
ما  با   www.cyberpolice.ir آدرس  به  فتا  پلیس  سایت  طریق 

در میان بگذارند.
اولین حضور بانوان هرمزگانی در رقابت های گلف 

قهرمانی کشور
بانوان هرمزگانی در  رئیس هیات گلف هرمزگان از حضور اولین تیم 

رقابت های قهرمانی گلف کشور خبر داد.
اینکه مسابقات قهرمانی گلف کشور در رده  بیان  با   ، بیژن شبانکاره 
سنی بزرگساالن ۸ آبان ماه در مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار 
می شود، اظهار کرد: نکته ای که این رقابت ها را با سایر مسابقه ها 
متمایز می کند، اولین حضور بانوان هرمزگانی در رشته گلف و در رده 

سنی بزرگساالن است.
دو  با حضور  تیم  این  اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  گلف  هیات  رئیس 
بازیکن و یک سرپرست در این رقابت ها شرکت خواهند کرد، اضافه 
کرد:  اعضای تیم خانم فرشته براهیمی و سمیرا خوارزمی هستند و 

سرپرستی تیم را نیز خانم ریحانه طبیب زاده بر عهده دارد.
لحاظ  از  کرد:  اظهار  هرمزگان،  گلف  هیات  امکانات  در خصوص  وی 
امکانات در پایین ترین سطح نسبت به سایر استان ها قرار داریم و این 

امر به دلیل نداشتن زیر ساخت کافی در استان است.
تاسیس شده  از ۳ سال  ادامه داد: گلف در هرمزگان کمتر  شبانکاره 
است و در این مدت فعالیت های زیادی از جمله ساخت زمین های 
مینی گلف در نقاط مختلف استان و راه اندازی هیات های شهرستانی 
و تربیت مربی و تشکیل تیم ها و مسابقات مختلف انجام گرفته است.

مکرر  های  درخواست  پیرو  کرد:  اضافه  هرمزگان  گلف  هیات  رئیس 
هیات جهت تکمیل ساخت زمین رنج گلف مجموعه خلیج فارس در 
آقای  داشتیم  استان  و جوانان  ورزش  با مدیرکل  که  دیداری  آخرین 
امیاری قول مساعد داد که نسبت به تکمیل این مجموعه حمایت های 

بیشتری صورت گیرد.
شبانکاره در پایان بیان کرد: تیم های گلف به دلیل نداشتن امکانات 
کافی در سواحل شهرستان بندرعباس و پارک های سطح شهر اقدام 

به تمرین کرده اند.
پیش از این تیم نونهاالن در بخش بانوان در رقابت های استعدادهای 
اولین حضور در آن رقابت ها  با توجه به  برتر کشور شرکت کرد که 

با اختالف اندک نسبت به سایر استان ها در جایگاه برتر قرار گرفت.
تیم پاورلیفتینگ بانوان هرمزگان عازم یاسوج شد

تیم  اعزام  از  هرمزگان  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیات  رئیس 
بار به مسابقات کشوری  بانوان هرمزگان برای نخستین  پاورلیفتینگ 

خبرداد.
حسین اخالقی افزود: برای اولین بار در استان مسابقات پاورلیفتینگ 
بانوان قهرمانی باشگاه های استان )جهت اعزام به مسابقات کشوری( 

۳۰ مهر ماه جاری در خانه بسکتبال بندرعباس برگزار شد.
وی با بیان اینکه وجود استعدادهای فراوان و ظرفیت باالی این ورزش 
زد،  خواهد  رقم  هرمزگان  برای  را  امیدبخشی  آینده  بانوان  بخش  در 
اضافه کرد: در هیات بدنسازی و پرورش اندام به دنبال آن هستیم تا 
عدالت را در رسیدگی و توجه به بخش های مختلف رعایت کنیم و با 
وجود عالقه و ظرفیت باال در بخش بانوان به طور حتم با برنامه ریزی 
های صورت گرفته خبرهای افتخارآفرینی ورزشکاران هرمزگانی را در 

آینده خواهید شنید.
بانوان  پاورلیفتینگ  تیم  بار  نخستین  برای  اینکه  به  اشاره  با  اخالقی 
یاسوج شد،  عازم  امروز  مسابقات کشوری  در  هرمزگان جهت حضور 
عنوان کرد: عسل مرادی، سحر رضایی، سوگند مالیی، خدیجه دیوان 
دیلمی، فاطمه امینی پور و مریم تفت نفرات اعزامی و عذرا بواشه و 
ریحانه مرادی به عنوان مربی و سرپرست تیم هرمزگان را در مسابقات 

کشوری همراهی می کنند.
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان در پایان گفت: 
این مسابقات از فردا ششم آبان ماه آغاز و ۸ آبان ماه با معرفی نفرات 

برتر به کار خود پایان می دهد.
 کسب عنوان نخست فاطمه حیدری در مسابقات 

تیراندازی اهداف ثابت دانشگاه آزاد
آزاد  دانشگاه  دانشجویان  ثابت  اهداف  تیراندازی   دوره مسابقات  یک 
برگزار شد. با همکاری هیات تیراندازی استان و شهرستان بندرعباس 
مسابقات  دوره  یک  وحدت  هفته  و  بدنی  تربیت  هفته  مناسب  به  و 

تیراندازی  اهداف ثابت برای دانشجویان دانشگاه آزاد برگزار شد.
و  دوم  نفر  شهبازی  الهام  شد.  اول  فاطمه حیدری  ها  رقابت  این  در 
با داوری خانم ها   ایستاد.  این مسابقات  الهام مظفری در مکان سوم 
خاکساری ، یدالهی ، تقی زاده و عباسلو برگزار شد. این مسابقات به 
همت خانم ها خاکساری، خانم نگهداری رئیس و دبیر هیات استان، 

عباسلو رئیس هیات شهرستان بندرعباس و عالی پور برگزار شد.
تجلیل از بانوان مدال آور جاسکی

بانوان  از  نفر  دو  از  جاسک،  شهرستان  فرماندار   ، رادمهر  حضور   با 
مدال آور رشته پاورلیفتینگ پرورش اندام که در مسابقات استانی مقام 

کسب کردند تجلیل شد.
رادمهر فرماندار جاسک در این مراسم گفت: بانوان ورزشکار جاسکی 
استعدادهای بالقوه ای دارند و باید به ورزش بانوان توجه بیشتری شود.

پرورش  پاورلیفتینگ  مسابقات  در  جاسکی  بانوی  دو  درخشش  وی 
اندام استان که منجر به کسب مقام شد یک افتخار برای ورزش این 

شهرستان دانست و گفت: 
و  نشاط  با  ای  جامعه  می توانیم  بانوان  ورزش  در  گذاری  سرمایه  با 
شاداب و تندرست داشته باشیم چراکه ورزش موجب کاهش آسیب 

های اجتماعی و ارتقا سالمت جامعه می شود.
رادمهر بیان داشت: برنامه داریم که از شرکت های نفتی موجود در سطح 
شهرستان برای حمایت از تیم های ورزشی بانوان و آقایان در مسابقات 
استانی و کشوری کمک بگیریم و از تمام ظرفیت های شهرستان برای 
کمک به ورزش جاسک استفاده کنیم. در پایان فرماندار  از زحمات و 
تالش های رئیس اداره  ورزش و جوانان شهرستان جاسک قدردانی 
و از خانم ها دنیا دادشاهی و سکینه مالحی جاسکی که در مسابقات 

پاورلیفتینگ استان مقام کسب کردند تجلیل کرد.
کاهش ۳۶ درصدی ازدواج و افزایش 2۸ درصدی طالق!

گزارش های رسمی از روند افزایشی طالق و کاهش ازدواج در ۱۰ سال 
گذشته حکایت دارد.

مرکز آمار ایران طی گزارشی تفصیلی به بررسی وضعیت شاخص های 
در  که  پرداخته  تاکنون   ۱۳۹۰ سال  از  اجتماعی  و  اقتصادی  کالن 
بخشی از این گزارش در سرفصل جمعیت و نیروی انسانی آماری از 
وضعیت ازدواج و طالق ثبت شده در کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ 
ارائه شده است. این گزارش نشان می دهد که نسبت طالق به ازدواج 
روندی  که  است  داشته  افزایش   ۳۲.۹ به   ۱۶.۳ از  سال ها  این  طی 
افزایشی طی کرده ولی در سال ۱۳۹۸ در باالترین نقطه در این دوره 
یعنی ۳۳ درصد قرار می گیرد ولی در سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
 جزئیات دیگری از این آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع 
ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ 

هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است. 
در این بازه زمانی روند ازدواج عمدتا کاهشی بوده اما در سال ۱۳۹۵ 
اندکی افزایش ازدواج ثبت شده و از حدود ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ به ۷۰۴ 
هزار و ۷۱۶ نفر می رسد ولی در سال بعد با افت حدود ۱۰۰ هزار نفری 
در  ازدواج  که  می دهد  نشان  محاسبات  اساس،  می شود.براین  مواجه 
ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است.

