
123

صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

دوشنبه 15  آذر  1400 سال سوم
www.avayedarya.ir

آذرخش بندرعباس بر بام هندبال ساحلی بانوان کشور ایستاد

»مه لقا مالح«، مادر محیط زیست ایران درگذشت
خزعلی: سرمایه گذاری در حوزه زنان 

وخانواده باید هدفمند باشد

از پشه »آئدس« چه می دانیم؟

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده 
استانداری هرمزگان منصوب شد



در  سنتی  پوشش  اینکه  بیان  با  هرمزگانی  کارآفرین  بانوی 
بلکه جزء جدایی ناپذیر  نیست،   تن پوش  تنها یک  هرمزگان 
انتظار  از مسئولین  و اسالمی آن است، گفت:  بومی  فرهنگ 
داریم تا در راستای حمایت از تولیدکنندگان، مشاغل خانگی 
کاهش  برای  را  حمایتی  قوانین  هرمزگان،  بومی  فرهنگ  و 

اولیه لباس های سنتی وضع کنند. قیمت مواد 
طرح  پیشران  و  سنتی  لباس های  تولیدکننده  صالحی نژاد،  زبیده 
با  گفت وگو  در  هرمزگان،  دانشگاهی  جهاد  خانگی  مشاغل  توسعه 
بستکی،  بندری،  ازجمله  مختلفی  پوشش های  کرد:  اظهار  ایکنا، 
هنر  کمه ای،  شلوار  می خورد.  چشم  به  استان  این  و...در  جاسکی 
مورد  تاکنون  گذشته  از  که  می شود  قلمداد  هرمزگانی  زنان  زیبای 
این  طرح های  که  می گرفته  قرار  هرمزگانی  دختران  و  زنان  استفاده 

شلوار نشئت گرفته از ذهن بانوان بومی استان است.
کرونا  بحران  به  توجه  با  خود  کار  و  کسب  مشکالت  بیان  به  وی 
پرداخت و افزود: ۱۵ سال است که به صورت حرفه ای در این عرصه 
فعالیت دارم. پیش از شیوع ویروس کرونا حدود ۶۱ نفر نیروی کار 
داشتم اما اکنون متأسفانه بیشتر نیروها به صورت غیرمستقیم کار 
به  می کنم  کار  آنان  با  که  افرادی  تعداد  حاضر  حال  در  می کنند. 
توسعه  طرح  در  آنان  بیشتر  خوشبختانه  که  یافته  کاهش  نفر   ۳۰

ثبت نام کرده اند. دانشگاهی  مشاغل خانگی جهاد 
روی  با  متأسفانه  کرد:  تصریح  هرمزگانی  کارآفرین  بانوی  این 
سمت  به  جوانان  گرایش  جدید،  پوششی  سبک های  آمدن  کار 
پوشش های سنتی کمتر شده است. یکی دیگر از علت های کاهش 
و  است  محصوالت  این  گرانی  محلی،  پوشش  به  جوانان  رغبت 
دست  کار  سنتی  محصوالت  گرانی  موجب  که  مسائلی  مهم ترین 
و  تولید  در  مرغوب  بردن وسایل  کار  به  بانوان هرمزگانی، می شوند 
زنجیره ارزش گران تهیه این وسایل و عدم حمایت مسئولین است.

یک  تنها  هرمزگان  در  سنتی  پوشش  اینکه  به  اشاره  با  صالحی نژاد 
اسالمی  و  بومی  فرهنگ  جدایی ناپذیر  جزء  بلکه  نیست،   تن پوش 
ازنظر  تزیین  و  بافت  رنگ،  زیورآالت، طرح،  افزود: حجاب،  است،  آن 
فرم و مستوری و عفیف بودن، پوشش محلی این استان را نسبت به 
از هویت فرهنگی  نمادی  به عنوان  و  گونه های مشابه متمایز کرده 

این استان نیز محسوب  می شود.

و  دولتی  نهادهای  و  مسئولین  داریم  انتظار  کرد:  عنوان  وی 
فرهنگ  به  احترام  و  احیاء  تقویت،  جهت  در  نگاه جدی  غیردولتی 
که  کارآفرین  جوان  نیروهای  به  و  باشند   داشته  هرمزگان  بومی 
در  و  بدهند  بروز  و  ظهور  فرصت  می شوند   عرصه  این  تازه وارد 
فرهنگ  و  خانگی  مشاغل  تولیدکنندگان،  از  حمایت  راستای 
اولیه  مواد  قیمت  کاهش  برای  را  حمایتی  قوانین  هرمزگان،  بومی 

لباس های سنتی وضع کنند.
طرح های  ازجمله  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  می شود؛  یادآور 
حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار 
تجاری سازی  مؤثر سازمان  نقش آفرینی  با  که  است  اجتماعی  رفاه  و 
نهاد  به عنوان  دانشگاهی  جهاد  دانش آموختگان  اشتغال  و  فناوری 

واسط، تسهیلگر و توسعه ای به منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار 
و تحقق شعار سال و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور 
در حال اجرا است. اجرای این طرح در سه فاز پیش بینی شده که 
پتانسیل های  و  ظرفیت   مزیت،  اولویت بندی  و  شناسایی  اول  فاز 
توانمندسازی  به  دوم  فاز  است،  خانگی  مشاغل  حوزه  در  اشتغال 
بهره گیری  سنجی،  استعداد  راهنمایی،  مشاوره،  طریق  از  متقاضیان 
از آموزش های کوتاه مدت کارآفرینی، شناخت بازار و مسائل مالی و 
فاز سوم به تعامل با فعاالن عرصه فروش محصوالت مشاغل خانگی، 

اتصال به بازار و ارتباط با برندهای معروف بازار فروش می پردازد.

پوشش سنتی؛ جزء جدایی ناپذیر فرهنگ بومی و
 اسالمی هرمزگان
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از پشه »آئدس« چه می دانیم؟
حشره شناس و متخصص کنترل آفات با بیان اینکه 
تب دانگ شایع ترین بیماری ویروسی است که از 
درباره  می شود،  منتقل  »آئدس«  پشه های  طریق 
درد  آن،  عالئم  موارد  برخی  در  گفت:  آن  عالئم 
شدید در مفاصل و عضالت است که از آن به عنوان 

تب استخوان شکن یاد می کنند.
خبر مشاهده پشه آئدس در محالتی از جنوب کشور در 
با تاخت و تاز ویروس  چند روز گذشته و همزمانی آن 
کرونا، سبب نگرانی بسیاری از مردم شده هر چند فاطمه 
با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  نوروزیان 
تاکنون  ندارد و  این پشه خطر ویروسی  اینکه  بر  تاکید 
نیز بیمار مشکوکی به مراکز درمانی بندرعباس مراجعه 

نکرده است، از سمپاشی محله به محله خبر داد.
نوروزیان یادآور شد: یکی از مناطقی که این پشه در آنجا 
زیست می کند بشقاب های زیر گلدان و اطراف آن است 
که آب در آنجا می ماند، گیاه بامبو نیز محلی برای رشد 
این پشه است و نقاطی که آب کولر جمع می شود نیز 

محل دیگری برای رشد و نمو این پشه خطرناک است.
احتمالی  های  بیماری  و  آئدس  پشه  مورد  در  کندوکاو 
بر  را  ایرنا  اجتماعی  خبرنگار  پشه  این  نیش  از  ناشی 
و  احمدی حشره شناس  با وحید درخش  تا  آن داشت 

متخصص آفات به گفت و گو بپردازد.
 Dengue( دانگ  تب  اینکه  بیان  با  احمدی  درخش 
طریق  از  که  ویروسی  بیماری  ترین  شایع    )fever
آئدس  و  اجپتی  آئرس  نظیر  آئدس  جنس  پشه های 
اظهار  آن  عالئم  درباره  می شود،  منتقل  آلبوپیکتوس 
داشت: در برخی موارد عالئم آن شبیه یک سرماخوردگی 

ساده است.
و  پوستی  بثورات  داد: سردرد، تب، خستگی،  ادامه  وی 
درد شدید در پشت چشم هم از جمله عالئم بالینی آن 

است ضمن اینکه درد شدید در مفاصل و عضالت باعث 
شده که از آن بعنوان تب استخوان شکن یاد کنند.