اما در رابطه با وضعیت طالق در کشور آمار حاکی از آن است که در 
سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ نفر طالق ثبت شده بود که در سال 

۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.
روند تغییرات طالق نیز عمدتا افزایشی بوده ولی در فاصله ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ اندکی کاهش داشته است که این روند در سال گذشته مجددا 

افزایشی می شود.
بر این اساس، میزان طالق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ 

درصد افزایش داشته است.
برگزاری مسابقات طناب کشی، دوومیدانی و داژبال 

بانوان در روستای گتان جاسک
یه مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و  به همت ورزش بانوان و با 
همکاری رئیس شورای بخش مرکزی و شورا دهیاری روستای گتان 
یک دوره مسابقات ورزشی بین بانوان در رشته های طناب کشی دوو 

میدانی و داژبال در روستای گتان برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم طناب کشی زینب مالیی ، کلثوم شربتی ، 
عایشه غفوری نیا ، شیرین قاسمی و فاطمه گنگ گزاری عنوان نخست 
را کسب کردند. در مسابقات دو ومیدانی ، زهرا پور دعایی اول شد ، 
آمنه کریمی دوم و شیرین قاسمی سوم شد و کلثوم شربتی در مکان 
فر، ستایش  یعقوبی  تیم فرشته  دانیال  رقابت های  ایستاد در  چهارم 
پزشکی، سامیه غمگساری، آرزو قاسمی و الهام گزی زاده اول شدند. 
خانم راهی زاده وخانم مالیی  در امر برگزاری این مسابقات همکاری 

خوبی داشتند.

اخبار حوزه بانوان



پس از دو دهه تحقیقات پیش بالینی، مرحله اول آزمایش های 
بالینی واکسن پیشگیری از سرطان سینه آغاز شد. این واکسن 
پروتئینی را هدف قرار می دهد که با سرطان های سینه سه گانه 

منفی بیان می شود.
سه گانه  سینه  سرطان  ایرنا،  از  نقل  به  دریا،  آوای  گزارش  به 
هرگونه  به   )triple-negative breast cancer( منفی 
استروژن،  گیرنده  فاقد  که  می شود  گفته  سینه  سرطان 
  neu/HER۲ پروژسترون و گیرنده تیروزین-پروتئین کیناز 
چراکه  است؛  مشکل تر  بسیار  سرطان  نوع  این  درمان  است. 
بیشتر درمان های هورمونی یکی از سه گیرنده یادشده را مورد 
هدف قرار می دهند. حدود ۱۵ درصد از همه سرطان های سینه 

به عنوان سرطان های سه گانه منفی طبقه بندی می شوند.   
هدف  میالدی،   ۲۰۱۰ سال  در  شده  انجام  برجسته  مطالعه  یک 
موثری را برای یک واکسن  پیشگیری از سرطان سینه پیشنهاد کرد. 
از  باالیی  سینه سطوح  سرطان  سلول های  که  داد  نشان  تحقیق  این 
پروتئینی به نام  α-lactalbumin را بیان می کنند و آن را به هدفی 

موثر برای واکسن تبدیل می کند.
کلیولند  کلینیک  از  سینه  واکسن سرطان  کارآزمایی جدید  محققان 
ایمنولوژیک  α-lactalbumin یک هدف  باورند که  این  بر  آمریکا 
حمله  برای  را  ایمنی  سیستم  می توان  آن  از  استفاده  با  و  است 
مطالعات  کرد.  تحریک  می سازند  را  پروتئین  این  که  سلول هایی  به 
حیوانی نشان می دهد هدف قرار دادن سلول های تولیدکننده پروتئین 
α-lactalbumin رشد تومورهای سینه را مهار می کنند. در واقع 
پیشگیری  آن  ظهور  از  بلکه  نمی کند؛  درمان  را  بیماری  واکسن  این 

می کند.
محققان دوره زمانی این کارآزمایی را حدود یکسال پیش بینی می کنند 

و قرار است ۲۴ خانم در وهله اول در آن شرکت کنند.
 ۲.۱ حدود  ساالنه  است.  زنان  در  سرطان  شایع ترین  سینه  سرطان 
نشده  کنترل  رشد  به  می شوند.  مبتال  سینه  سرطان  به  زن  میلیون 
سلول های پوشش داخلی مجرای شیری یا لوبول، سرطان سینه گفته 
می شود. هر سینه از ۱۵ تا ۲۰ بخش به نام لوب تشکیل شده که به 
غدد  از  مجموعه ای  لوب ها  دارند.  قرار  هم  کنار  در  خوشه ای  صورت 
شیری هستند. هر لوب از بخش های کوچکتری به نام لوبول تشکیل 
نامیده  لوبوالر  سرطان  شود،  آغاز  لوبول  از  که  سرطانی  است.  شده 
ابتالی  احتمال  گرچه  است،  شایع تر  زنان  در  می شود. سرطان سینه 

مردان نیز به سرطان سینه وجود دارد.
غربالگری سرطان

روش های  مهمترین  سینه  بالینی  معاینه  و  سونوگراف  ماموگرافی، 
غربالگری هستند. انجام ماموگرافی ساالنه پس از چهل سالگی ضروری 

است.
آخرین آمار مربوط به سرطان سینه از سازمان جهانی بهداشت

-سرطان سینه شایع ترین سرطان در زنان است.
- ساالنه حدود ۲.۱ میلیون زن به سرطان سینه مبتال می شوند.

-سرطان سینه بیشترین عامل مرگ و میر سرطان در بین زنان را به 
خود اختصاص داده است.

-در سال ۲۰۱۸ میالدی ۶۲۷ هزار زن بر اثر سرطان سینه جان خود 
را از دست دادند.

-سرطان سینه ۱۵ درصد آمار مرگ و میر زنان بر اثر سرطان را به 
خود اختصاص می دهد.

-نرخ سرطان سینه در سراسر جهان رو به افزایش است.
در  موفقیت  عوامل  مهمترین  موقع  به  تشخیص  و  منظم  -غربالگری 

درمان است.
 چگونه از ابتال به سرطان سینه پیشگیری کنیم؟

در سرطان فاکتورهای مهمی از جمله ژنتیک دخیل هستند که غیر 
قابل اجتنابند، ولی با انتخاب سبک زندگی سالم،  کاهش وزن، ورزش 
منظم، عدم استفاده از سیگار و الکل  از جمله مهمترین راهکارهای 
پیشگیری هستند. از طرفی برخی افراد بیشتر در معرض سرطان سینه 
درمانی،  هورمون  فامیلی،  سابقه  و  ژنتیکی  عوامل  سن،  دارند.  قرار 
بافت متراکم سینه، توده های خوش خیم سینه و پروتز سینه از جمله 

مهترین عوامل خطر این عاضه هستند.
مهمترین عالیم سرطان سینه

ممکن است رشد تومور سینه کامال بدون عالمت باشد، ولی شایع ترین 

عالیم سرطان سینه عبارتند از :
-وجود توده در هر ناحیه از سینه و زیر بغل

این  هستند.  درد  بدون  معموال  سینه  سرطان  به  مربوط  تومورهای 
الزم  بنابراین  می شوند.  مشاهده  ماموگرافی  و  سونوگرافی  در  توده ها 

است به محض مشاهده توده، به پزشک مراجعه شود.
-تورم در ناحیه زیر بغل

-درد یا حساسیت در سینه
باعث  تواند  می  ولی  است،  درد  بدون  معموال  سینه  توده  گرچه 

حساسیت و درد در ناحیه سینه شود.
-مسطح شدن یا فرو رفتگی در سطح سینه

-هر گونه تغییر شکل، رنگ و اندازه در سینه
-تغییر دمای پوست ناحیه سینه

در  و سوزش  فرورفتگی، خارش  احساس  و  نوک سینه  -تغییر شکل 
این ناحیه

-ایجاد بثورات پوستی در ناحیه سینه
-هر گونه ترشح روشن یا خونی از سینه

درمان
جمله  از  شیمی درمانی  و  درمانی  هورمون  پرتودرمانی،  جراحی، 
مهمترین روش های درمان هستند. در برخی موارد و درصورت عدم 

گسترش تومور، به تشخیص پزشک پرتو درمانی کفایت می کند.