این  مواردی  یادآور شد: در  آفات  این متخصص کنترل 
بیماری وارد فاز هموراژیک )خونریزی دهنده( شده که 
می تواند باعث خونریزی شدید از بینی یا لثه ها، خونریزی 
دستگاه گوارش، افت فشار خون، کما و متاسفانه حتی 

مرگ شود.
نحوه انتقال بیماری تب دانگ چگونه است؟

درخش احمدی درباره نحوه انتقال بیماری تب دانگ به 
انسان توضیح داد: این پشه های ناقل، مانداب های کوچک 
یا الستیک های رها  همچون آب جمع شده زیر گلدان 

بطور کلی ظروف کوچک دست ساز  و  شده در محیط 
گازی(  کولرهای  آب  آوری  جمع  ظروف  )مانند:  انسان 
تخمگذاری  برای  ترجیحی خود  زیستگاه های  بعنوان  را 
به ویروس  آلوده  والد  انتخاب می کنند و چنانچه پشه 

باشد تخم ها نیز آلوده خواهند بود.
وی افزود: در این حالت پس از خروج الرو و پشه بالغ از 
تخم بدون خونخواری از فرد بیمار، می توانند بیماری را 
به افراد دیگر منتقل کند. ضمن آنکه مقاومت تخم آنها 
به خشکی، امکان جابجایی و انتقال آنها را از کشوری به 
کشور دیگر به راحتی مهیا می کند )ورود قاچاق یا بدون 
کنترل و ضدعفونی گیاه بامبو از کشورهای جنوب شرقی 

آسیا(؛ بنابراین اسکله ها که محل پهلو گرفتن کشتی ها 
در ساحل برای بارگذاری و بارگیری شرایط مناسبی برای 

تخم گذاری پشه و ورود تخم به کشور دیگر است.
به گفته وی، اگر پشه آئدس حامل این ویروس یک انسان 
را نیش بزند، می تواند ویروس را با نیش زدن وارد بدن فرد 
دیگری کند. درخش احمدی با تاکید بر اینکه مراجعه به 
پزشک جهت تشخیص و اطمینان از ابتالء به این بیماری 
بسیار مهم است، خاطرنشان کرد:  استراحت و نوشیدن 
مایعات بعد از ویزیت پزشک برای بهبودی سریعتر بیمار 
نیز بسیار مهم است. ضرورت اعمال مدیریت بحران برای 

جلوگیری از انتقال بیماری و انتشار پشه در کشور
این حشره شناس و متخصص کنترل آفات، با اشاره به 
بر شناسایی  به گزارش وزارت بهداشت مبنی  بنا  اینکه 
و  سیستان  استان  همسایه  کشورهای  در  آئدس  پشه 
بلوچستان و متاسفانه گزارش اخیر مبنی بر رویت پشه 
آن در شهر بندرعباس و خطر فراگیر شدن این ورود به 
اعمال  اقدامات پیش گیرانه  باید هر چه سریعتر  کشور 
شود، تصریح کرد: بنابراین برای جلوگیری از بحران ورود 
بیماری بهترین راه حل مبارزه با ناقل )پشه( در مراحل 
مختلف چرخه زندگی آن خصوصا مرحله بالغ از طریق 
مبارزه تخصصی )مه پاشی و سمپاشی( کشتی ها، بنادر، 
انبارهای کاالهای وارداتی توسط نیرو های متخصص در 
پشه  از  فرمی  هر  وجود  صورت  در  تا  است  زمینه  این 
)تخم، الرو و یا بالغ( با از بین بردن آنها از ورود، بومی 
شدن و انتقالی بیماری های مربوطه چون تب دانگ، زیکا 

و ... به داخل کشور جلوگیری شود.
درخش احمدی تاکید کرد: مبارزه با پشه آئدس همچون 
بخشی  آگاهی  نیازمند  )ماالریا(  آنوفل  پشه  با  مبارزه 

عمومی و عزم ملی است.
ایرنا

  گزارش  : ایکنا
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هف در  ایران  آمار  مرکز  سوی  از  شده  منتشر  آمار  جدیدترین 
حالی خبر از ازدواج ۹۷۵3 دختر 10 تا 14 ساله در بهار سال 
فصلی  آمارهای  با  قیاس  در  تعداد  این  که  دهد  می  جاری 
 14 تا   10 دختران  ازدواج  فصلی  آمار  باالترین  اخیر،  سال  دو 
ساله است و به نوعی می توان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج 
 1400 بهار  اخیر، در  بازه سنی و طی دو سال  این  دختران در 

شد. شکسته 
با آمار اخیر منتشر  ایسنا، مطابق  به نوشته  به گزارش آوای دریا و 
بهار سال جاری است، تعداد  به  از سوی مرکز آمار که مربوط  شده 
ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد 
ازدواج  با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳  در قیاس 
بازه سنی  این  برای  ازدواج  فصلی  آمار  این  دیگر  از سوی  و  رسیده 
اخیر  سال  دو  طی  فصلی  مشابه  آمارهای  به  توجه  با  دختران  از 

باالترین تعداد را نشان می دهد.
نیز  ساله   ۱۹ تا   ۱۵ دختر   ۵۲۲ و  هزار   ۴۵ آمار،   همین  با  مطابق 
آمار مذکور  است که  این در حالی  و  ازدواج کرده اند   ۱۴۰۰ بهار  در 
تنها مربوط به ازدواج های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال 
کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و 

همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود. 
از  کمتر  پسر  شش  ازدواج  شده،  یاد  آمار  با  مطابق  دیگر  سوی  از 
ثبت  به   ۱۴۰۰ بهار  در  نیز  ساله   ۱۹ تا   ۱۵ پسر   ۶۵۷۳ و  سال   ۱۵

رسیده است.
همچنین در آمار فصلی ازدواج پسران و دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز 
ازدواج های به  به نوعی رکورد در بهار امسال شکسته شد و تعداد 
جاری  سال  بهار  در  ساله   ۱۹ تا   ۱۵ پسران  و  دختران  رسیده  ثبت 
باالترین  گذشته،  سال  دو  طی  فصلی  مشابه  آمارهای  با  قیاس  در 

تعداد است.
قانون   ۱۰۴۱ ماده  با  مطابق  که  است  حالی  در  شده  یاد  آمارهای 
تمام  سال   ۱۳ سن  به  رسیدن  از  قبل  دختر  نکاح  »عقد  مدنی 
شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط 
است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح« 
و در این بین اگرچه اغلب موارد کودک همسری به طور غیر قانونی 
رخ داده و ثبت نمی شوند اما  آنچه از پژوهش ها بر می آید این است 
و  پدر  رضایت  تنها  طفل  مصلحت  تشخیص  برای  قضات  بعضا  که 
و  طفل  آگاهی  و  رضایت  و  گرفته  نظر  در  را  کودک   بلوغ جسمی 

بلوغ فکری وی را لحاظ نمی کنند.
از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند اعطای وام ازدواج می تواند از 
جمله عوامل تسهیل کننده کودک همسری محسوب شده و منجر 
به ایجاد انحرافاتی در ازدواج نظیر ازدواج و طالق های صوری برای 

دریافت وام شود. 
و جوانان  ورزش  وزارت  امور جوانان  معاون  تندگویان،  مهدی  محمد 
افزایش  به  نسبت  نگرانی  اظهار  با  نیز سال گذشته  دوازدهم  دولت 
رقم وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ و پسران زیر ۲۵ سال و امکان رخ 
دادن ازدواج و طالق های صوری برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون 
دستورالعمل  تدوین  اهمیت  علیرغم  »متاسفانه  بود  گفته  تومانی 
ازدواج همچنان شاهد بی توجهی  وام  برای نظارت دریافت کنندگان 
مراتب  به  مسائلی  چنین  به  رسیدگی  که  درحالی  هستیم  آن  به 