شروع آزمایش های بالینی اولین واکسن پیشگیری از 
سرطان سینه
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اطالعیه جدید درباره واکسیناسیون زنان باردار

برخی  ارائه  به  ای  اطالعیه  صدور  با  بهداشت  وزارت 
توصیه ها و اصول واکسیناسیون مادران باردار پاسخ داد.

در متن این اطالعیه آمده است: 
۱. با توجه به احتمال شدت بیماری در مادر باردار، واکسیناسیون 

با لحاظ مواردی قابل توصیه است.
توصیه  به  بنا  و  است  فعال  غیر  ویروس  سینوفارم  واکسن   .۲
کننده  تهدید  خطرات  به  توجه  )با  بهداشت  جهانی  سازمان 
سالمت مادر در صورت ابتال به کووید۱۹( به مادران باردار قابل 

توصیه است.
در این زمینه، توجه به نکات زیر الزم است: 

۳. به دلیل حفظ ایمنی بیشتر تا حصول نتایج و مستندات کافی، 
ترجیحا واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری انجام شود.

۴. واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم 
اقدامات پیشگیری از ابتال به کووید برای مادر باردار و اعضای 

خانواده الزامی است.
عالئم  بروز  در صورت  واکسینه شدن  از  پس  باردار  مادران   .۵
احتمالی ابتال به بیماری کووید۱۹، بایستی با اطالع رسانی به 
مراکز بهداشتی و درمانی یا کد ۴ سامانه ۴۰۳۰ )مادران باردار(، 
مراجعه  محل  تعیین  حتی  یا  الزم  های  راهنمایی  اخذ  جهت 
بررسی وضعیت، اقدام کنند.                                                      

۶. در حال حاضر واکسیناسیون کووید۱۹ به مادرانی توصیه می 
شود که در صورت ابتال، امکان شدت بیماری در بارداری به طور 

خاص بیشتر خواهد بود.
در دستور عمل کشوری این افراد به شرح زیر هستند: 

۷. در همه مادران ۳۵ سال و باالتر 
در مادران با سن کمتر از ۳۵ سال در حال حاضر واکسیناسیون 

در موارد ذیل توصیه می شود: 
۷-۱. مادران با نمایه توده بدنی ۳۵ و باالتر 

فشارخون  دیابت،  مانند  ای  زمینه  بیماری های  با  مادران   .۲-۷
باال، بیماری قلبی، بیماری مزمن کلیوی، مصرف داروهای ضعف 
ایمنی، آنمی سیکل سل، سابقه پیوند اعضا، سیروز کبدی، آسم 

IVF ۷-۳. مادران با بارداری چندقلویی و یا بارداری با
درمانی  و  بهداشتی  مراکز  در  شاغل  همسران  با  مادران   .۴-۷

مدیریت مبتالیان کووید۱۹ 
یا  و  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  در  شاغل  باردار  مادران   .۵-۷
قرار  واکسن  ملی  برنامه  در  واکسن  تزریق  اولویت  که  مراکزی 

گرفته اند.
۷-۶. مادران ساکن در مناطقی که واکسیناسیون ۱۸ سال به 

باال شروع شده است. 
بارداری دارند، در صورتی  بانوانی که قصد  ۸. توصیه می شود 

که در اولویت دریافت واکسن قرار گرفته اند، واکسن سینوفارم 
دریافت کنند.

۹. مطابق دستور العمل کشوری در صورت امکان دوهفته فاصله 
ایجاد  فاصله کمتر هم مشکلی  با  یا  تزریق همزمان  ولی  باشد 

نمی کند. 
۱۰. در هیچ یک از هفته های بارداری ممنوعیت واکسیناسیون 

نخواهد بود، اگرچه ترجیح این است که بعد از ۱۲ هفته باشد.
۱۱. در موارد واکسیناسیون و بارداری هم زمان، تزریق واکسن 
دوم، می تواند ۲۸ روز بعد و یا بعد از ۱۲ هفته اول بارداری باشد. 
تصمیم با مادر و بر اساس مشاوره و بررسی شرایط سالمت مادر 

باردار خواهد بود. 
شیردهی،  دوران  در  موجود  علمی  شواهد  به  عنایت  با   .۱۲
واکسیناسیون با واکسن های مجاز اعالم شده در دستور العمل 
های کشوری منعی ندارد و در ۴۲ روز اول بعد از زایمان ترجیحا 
در  هم  آسترازنکا  واکسن  تزریق  البته  بود.  خواهد  سینوفارم 
مادران  برای  آن  تجویز  ولی  است.  ممکن  شیردهی  و  بارداری 
باردار منوط به تشخیص کمیته علمی دانشگاهی واکسن مادران 

باردار خواهد بود. 
۱۳. در صورتی که مادر باردار با توجه به مطالب پیش گفت در 
اولویت تزریق واکسن کووید۱۹ است، باید به پایگاه های سالمت 
مراجعه نماید، پرونده سالمت تشکیل دهد و پس از بررسی برای 

وی واکسن تزریق خواهد شد.
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رئیس کمیته داوران مسابقات پاورلیفتینگ بانوان 
کشور:

هرمزگان گزینه مناسبی برای میزبانی رقابت های 
کشوری پروش اندام بانوان است

هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان، برای اولین بار در کشور 
استان  سطح  در  بانوان  پاورلیفتینگ  مسابقات  برگزاری  به  به  نسبت 

اقدام کرد.
این مسابقات با حضور مریم همتی، رئیس کمیته داوران پاورلیفتینگ 
بانوان کشور و باشگاه های بدنسازی سراسر استان هرمزگان در تاریخ ۳۰ 

مهر ماه جاری و در خانه بسکتبال بندرعباس برگزار شد.
مریم همتی ، با اشاره به سطح باالی برگزاری این مسابقات در استان 
تصریح کرد: استان هرمزگان از پتانسیل باالیی برای میزبانی مسابقات 

کشوری ورزش بدنسازی و  پرورش اندام برخوردار است.
هرمزگان  بانوان  آفرینی  افتخار  و  عالقه  حضور،  زمینه  در  افزود:  وی 
می توان گفت استعدادیابی خوبی در زمینه این رشته ورزشی در استان 

هرمزگان صورت گرفته است.
و  بدنسازی  فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو  اخالقی  حسین  ادامه  در 
با  گو  و  گفت  در  هرمزگان  استان  هیات  رئیس  و  کشور  اندام  پرورش 
ایسنا، گفت: مسابقات پاورلیفتینگ بانوان استان هرمزگان در ۸ وزن و 

برای کلیه باشگاه های فعال در استان برگزار شد.
وی افزود: در این رقابت مجموع امتیازات شرکت کنندگان در سه مرحله 
و  محاسبه  پاورلیفتینگ  عنوان  تحت  لیفت  و  اسکوات  سینه،  پرس 

نفرات برتر در اوزان مختلف معرفی شدند.
اخالقی خاطر نشان کرد: در وزن ۴۳ کیلوگرم فاطمه تیما  و آرینا علی 

محمدی اول و دوم  مسابقات شدند.
و  ساالری  فاطمه  دیلمی،  خدیجه  کیلوگرم   ۴۷ وزن  در  داد:  ادامه  وی 
شقایق موفق به کسب عناوین اول تا سوم مسابقات پاورلیفتینگ شدند.

 ۵۲ وزن  در  کرد:  اظهار  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیات  رئیس 
کیلوگرم نیز فاطمه ذاکری، سمیه مالکی و نورا خادمی موفق به کسب 

مقام های اول تا سوم شدند.
اخالقی با اشاره به اینکه در وزن ۵۷ کیلوگرم نیز فاطمه امینی پور ، 
دنیا دادشاهی و شبنم اکبرزاده نفرات اول تا سوم شدند، خاطرنشان کرد: 
مریم تفت و عسل مرادی  و ناهید صالحی نفرات برتر وزن ۶۳ کیلوگرم 

این رقابت ها بودند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در وزن ۶۹ کیلوگرم سحر رضایی، فاطمه 
بلوچ ، و سکینه مالحی  موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند، عنوان 
کرد: راضیه پور احمدیان، سوگند مالیی و زهرا باوی  در وزن ۷۶ کیلوگرم 

مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
انیس  بندو،  مرضیه  چنعالی،  فضیله  وزن  سنگین  رده  در  افزود:  وی 
بانوان  پاورلیفتینگ  تا سوم رقابت  اول  فاتح مقام های  اوالدی  درویس 

استان بودند.
این مقام مسئول اظهار کرد: در این رقابت یک روزه بیش از ۳۷ بانوی 
ورزشکار از باشگاه های پایتخت، روئین تن، جناح، گیو، عصر بدن، انرژی 
استان  پاورلیفتینگ  قهرمانی مسابقات  بر سر سکوی  پدیده  و  مثبت 

هرمزگان به رقابت پرداختند. 
اظهار  پایان  استان هرمزگان در  اندام  پرورش  و  بدنسازی  رئیس هیات 
و  شده  شناخته  ورزشی  های  رشته  جمله  از  اندام  پرورش  رشته  کرد: 
پرطرفدار در استان هرمزگان بوده و رشد توسع این ورش نیاز به توجه 

بیشتر مسئولین را می طلبد.
کشف اجساد یک خانواده غرق شده در رودخانه  خورگو 
توابع  از  خورگو  روستای  شور  رودخانه  در  شده  غرق  نفر    ۳ اجساد 
بندرعباس کشف شد . این افراد که اعضای یک خانواده شامل زن و مرد 
و یک دختر حدود ۴ ساله بودند بر اثر سقوط یک دستگاه پراید درون 

رودخانه ، جان سپردند.
در  هرمزگان  استان   احمر  هالل  مدیرعامل جمعیت  سلحشور  مختار 
و  واژگونی  حادثه  از  نشانی  آتش  از سوی   : گفت  حادثه  این  خصوص 
غرق شدگی خودرو در رودخانه شور جاده  روستای خورگو مطلع شدیم 
بالفاصله امدادگران پایگاه آب شیرین به محل اعزام شدند. وی ادامه داد:  
این حادثه اجساد کشف شده یک مرد و زن حدود ۴۰  ساله  بدنبال 
و یک دختر حدود ۴ ساله  از  درون رودخانه توسط امدادگران  بیرون 

کشیده شد.
شایان ذکر است  بر اساس گفته های افراد محلی،  این خانواده قصد 
خروج از  روستای خورگو و آمدن به بندرعباس را داشتند که خودرو از 
پل سقوط کرد. تا اینکه رهگذران این خودرو را درون آب مشاهده کردند.

رویداد عجیب در دنیا؛ تولد ۹ قلو های زنده و سالم
دیلی میل گزارش داد؛ تصویر حلیمه سیسه ۲۶ ساله و شوهرش قادر 
عربی ۳۵ ساله اهل مالی، برای اولین بار در کنار ۴ پسر و ۵ دخترشان 

منتشر شد.
آنها رکورد جهانی تولد فرزند زنده مانده را به خود اختصاص داده اند.

تا پیش از این رکورد جهانی متعلق به نادیا سلیمان در سال ۲۰۰۹ بود 
که ۸ فرزند به دنیا آورده و همگی زنده ماندند.

پروین بهمنی مادر الالیی ایران درگذشت
پروین بهمنی خالق الالیی های مادرانه ایران زمین که به دلیل وخامت 

ناراحتی قلبی، ریوی در بیمارستان بستری شده بود، درگذشت.
دلیل  به  که  زمین  ایران  مادرانه  های  الالیی  خالق  بهمنی«  »پروین 
بستری  )ع(  امام سجاد  بیمارستان  در  ریوی  ـ  قلبی  وخامت مشکالت 

شده بود، دقایقی پیش درگذشت.
دامون شش بلوکی فرزند »پروین بهمنی« به خبرنگار فارس گفت: چند 
روز پیش حال مادر رو به وخامت گذاشت و حتی قدرت تکلمش را از 
و  رسیدگی  و  بستری  برای  بیمارستانی  یافتن  تکاپوی  در  داد،  دست 
مداوای ایشان بودیم و چند روز هم بستری بودند که در نهایت متاسفانه 

مادر جان به جان آفرین تسلیم کرد.
و  محلی  های  الالیی  خالق  شیراز،  در   ۱۳۲۸ متولد  بهمنی  پروین 
پژوهشگر فرهنگ قشقایی است. وی فارغ التحصیل دانشسرای تربیت 
معلم بوده و در کسوت معلمی خدمت کرده است. این پژوهشگر پس 
از سال ها تحقیق و اجرا و گردآوری الالئی های مناطق مختلف ایران 
زمین، نشان درجه یک هنری )دکتری( را از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت 
بعد  شود.  می  محسوب  تُرک  هنری  مفاخر  برگزیده  زن  اولین  و  کرد 
سال   ۱۶ مدت  به  و  شد  عشایری  دانشسرای  وارد  تحصیالت  پایان  از 
های  ردیف  آموختن  مشغول  همزمان  و  داشت  اشتغال  آموزگاری  به 
موسیقی بود. مدتی نزد اساتیدی چون محمد حسین کیانی، حبیب 
موسیقی  خورشید  قلی  محمد  و  بهمنی  خان  غالمرضا  گرگین،  خان 
اصیل یاد گرفت سپس به تهران مهاجرت کرد. خانم بهمنی در کنار 
شناخته  موسیقی  پژوهشگر  یک  بعنوان  محلی  های  و الالیی  نغمات 
منیژه  ساخته  زن«  »سه  فیلم  در  الالیی  با   ۱۳۸۶ سال  در  شود.  می 
حکمت به شهرت رسید. این آواز خیلی زود نه تنها در ایران بلکه در 
کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از تهیه کنندگان، 
موسیقیدانان و پژوهشگران به سمت موسیقی قشقایی کشیده شدند. 
»پروین بهمنی« دارنده نشان درجه یک هنری از ایران، دکترای افتخاری 

از کنسرواتوار مسکو و دانشگاه دولتی کشور ترکیه است.
زن ۷0 ساله هندی برای اولین بار مادر شد

یک زن هندی مدعی است در ۷۰ سالگی برای اولین بار صاحب فرزند 
اولی های دنیا  از مسن ترین مادر  به یکی  را  او  امری که  شده است، 

بدل می سازد.
جیوونبن راباری و همسرش مالدهاری ۷۵ ساله، پسر خود را که به گفته 
افتخار به خبرنگاران  با  از طریق لقاح مصنوعی متولد شده،  ی آن ها 

نشان دادند.
راباری به خبرنگاران گفت کارت شناسایی که سنش را اثبات کند ندارد 
اما ۷۰ سال سن دارد، که این امر او را به یکی از مسن ترین مادر اولی 
های دنیا تبدیل می کند. با این حال، زن هندی دیگری به نام اراماتی 
مانگایاما هست که تصور می شود مسن ترین مادر اولی دنیا باشد. او در 

سپتامبر ۲۰۱۹ در سن ۷۴ سالگی صاحب دو دختر دوقلو شد.
هند   ِ گجرات  ایالت  در  کوچی  روستای  اهل  که  مالدهاری  و  راباری 
ناموفقی  ها تالش  و دهه  اند  ازدواج کرده  که  است  هستند، ۴۵ سال 
برای بچه دار شدن داشتند. آن ها در نهایت موفق شدند از طریق لقاح 
مصنوعی صاحب فرزند شوند، روشی که بعد از یائسگی نیز می تواند 

مؤثر باشد.
نارش بانوشالی، پزشک راباری و مالدهاری گفت بچه دار شدن این زوج 

یکی از نادرترین مواردی است که تاکنون دیده است.
دکتر بانوشالی گفت: اولین باری که پیش ما آمدند، به آن ها گفتیم 

که در چنین سن باالیی نمی توان بچه دار شد اما آن ها مصر بودند.
گفتند خیلی از اعضای خانواده شان هم این کار را کرده اند. این یکی 

از نادرترین مواردی است که تا به حال دیده ام.
احتمال باردار شدن یک زن به طور طبیعی در دهه ی ۷۰ زندگی خود 
تقریباً صفر است چون اغلب زنان از اواخر دهه ی ۴۰ و اوایل دهه ی 

۵۰ یائسه می شوند.
اما انجمن باروری آمریکا مدعی است هر زنی در هر سنی می تواند با 
کمک پزشکی باردار شود، به شرط آنکه رحم طبیعی داشته باشد، حتی 

اگر دیگر تخمدان نداشته باشد.
تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان ایران نایب قهرمان 

جام امارات شد
تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان ایران در نخستین حضور رسمی 

خود در رقابت های بین المللی به میزبانی امارات، نایب قهرمان شد.
در رقابت های جام باشگاه های اسکیت هاکی روی یخ زنان و مردان که 
به میزبانی دبی برگزار شد، تیم زنان ایران در فینال با نتیجه یک بر 

نایب  بر سکوی  و  یعنی روسیه شد  سه مغلوب حریف قدرتمند خود 
تیم  برای  را  دیدار  این  گل  تک  اسماعیلی  فاطمه  ایستاد.  قهرمانی 
ملی کشورمان به ثمر رساند. تیم اسکیت هاکی روی یخ زنان ایران در 
نخستین دیدار خود، میزبان رقابت ها را با نتیجه سه بر صفر شکست 
با نتیجه پر  داده بود و در دیدار دوم نیز مقابل تیم قدرتمند روسیه 
گل چهار بر دو پیروز شد. زنان هاکی باز ایران در دومین روز بازی ها در 
مصاف با روسیه با نتیجه چهار بر یک مغلوب شدند و با پیروزی چهار 
برابر روسیه  نیز  نهایی  دیدار  و در  فینال  راهی  امارات  مقابل  بر صفر 