مهم تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.«
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت 
سیزدهم نیز درباره پدیده کودک همسری با تاکید بر  لزوم در نظر 
گرفتن بلوغ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ... در ازدواج، گفته بود 
بلوغ که  قبل  ازدواج  و طبیعتا  زنان شود  به  نوع ظلمی که  »با هر 
برای حل آن  نیستیم. کارگروهایی  موافق  را مضاعف کند  این ظلم 
باید تشکیل شود. چه این ارتباط در قالب ازدواج و چه ارتباط هایی 
دارد.  فرهنگی  کار  به  نیاز  اول  مرحله  در  باشند  نشده  قانونی  که 
یعنی حتی اگر قانون بگذارد و نتوانیم فرهنگ سازی داشته باشیم، 
باز کودکانی مورد معامله و اجحاف قرار می گیرند. الزم است برنامه 

ریزی در این راستا از دو بعد فرهنگی و قانونی داشته باشیم.«
در این بین اما عدم توجه مسئولین امر، به پدیده »کودک همسری« 
به ازدواج کودکان ختم نشده و مطابق با آمار، این پدیده بسط یافته 
نیز در  قالب »کودک مادر«، »کودک پدر« و »کودک مطلقه«  و در 
آمار  از سوی مرکز  آمار منتشر شده  با  است.مطابق  حال جلوه گری 
سال   ۱۵ از  کمتر  مادران  از  کودک   ۲۹۳ تولد   ۱۴۰۰ بهار  در  ایران، 
است.  رسیده  ثبت  به  نیز  سال   ۱۵ از  کمتر  پدر  از  کودک  یک  و 
همچنین، تولد ۱۵ هزار و ۳۵۵ کودک از مادران و ۶۷۴ کودک نیز از 

پدران ۱۵ تا ۱۹ ساله در همین بازه زمانی ثبت شده است.
 ثبت والدت ۷4۷ کودک از مادران 10 تا 14 ساله طی شش 

امسال ماهه نخست 

از سوی دیگر اگر نگاهی به شمار والدتهای ثبت شده توسط سازمان 
ثبت احوال کشور در شش ماهه نخست سال جاری یعنی ۱۴۰۰ و 
با توجه به سن مادر در زمان ثبت تولد فرزند بیندازیم، متوجه می 
شویم که طی شش ماهه نخست امسال ۷۴۷ والدت برای مادرانی 
به  اند  داشته  سن  سال   ۱۴ تا   ۱۰ خود  فرزند  تولد  ثبت  زمان  که 
ثبت رسیده که از این تعداد ۲ والدت به مادران ۱۰ ساله، ۷ والدت 
به  والدت   ۱۲۰ ساله،   ۱۲ مادران  به  والدت   ۲۰ ساله،   ۱۱ مادران  به 
مادران ۱۳ ساله و ۵۹۸ والدت به مادران ۱۴ ساله معطوف می شود. 
استان  شش  ترتیب  به   ،۱۴۰۰ نخست  ماهه  شش  طی  همچنین 
کرمان  گلستان،  رضوی،  خراسان  خوزستان،  بلوچستان،  و  سیستان 
بیشترین والدت  آنها  استان هایی هستند که در  آذربایجان شرقی  و 

کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.
در واقع سیستان و بلوچستان با ثبت ۲ والدت از مادران ۱۰ ساله، 
۲ والدت از مادران ۱۱ ساله، ۹ والدت از مادران ۱۲ ساله، ۳۷ والدت 
مجموع  در  و  ساله   ۱۴ مادران  از  والدت   ۱۸۲ و  ساله   ۱۳ مادران  از 
است  استانی  نخستین  ۱۴ سال،  تا   ۱۰ مادران  از  ۲۳۲ والدت  ثبت 
ها  والدت  بیشترین  جاری  سال  نخست  ماهه  آن طی شش  در  که 
درباره  مذکور  آمار  است.  رسیده  ثبت  به  ساله   ۱۴ تا   ۱۰ مادران  از 
از مادران زیر ۱۵ سال طی شش ماهه  تعداد والدت های ثبت شده 
نخست امسال، بیانگر این است که در تمام استانهای کشور به جز 
کرمان،  گلستان،  رضوی،  خراسان  خوزستان،  بلوچستان،  و  سیستان 
اصفهان،  مازندران،  غربی،  آذربایجان  هرمزگان،  شرقی،  آذربایجان 
همدان و سمنان، سن مادران در زمان تولد کودک در این بازه زمانی 