مغلوب شده و عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دادند.
فایزه مدبر، اعظم السادات سنایی )کاپیتان(، الهام مدیر دهقان، فاطمه 
نگار  نگار خرم، هلیا سوهانی، عسل حیدری، مارال راسخ،  اسماعیلی، 
ارجمند، آذین قارونی، دیبا و دیانا فرزام نیا، صبا مظاهری، مرضیه سادات 
زهره  رضایی،  زهرا  پورهاشمی،  حدیث  شاهسوند،  فاطمه  سیدقندی، 
حسنی، شبنم عرب، سوگل جوادیان، متین صیاد، آرزو ایزدی، مهشید 
محمدی، ملیحه خرم باقری و عطیه رضایی ترکیب تیم ملی اسکیت 

هاکی روی یخ زنان ایران را در این رقابت ها تشکیل دادند.
مسابقات  معتبرترین  امارات  یخ  روی  هاکی  اسکیت  باشگاه های  جام 
هاکی روی یخ منطقه محسوب می شود؛ این رقابت ها طی روزهای ۲۶ 
تا ۲۸ مهرماه با حضور ۱۰ تیم در دو بخش زنان و مردان در پیست یخ 

دبی مال و پیست یخ باشگاه النصر برگزار شد. 
ایران درودی درگذشت

ایران درودی نقاش پیشکسوت و مطرح ایرانی صبح جمعه هفتم آبان 
ماه بر اثر ایست قلبی در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

تکتم نعیمی مدیر برنامه ایران درودی و عضو بنیاد ایران درودی ضمن 
تأیید این خبر درباره درگذشت این هنرمند اظهار کرد: متأسفانه صبح 
هفتم آبان ساعت هفت و نیم بعد از تالش های کادر درمان بیمارستان 
دی ایران درودی دار فانی را وداع گفت. وی درباره وضعیت این بانوی 
ابتالی  بهبود  از  بعد  و  شهریور   ۱۱ از  کرد:  عنوان  این  از  پیش  نقاش 
هم  باری  چند  و  بود  بیمارستان  به  رفتن  درگیر  همچنان  کرونا،  به 
بستری شد. با این حال هفته پیش حالشان به صورت اورژانسی خراب 
به  بعد  و  مهر  ایران  بیمارستان  اول  شدند  بیمارستان  به  منتقل  شد 

بیمارستان دی رفتند و در آی سی یو بستری بود.
ایران درودی نقاش مطرح ایرانی در ۱۱ شهریور ۱۳۱۵ در خراسان به دنیا 
آمد و غیر از نقاش، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ 

هنر نیز هست.
درودی در نمایشگاه های گروهی فراوانی در ایران و در سطح بین الملل 
هنرمندان  نمایشگاه  به  می توان  آن ها  متأخرترین  از  که  داشته  شرکت 
فرهنگسرای  در   ۱۳۹۸ آبان  در  نمایشگاه  این  کرد.  اشاره  پیشکسوت 

نیاوران برگزار شد
جام ملت های فوتبال زنان آسیا قرعه کشی شد/ 

همگروهی ایران با چین
قرعه کشی جام ملت های فوتبال زنان آسیا انجام شد و ایران در گروه 

A قرار گرفت.
جام ملت های فوتبال زنان آسیا از ۳۰ دی ۱۴۰۰ به میزبانی هند برگزار 
می شود که قرعه کشی این مسابقات انجام و گروه بندی تیم ها مشخص 
شد. بر این اساس ایران در گروه A با تیم های چین، هند و چین تایپه 

همگروه شد.
تیم چین در جایگاه هفدهم رنکینگ جهانی فیفا قرار دارد، چین تایپه 
نیز هفتاد  ایران  داده اند.  اختصاص  به خود  را  رتبه ۵۷  و هند هم   ۴۰
و  فیلیپین  تایلند،  استرالیا،  تیم های   B گروه  در  است.  جهان  دوم  و 
اندونزی حضور دارند و  ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و میانمار هم در گروه 
C قرار گرفتند. ایران برای اولین بار به مسابقات صعود کرده است. رتبه 
اول و دوم گروه ها به همراه دو تیم از بهترین  تیم های سوم )جمعا ۸ 

تیم( به مرحله یک چهارم نهایی صعود می کنند.
راه  یابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

به مرحله نهایی سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان 
علوم پزشکی کشور

نهایی  به مرحله  از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  دو تن 
گروهی سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور راه 
پزشکی در حیطه مطالعات  دانشجوی رشته  بیتا شمشیری،  یافتند.  
میان رشته ای علوم انسانی و سالمت و محمدرضا گلزار، دانشجوی رشته 
پزشکی در حیطه تفکر علمی در علوم پایه، موفق شدند در جمع ده 
پزشکی  علوم  دانشجویان  علمی  المپیاد  سیزدهمین  نهایی  برتر  تیم 
آبان  ماه جاری در  اواسط  المپیاد  این  کشور قرار گیرند. مرحله نهایی 

تهران برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، بزرگترین 
رقابت علمی دانشجویان علوم پزشکی است که هر ساله توسط وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد.

اخبار حوزه بانوان



متبوع  برنامه کمیسیون  از  و قضایی  عضو کمیسیون حقوقی 
داد  مهریه خبر  نامتعارف  های  رویه  و  اصالح شرایط  برای  خود 
تعالی خانواده  و  پیشنهاداتی که در طرح جمعیت  و گفت: در 

مطرح شده، قرار است مالیات بر مهریه بسته شود.
حجت االسالم »محمدتقی نقدعلی« درباره اقدامات کمیسیون حقوقی 
مشکل  این  گفت:  مهریه  زندانیان  برای  اندیشی  چاره  برای  قضایی  و 
به  مربوط  آن  نخست  بخش  دارد.  ریشه  مختلفی  بخش های  در  البته 
مهریه هایی است که متاسفانه بدون پیش بینی عواقب و آگاه سازی 
و ترغیب خانواده ها، جوانان پای عقدنامه ها امضا می کنند و  آنها را در 

این چاله بزرگ قرار می دهند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: بخش دیگر این مشکل 
به عدم فرهنگ سازی برای مردم مربوط است که باید در موضوع تعیین 
مهریه، فرهنگ سازی و  روشنگری الزم صورت بگیرد تا ابعاد مختلف 

تعیین مهریه های نامتعارف روشن شود.
وی با بیان اینکه بخش دیگر مشکالت رخ داده در موضوع مهریه باال 
مربوط به قانون است، عنوان کرد: قانون فعلی، مهریه را به هر میزان که 
باشد قابل مطالبه می داند و حق قابل مطالبه بودن همه آثار و تبعات 
خاص خودش را دارد. به عبارتی در قانون جدید، میزان مهریه توافق 
شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از 

طریق دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد.
اینکه کمیسیون قضایی در  بیان  با  نماینده مردم خمین در مجلس 
را اصالح کند،گفت: در صورت اصالح  تالش است شرایط فعلی مهریه 
قانون، برای رویه های غلطی که در مهریه وجود دارد، ترمز و دست اندازی 
ایجاد می شود. به عنوان نمونه در پیشنهاداتی که در طرح جمعیت و 
و  شود  بسته  مهریه  بر  مالیات  است  قرار  شده،  مطرح  خانواده  تعالی 

همین به نحوی ترمزی برای جلوگیری افزایش میزان مهریه است.
نقدعلی ادامه داد: وقتی مالیات برای مهریه در نظرگرفته شود، فردی 
مهریه  برای  است  مجبور  کند،  می  اقدام  ازدواج  ثبت  به  نسبت  که 
سنگین مالیات باالیی را به صورت نقدی پرداخت کند که همین سبب 

جلوگیری از افزایش میزان مهریه خواهد شد.
که  کرد  عنوان  ارائه شده  پیشنهادات  دیگر  از  را  مهریه  بودن  نقد  وی 
البته با فتوا علما و شریعت سازگار نیست. البته پیشنهادات دیگری در 

کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است تا جلوی این روند 
غلطی که در جامعه وجود دارد، گرفته شود.

نماینده مردم خمین درباره اینکه آیا امکان جایگزین شدن وجه نقد به 
جای سکه در مهریه وجود دارد یا خیر؟ گفت: فعال در کمیسیون موادی 
دراین زمینه به تصویب نرسیده است و نمی توانیم در این خصوص نظر 
قطعی داد. اما پیشنهادتی مطرح شده مبنی بر اینکه نرخ سکه با توجه 

به زمان ثبت ازدواج و میزان واقعی آن در نظر گرفته شود.

ادامه داد: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها  وی 
حق حبس بدهکاران مهریه را ندارند و این گام خوبی بود که در تصویب 
قوانین گذشته انجام شد و برای آینده نیز باید ساز و کاری فراهم شود 

تا جلوی بدهی های غیرمنطقی گرفته شود.

 نقدعلی تاکید کرد: مهمترین کاری که مجلس در بحث مهریه می تواند 
انجام دهد،  ایجاد سرعت گیر برای مهریه های باال است تا آثار و تبعات 

آن که مهریه های باال گریبان جوانان را می گیرد، کاهش یابد.
همه  به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
افزود:  داده شود،  زمینه  این  را در  آموزش های الزم  بخش های جامعه 
ایجاد  مردان  برای جامعه  فراوانی  زیاد مشکالت  مهریه  اینکه  بر  عالوه 
می کند برای زنان نیز مشکل آفرین است و این احساس در زنان جامعه 

ایجاد می شود که مهریه باال پشتوانه محکمی برای آنها است.
وی ادامه داد: از طرفی مهریه باال سبب خواهد شد تا مردان در زندگی 
زناشویی احساس بردگی کرده و فضای عصبی و پرخاشگرانه در زندگی 
حاکم شده و در نهایت کار به جدایی و مشکالت پس از آن منجر شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
کمیسیون قضایی مجلس به دنبال اصالح شرایط فعلی مهریه است
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اخبار
در نشست نقش بانوان تقریبی در تکوین 

تمدن اسالمی؛
خزعلی: همدلی در مسائل مشترک سبب 

یکپارچگی جامعه اسالمی می شود
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بر ضرورت 
کرد  تاکید  مشترک  مسایل  سر  بر  هم افزایی  و  همدلی 
مشترک،  مسائل  سر  بر  هم افزایی  و  همدلی  گفت:  و 
دشمنان را ناامید می کند و جامعه اسالمی را یکپارچه 
علیه همه کینه ها و بدخواهی ها و جنگ افروزی ها مهیا 
می سازد. دکتر انسیه خزعلی در نشستی با عنوان »نقش 
حضور  با  که  اسالمی«  تمدن  تکوین  در  تقریبی  بانوان 
بانوان اهل تسنن و فرهیختگان و اندیشمندان حوزه زنان 
»رحما  شریفه  آیه  امیدواریم  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
بینهم« هر چه بیشتر محقق شود و همدلی و هم افزایی 
حول مسائل مشترک، دشمنان را ناامید و جامعه اسالمی 
بدخواهی ها و جنگ  و  یکپارچه علیه همه کینه ها  را 
افروزی ها مهیا می کند. وی تاکید کرد: این یکپارچگی 
مشت محکمی خواهد بود بر دهان آنان که از تفاوت ها 
و دیدگاه ها و سالیق مختلف برای خود بهره می گیرند.

خزعلی خاطرنشان کرد: امیدواریم ایده ها و نظرات ارائه 
شده توسط بانوان اهل سنت و اشتراک گذاری این ایده 
ها، آغازی برای حرکت های بزرگ تر و فراتر در سطح 
هدف  اینکه  بر  تاکید  با  وی  باشد.  المللی  بین  و  ملی 
اهل  خواهران  سخنان  شنیدن  نشست  این  برگزاری  از 
سنت است، یادآور شد: وحدت بین شیعه و سنی یکی از 
فرامین اصلی شرع و دین است. معاون رییس جمهوری 
در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه سخنان بانوان 
بحث  در  بانوان  تمدن سازی  نقش  به  اشاره  اهل سنت 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و همچنین 
بحث های مجازی است، افزود: یکی از عواملی که اکنون 
موجب اختالف یا افزایش تفاهم می شود فضای مجازی 
فضای  کاربران  از  ای  عمده  بخش  که  آنجا  از  و  است 

برجسته  نقش  آنها  دهند،  می  تشکیل  زنان  را  مجازی 
ای در مدیریت این فضا دارند. خزعلی ادامه داد: سبک 
زندگی که زنان در خانواده نهادینه می کنند و هوشیاری 
که به همسر و سایر اعضا می بخشند حتی قصه هایی 
که از دوست و دشمن در قالب داستان به فرزندان می 
آموزند بسیار تاثیرگذار است و باید به این موضوع توجه 
ویژه داشت زیرا اگر این بنا کج گذاشته شود سرانجامی 
نخواهد داشت.  وی تصریح کرد: در حقیقت اگر خشم 
و کدورت در دل فرزند جا گیرد از بین بردن آن آسان 
نیست و دشمن بر این امر سوار می شود و می بینیم که 

در سراسر دنیا شیعه و سنی به جان هم می افتند.
زیرکی  و  با هوشیاری  ها  نقش  این  یادآور شد:  خزعلی 
نگذاشت  تواند  می  و  می شود  مدیریت  خانواده  در  زن 
همه  شنوای  زنان  امور  معاونت  در  شود.  ختم  اینجا  به 
مطالب مطرح شده هستیم و در حد توان پیگیر خواهیم 
وحدتی  زیرا  کنیم وحدت حفظ شود  می  تالش  و  بود 
سیاسی و تاکتیکی نیست بلکه وحدت اعتقادی است که 

این وحدت در خانواده و جامعه شکل می گیرد.
معاون رئیس جمهور: مسائل زنان باید به 

صورت مستقل دیده و پیگیری شود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید 
بر اینکه مسائل زنان به صورت مستقل دیده و مشکالت 
آنان مرتفع شود، گفت: معاونت، تدوین و عملیاتی کردن 
کارآفرینی  و  توانمندسازی  حوزه  دو  در  برنامه هایی 
اولویت قرار  بخصوص برای زنان سرپرست خانوار را در 
هم  نشست  اولین  در  خزعلی  انسیه  دکتر  است.  داده 
دولت  در  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  دبیرخانه  اندیشی 
سیزدهم که با هدف بررسی اولویت ها و مشکالت مربوط 
به زن و خانواده با حضور اندیشمندان و صاحبنظران این 
شد، ضمن  برگزار  مجازی  و  به صورت حضوری  حوزه، 
تاکید بر همکاری با ستاد ملی زن و خانواده و برگزاری 
برنامه  درحال  کرد:  خاطرنشان  جلسات،  این  منظم 

و  زنان  معاونت  جایگاه  ارتقاء  و  بهبود  برای  ریزی هایی 
بتوانیم   تا  هستیم  تالش  در  همچنین  هستیم.  خانواده 
و  ملی  سطح  در  را  اسالمی  انقالب  تراز  خانواده  و  زن 
بین المللی معرفی کنیم. وی ادامه داد: یکی از تاکیدات 
و  زن  مسائل  به  توجه  مدت،  این  در  جمهوری  رئیس 
خانواده، تدوین قوانین و لوایحی بود که بتواند این جایگاه 
را ارتقاء و آسیب های این حوزه را کم و تا حد امکان 
تالش  مساله   بر  ایشان  کند. همچنین  جلوگیری  آن  از 
برای ازدواج جوانان، پیشگیری از طالق و کنترل آسیب 
های ناشی از آن، تاکید نموده است. معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهوری اظهار داشت: این معاونت تدوین 
و عملیاتی کردن برنامه هایی در دو حوزه توانمندسازی 
را  خانوار  سرپرست  زنان  برای  بخصوص  کارآفرینی  و 
اولویت قرار داده است. عالوه بر این برنامه هایی نیز  در 
شیوه  به  دارند  تمایل  که  کسانی  و  محروم  اقشار  برای 
عزت مندانه ای زندگی خود را اداره کنند، تدارک دیده 
خواهد شد. وی افزود: اما برنامه دوم و مهمی که معاونت 
زنان و خانواده در دستور کار قرار می دهد، جلوگیری از 
آسیب های اجتماعی از جمله؛ طالق، اعتیاد و بسیاری از 

مواردی که ریشه در مسائل اقتصادی دارند؛ است.
خزعلی با ابراز امیدواری از اینکه با برگزاری این نشست 
ها در مرحله اول در تدوین قوانین حوزه زن و خانواده که 
از ارکان مهم و زیربنایی است، قدم مثبث برداشته شود، 
تصریح کرد: همچنین امیدواریم با همکاری و همفکری، 
حوزه،  این  فعاالن  و  صاحبنظران  نظرات  و  ایده  ارائه 