۱۳ و ۱۴ سال بوده است.
تولد ۹۶۹ کودک از مادران 10 تا 14 ساله از ابتدای سال 

جاری تا کنون
)بر حسب   ۱۴۰۰ سال  موالید  شمار  اولیه  آمار  با  مطابق  همچنین 
کشور  احوال  ثبت  سازمان  سوی  از  که  تولد(  زمان  در  مادر  سن 
امسال، ۹۶۹  آبان   ۲۸ تا  از شش فروردین سال جاری  منتشر شده، 
کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۴ هزار و ۸۹۶ کودک نیز از مادران 
کشور  احوال  ثبت  سازمان  گفته  به  شده اند.  متولد  سال   ۱۹ تا   ۱۵
این ارقام، آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های آتی 
تغییر کنند و تا کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۲۹۰ کودک از 
مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۸۷۸ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله طی 
بازه زمانی مذکور ) شش فروردین سال جاری تا ۲۸ آبان امسال( در 

صدر این آمار قرار دارد.
طالق 1۷2 دختر 10 تا 14 سال در بهار 1400

از  نیز، خبر  ایران  آمار  مرکز  از سوی  منتشر شده  آمار  دیگر  بخش 
طالق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ و پدیده »کودک 
مطلقه« می دهد. در واقع مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار 
ایران، در بهار ۱۴۰۰ عالوه بر ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ 
دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز طالق گرفته اند. این آمار در 
قیاس با بهار ۹۹ و در همین بازه سنی برای دختران افزایش و برای 

پسران کاهش داشته است.
سنگینی وزنه عوامل »فرهنگی« در بروز پدیده کودک 

اقتصادی به نسبت عوامل  همسری 
مطالعات حقوق  رشته  مقطع دکتری  پژوهشگر  رنگین کمان  سمیه 

بر  تاکید  با  بهشتی،  دانشگاه شهید  خانواده  پژوهشکده  در  خانواده 
لزوم توجه مسئولین به پدیده »کودک همسری«، درباره چرایی بروز 
عوامل  است  ممکن  جغرافیا  به  بسته  گفت:  ایسنا  به  پدیده  این 
با  رقابت  در  همسری  کودک  پدیده  بروز  در  اقتصادی  یا  فرهنگی 
یکدیگر باشند که عمدتاً وزنه عوامل فرهنگی در این میان سنگین 
تر است. رنگین کمان معتقد است که عرف و رسوم محلی، درگیر 
شدن کودک در روابط با جنس مخالف توام با تعصب خانواده، سر 
های  انگیزه  خاص،  فرد  با  نکاح  از  خارج  روابط  بر  گذاشتن  پوش 
فرهنگی  مسائل  گناه،  ورطه  در  افتادن  از  جلوگیری  مانند  مذهبی 
همسر  بدون  یا  ازدواج  خوب  موقعیت  دادن  دست  از  ترس  مانند 
و  خانواده  فقر  فرزند،  های  هزینه  تامین  امکان  عدم  طفل،  ماندن 
یا  ازدواج در آوردن دختر، بی سوادی  به  ازای  مابه  دریافت وجه در 
سرپرست  بی  والدین،  از  یکی  بودن  ناتنی  والدین،  روانی  اختالالت 
دیگر  یا  برادر  آشنایان خصوصاً  دخالت  بودن طفل،  بد سرپرست  یا 
بستگان ذکور کودک از عمده عواملی هستند که می تواند در بروز 