بتوانیم راهکار موثری را دریابیم.
ورود  زنان  بحث  به  جلسه  این  در  داشت:  اذعان  وی 
خواهیم کرد، زیرا مسائل زنان به صورت مستقل نیز باید 
دیده و مشکالت آنان مرتفع شود و در قدم بعد به بحث 
خانواده که محور اصلی و تاثیر گذار آن زن است، نیز به 
جمهوری  رئیس  معاون  کرد.  خواهیم  ورود  جدی  طور 
با تاکید بر اینکه بحث آسیب های اجتماعی نیز بسیار 

چند  هر  می کنیم  تالش  پس  کرد:  تصریح  است،  مهم 
هفته یکبار جلساتی با صاحبنظران و اندیشمندان دارای 
دیدگاه ها، گروه ها و جناح های مختلف داشته باشیم تا 
پیشنهادات خود را در ارائه راهکار مناسب در حل آسیب 

ها ارائه نمایند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

فاز اول اپراتور کودک تا پایان سال راه اندازی 
می شود

اپراتور  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: فاز اول 
کودکان  شده  مدیریت  و  مناسب  استفاده  برای  کودک 
راه اندازی  سال  پایان  تا  مجازی  فضای  از  خانواده ها  و 
می شود. به گزارش آوای دریا و به نقل از مهر ، »عیسی 
اشاره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  زارع پور«، 
برنامه  به  مردم،  زندگی  در  مجازی  فضای  اهمیت  به 
و  اطالعات  ملی  شبکه  توسعه  برای  ارتباطات  وزارت 
ارائه خدمات مناسب به مردم اشاره کرد و گفت: اولویت 
برای  اطالعات  ملی  شبکه  تحقق  ما  جدی  هدف  و 
با  خدمات  ارائه  و  پرسرعت  ارتباطات  زیرساخت  ایجاد 
نگاه  اینکه  به  اشاره  با  پور  زارع  است.  مردم  به  کیفیت 
افزود: تحقق  فناوری اطالعات فرصت محور است،  به  ما 
دولت الکترونیک می تواند باعث حل مشکالت و ارتقای 
کارآمدی نظام اداری و از بین بردن زمینه های فساد و 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  شود.  طالیی  امضاهای  حذف 
فضای  چالش های  حل  برای  اینکه  بیان  با  اطالعات 
مجازی باید با تدبیر عمل کرد، گفت: با نگاه فرصت محور 

باید از این فضا حداکثر استفاده را بکنیم.
وی به نیاز باال بردن سطح دانش و مهارت برای استفاده 
از فضای مجازی تاکید کرد و افزود: تا پایان سال جاری 
اپراتور کودک برای استفاده مناسب و مدیریت  فاز اول 
راه اندازی  مجازی  فضای  از  خانواده ها  و  کودکان  شده 

می شود.

  گزارش  : ایرنا
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هف خوراک مرغ یکی از خوراکی های بسیار خوشمزه و رایج و پر 

طرفدار است ما در این مطلب برای شما طرز تهیه مرغ با سس 
بشامل را آماده کرده ایم این سس سفید بسیار خوشمزه طعم 

به خصوصی به مرغ می دهد.
مواد الزم: 

سینه مرغ بدون استخوان و یا فیله مرغ ۶00 گرم
پیاز یک عدد متوسط
فلفل دلمه 2 تا۳ عدد

قارچ ۵00 گرم
کره ۵0 گرم

 سس بشامل 1 لیوان
نمک و فلفل و روغن به میزان الزم

کمی جعفری و یا خالل سیب زمینی در صورت نیاز
طرز تهیه:

انگشت کوچک(  )اندازه  باریک  اندازه قطعات  به  را  سینه مرغ 
فلفل   . دهیم  می  تفت  شده  رنده  پیاز  با  و  کنیم  می  خالل 
دلمه را ظریف خالل کرده، کره را در تابه آب کرده، فلفل دلمه 
و خالل سینه مرغ را در کره در حدی که خشک نشود،سرخ 

می نماییم.
قارچ  سپس  زنیم؛  می  فلفل  و  نمک  آن  به  کافی  اندازه  به 
را در دیس  بعد آن  اضافه می کنیم.  به آن  را  های خرد شده 
مناسبی کشیده، سس بشامل را روی آن می دهیم و با خالل 

سیب زمینی  و یا جعفری ساطوری شده تزیین می کنیم.
طرز تهیه سس بشامل:

کنیم.  می  سرخ  شود  طالیی  کمی  که  درحدی  کره  گرم   2۵

سپس یک قاشق آرد سفید  را به آن اضافه می کنیم و حرارت 
آن  روی  کم  کم  را  شیر  لیوان  نماییم.یک  می  مالیم  کامال  را 
نشود. گلوله  مایه  کنیم  می  زنیم.دقت  می  هم  و  ریزیم  می 

می گذاریم سس آهسته چند جوش بزند و کمی غلیظ شود.
کمی به آن نمک می زنیم، سس را از روی آتش برمی داریم و 
۷۵ گرم خامه را با آن مخلوط کرده و بعد روی مرغ می ریزیم..

با سرآشپز=  خوراک مرغ با سس بشامل

چند خبر کوتاه
اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در هرمزگان

طرح واکسیناسیون سرخک برای کودکان ۹ ماهه تا ۷ ساله 
از امروز ۸ آبان در هرمزگان آغاز می شود.

سیما،   و  خبرگزاری صدا  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  پور  حسین  محمود  دکتر 
پزشکی هرمزگان گفت: طرح واکسیناسیون سرخک به مدت 
۱۴ روز در مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی 
و خانه بهداشت ها با هدف پیشگیری از گسترش بیماری در 

استان اجرا می شود.
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  واگیر  بیماری های  مدیرگروه 
مواردی  گزارش  و  شناسایی  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم 
و  استان  شهرستان های  از  برخی  در  سرخک  بیماری  از 

کشور های همجوار بسیار نگران کننده است.
دکتر رازنهان افزود: سرایت پذیری این بیماری باال است به 
همین علت باید واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سرخک 
سرخک  واکسیناسیون  کمپین  دراجرای  گرفت.  جدی  را 
بیش از ۳۰۱ هزار کودک ۹ ماهه تا ۷ ساله استان واکسینه 

می شوند.
برندگان مسابقه گزارش نویسی یونیسف و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با عنوان 

»زندگی کودکان در دوران همه گیری کرونا«  
اعالم شدند

برنده جایگاه نخست مسابقه مشترک  لیال شوقی به عنوان 
یونیسف  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گزارش نویسی 
برگزیده شد. این مسابقه در سال جاری و با موضوع »زندگی 
گزارش  شد.  برگزار  کرونا«  همه گیری  دوران  در  کودکان 
شوقی با عنوان »خشت به خشت آموزش« وضعیت کودکان 
کار را در مناطق کوره های آجرپزی اطراف تهران در دوران 
همه گیری کرونا و نیز تالش های خالقانه گروه های داوطلب 
ارائه درس های مدرسه را  برای تداوم آموزش  آنها از طریق 

روایت می کند.
که  کودکان  از  گزارش نویسی  مسابقه  دوره  اولین  از  هدف 
امور  معاونت  بین  مشترک  همکاری  از  بخشی  عنوان  به 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و  مطبوعاتی 
در  کودکان  اخالق  بازنمایی  ترویج  شد،  برگزار  یونیسف  و 
رسانه ها و گزارش های خبری و تأکید بر قدرت داستان گویی 

در حمایت یابی برای مسائل کودکان است.
هیأت داوران متشکل از کارشناسان معاونت امور مطبوعاتی 
آثار متعدد  بررسی  از  ایران، پس  یونیسف  و  و اطالع رسانی 
دریافتی از اقصی نقاط کشور، نفرات زیر را به عنوان برندگان 

نهایی اعالم کردند:
لیال شوقی، برای گزارش »خشت به خشت آموزش« )روزنامه 

تندیس  و  تقدیر  لوح  لپ تاپ،  دستگاه  یک  برنده  جام جم(، 
روح  سوهان  »کرونا،  گزارش  برای  هاشمی،  هدا  یونیسف. 
روایت  ایران(،  )روزنامه  قرنطینه«  دوران  در  دانش آموزان 
داستان دانش اموزان و والدینی که با استرس و فشار روانی در 
دوران قرنطینه مواجه هستند و راهکارهای مفید مواجهه با 
این وضعیت جدید، برنده یک دستگاه تلفن هوشمند و لوح 
می برم  مرده،  »عروسک  گزارش  برای  طالشی  مریم  تقدیر. 
نگرانی  و  استرس  روایت  ایران(،  )روزنامه  کنم«  خاکش 
همه گیری  دوران  در  کرونا  از  ناشی  مرگ  با  که  کودکانی 
مواجه شده اند و حمایت روانشناختی از آن، برنده یک دستگاه 
تلفن همراه و لوح تقدیر. این گزارش ها به صورت آنالین در 
رسانه های ایران منتشر شده اند. مراسم اعطای جوایز در یک 
گردهمایی کوچک در فضای باز با شرکت نمایندگان یونیسف 
و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  امور  معاونت  و 
این مسابقه،  یونیسف و  بر  ارشاد اسالمی برگزار شد. عالوه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دومین دوره مسابقه عکاسی 
برای عکاسان خبری ایرانی را در همین موضوع برگزار کرده 

است )لطفا اینجا را ببینید(.
و  فرهنگ  وزارت  با  همکاری  در  ایران  یونیسف  همچنین، 
برای  آموزشی  کارگاه  دو  برگزاری  از  پس  و  اسالمی  ارشاد 
خبرنگاران و عکاسان خبری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، اکنون 
در حال تهیه اصول راهنمای جامع اخالقی و حقوقی تهیه 

گزارش از کودکان در رسانه های ایران است.
اجرای مرحله ی منطقه ای جشنواره بین المللی 

قصه گویی به صورت آنالین
برگزیدگان بیست و سومین جشنواره قصه گویی هرمزگان در 

مرحله منطقه ای شرکت می  کنند.
استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
استانی  برگزیده  قصه گویان  حضور  با  افزود:  هرمزگان 
مرحله  در  قصه گویی  بین المللی  و سومین جشنواره  بیست 
به  اشاره  با  کوهی  پشت  پروین  می شود.  برگزار  منطقه ای 
و حامد زحمتکش  یوسفی  ملک چیذری، محمدرضا  اینکه 
داوران گروه دو مرحله منطقه ای به صورت آنالین قصه ها را 
داوری خواهند کرد، اظهار کرد:  به باور ما قصه ها با آمدن 
کرونا بیشتر در دل کودکان و نوجوانان جا باز کردند. در این 
دوران به شیوه های مختلف کنار بچه ها  بودیم و با برگزاری 
جشن های مجازی، برگزاری الیو در صفحه اینستاگرام انجمن 
به سرزمین  را  بچه ها  با قصه های صوتی  قصه گویی و حتی 
قصه ها بردیم. وی بیان کرد: پس از برگزاری مرحله استانی، 
روز پنجشنبه ششم آبان ساعت ۱۶:۲۰  برگزیدگان مرحله 
استانی در بخش ملی قصه گویی می کردند تا داوران از طریق 
فضای مجازی بهترین ها را برای ورود به مرحله بعدی انتخاب 

کنند.  پشتکوهی اضافه کرد: راه یافتگان به مرحله منطقه ای 
»مراد  قصه  با  سعدینی   خاتون  مردان  و  زنان  بخش  در 
سونی«، شادی آزاد با قصه »گل پونه و آسمون« و آناهیتا 
محلفی  با قصه »تولد یک قلب« هستند. همچنین در بخش 
دختران و پسران  محمدامین ساالری  با قصه »صدای ساز 
سهراب«، فاطمه زهرا احمدی فینی با قصه »آسیاب بچرخ« 
و  یسنا حیدری  با قصه »نقره ماهی« سه نوجوانی هستند 

که قصه گویی خواهند کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: در بخش قصه های آیینی سنتی 
رده زنان و مردان شهرزاد زارعی با قصه »رستم و تهمینه« 
 « قصه  با  شهدادی  کوثر  پسران  و  دختران  بخش  در  و 
با قصه »ضحاک  رایان شاهی  و  گردآفرید«  و  نبرد سهراب 
اهریمن« روز شنبه هشتم آبان ساعت ۱۵:۰۰ از پیج انجمن 
قصه گویی اجرا خواهند کرد. مدیرکل کانون پرورش فکری 
کرد:  اضافه  پایان  در  هرمزگان  استان  نوجوانان  و  کودکان 
این  در  هرمزگان  استان  گویان  قصه  اجرای  دیدن  برای 
مرحله روز شنبه هشتم آبان ساعت ۱۵:۰۰ از طریق صفحه 
آدرس  به  هرمزگان  استان  قصه گویی  انجمن  اینستاگرام 
قصه  می توانند    Ghesehgouee_hormozgan

ها را تماشا کنند.
شرایط حضوری شدن مدارس در هرمزگان 

چیست؟
گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
استان  در  آموز  دانش  نفر   ۳۰۰ باالی  مدارس  پس  این  از 

می توانند کالس های حضوری برگزار کنند.
پورتال  در  خواست  در  با  مدارس  این  افزود:  قویدل  محمد 
شرط  به  را  حضوری  کالس های  مجوز  پرورش  و  آموزش 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت 
دریافت می کنند. وی با بیان اینکه کالس های درس حضوری 
با یک سوم دانش آموز برگزار می شود و هر دانش آموز در 
اضافه  می کند،  شرکت  درس  کالس های  سر  بار  یک  هفته 
کرد: هرمزگان ۱۴۰۰ دبیرستان و هنرستان دارد که از این 
دریافت  ا  ر  حضوری  کالس های  مجوز  مدرسه   ۳۵۰ شمار 
با اشاره به اینکه اکنون در بیش از ۷۰  کرده است. قویدل 
صورت  به  درس  کالس های  استان  ابتدایی  مدارس  درصد 
امادگی  استان  ابتدایی  مدارس  کرد:  اضافه  است،  حضوری 
کالس های حضوری را دارند. بیش از ۴۰۰ هزار دانش آموز 

هرمزگانی در ۳۵۰۰ کالس درس تحصیل می کنند.
رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی 

مقابله با کرونا:
وارد پیک ششم شیوع کرونا شده ایم

رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا 

گفت: وقتی طی دوهفته روند افزایشی تداوم یابد، به معنی 
ورود به پیک جدید شیوع کروناست.

»حمید سوری«، رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد 
ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت مدیریت و مقابله با کرونا 
در کشور گفت: اپیدمی همچنان در جهان ادامه دارد و کشور 
ما به لحاظ اپیدمی در شرایط خوبی نیست. وی با بیان اینکه 
پوشش واکسیناسیون در ماه های اخیر تا حد زیادی جبران 
کامل  واکسیناسیون  از  هنوز  ما  کرد:  تصریح  است،  شده 
نسبت به میانگین جهانی که دو ُدز است، فاصله داریم. رئیس 
کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه تاریخ مشخصی برای انقضا و اتمام این اپیدمی وجود 
ندارد، گفت: واکسیناسیون یکی از راه های مقابله با اپیدمی و 
قطع زنجیره انتقال است. سوری افزود: به لحاظ تئوری برای 
اینکه بتوانیم مدعی شویم که ایمنی نسبی در جامعه ایجاد 
شده و چرخش ویروس به حداقل رسیده است، باید بیش از 
۸۰ درصد جامعه ایمن شوند. وی با تأکید بر اینکه ویروس 
کرونا به دنبال افراد حساسی که مناسب میزبانی این ویروس 
هستند، می گردد، گفت: در خوش بینانه ترین حالت بین ۵۵ 
تا ۶۰ درصد ایمنی در جامعه ایجاد شده است ولی این ایمنی 
عدد ثابتی نیست. رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد 
ملی مقابله با کرونا بیان کرد:  عامل بیماری زا یا ویروس، رفتار 
و شیوه زندگی و نحوه مدیریت ما، سه مؤلفه اصلی در ایجاد 
ادامه داد: حدود دوماه قبل براساس  ایمنی هستند. سوری 
گزارش  مسئول  مقامات  به  آمارها  و  شاخص ها  از  یکسری 
دادم که نشانه هایی از بروز پیک ششم کرونا دیده شده است. 
رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: وقتی طی دوهفته روند افزایشی تداوم یابد، به معنی 
کرد:  تصریح  سوری  کروناست.  شیوع  جدید  پیک  به  ورود 
تعداد قابل توجهی واکسن در کشور موجود است و کمبود 
واکسن نداریم. حسن فرهادی، معاون مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت بیان کرد: مدیریت هوشمند محدودیت ها 
شیوه نامه های  که  افرادی  برای  فقط  محدودیت ها  یعنی 
بهداشتی و واکسیناسیون را رعایت نمی کنند، اعمال می شود.

به  منوط  فعالیت ها  قبلی  هوشمند  مدیریت  در  افزود:  وی 
این است  این طرح تصور ما  رنگ بندی شهرها بود ولی در 
که شرایط کل کشور قرمز است و در این شرایط قرمز تمام 
پنج گروه شغلی می توانند با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و 

واکسیناسیون فعالیت کنند.