پدیده کودک همسری نقش داشته باشند.
نحوه  کودک همسری  و  فراوانی، منشا  بر  فرهنگی  بافت  تاثیر  وی 
هرچند  داد:  ادامه  و  دانست  سزا  به  را  کشور  مناطق  برخی  در 
اینگونه  اما  است  بیشتر  روستاها  در  همسری  کودک  فراوانی  که 
مناطق  روستا رخ دهد. حاشیه شهر،  در  فقط  موارد  این  نیست که 
پایین  اجتماعی  سواد  یا  اقتصادی  توان  با  های  محله  مهاجرنشین، 

این مقوله مستثنی نیستند. از  نیز  در شهرها 
نبود آمار دقیق از پدیده کودک همسری

در  المللی  بین  اسناد  تصویب  ادامه سخنان خود  در  پژوهشگر  این 
در  پدیده  این  شیوع  نشانه  را  همسری  کودک  با  مقابله  خصوص 
عرصه جهانی دانست و درباره چرایی نبود آمار دقیق ازدواج کودکان 
در جهان، این را هم گفت که با توجه به عدم پذیرش پدیده کودک 
لحاظ  به  دولتها  قاعدتاً  الملل،  بین  ناحیه عموم جامعه  از  همسری 
آمار  ارائه  به  مایل  چندان  خود،  المللی  بین  وجهه  حفظ  و  رعایت 
شفاف از این موضوع نیستند. به عنوان مثال در یکی از کشورهای 
 ،۲۰۱۹ تا   ۲۰۱۸ سالهای  بین  یونیسف  گزارشات  بر  بنا  و  همسایه 
نهاد  این  به  تا ۱۷ ساله  ازدواج دختران شش ماه   تعداد ۱۸۳ مورد 

بین المللی گزارش شده است. 
در روزهای اخیر و در نوامبر ۲۰۲۱ والدین نوزاد ۲۰ روزه ای از همین 
کشور همسایه، با انگیزه مالی  حاضر شدند دخترشان را در عوض 
این فقط آماری است که  البته  بیاورند.  ازدواج در  به  دریافت مهریه 
بسیار  اصلی  آمار  واقع  در  و  رسیده  المللی  بین  نهاد  این  اطالع  به 

بیشتر از این  تعداد است.
در  همسری  کودک  موارد  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  کمان  رنگین 
آماری  جامعه  جرگه  در  و  می دهد  رخ  رسمی  ثبت  عدم  بستر 
زیادی  تعداد  هم  و  ایران  هم  کرد:  نشان  خاطر  نمی شوند،  ملحوظ 
از  مواردی  درگیر  آفریقایی  کشورهای  جمله  از  کشورها  سایر  از 
می دهند.  رخ  رسمی  ثبت  عدم  بستر  در  که  همسری اند  کودک 
کشورهای  حداقل  یا  کشورها  سایر  در  موضوع  این  فراگیری  البته 
انگاری یا مسامحه  دارای وضعیت مشابه ما، نمی تواند دلیل ساده 

در رفع این مشکل باشد.
ادامه در صفحه بعد

رکوردشکنی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار 
۱۴۰۰/ از »کودک همسری« تا »کودک مادری«



به گفته این پژوهشگر اگرچه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز 
ازدواج  سن  حداقل  درباره  صریحی  مقرره  است،  شده  ملحق  آن  به 
کودکان ندارد اما مطابق با آن هر رفتاری که )به اراده کودک یا فرد 
قبول  قابل  شود،  کودک  طبیعی  رشد  در  اخالل  موجب  دیگری( 
نبوده و ممنوع است. از سوی دیگر طبق اسناد بین المللی تعیین 
حداقل سن ازدواج باید به گونه ای باشد که فرد بتواند در آن سن 

رضایت موثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.
ایران پس از گینه رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد

وی درباره حداقل سن ازدواج در کشورهای مختلف مدعی شد: ایران 
پس از کشور گینه که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، با 
حداقل سن ۱۳ سال شمسی برای ازدواج، رتبه دوم را دارد. در برخی 
بولیوی حداقل  و  ونزوئال  ماداگاسکار  موزامبیک،  مانند  نیز  کشورها 

سن ازدواج ۱۴ سال است.
از تبعات روحی روانی کودک همسری تا بارداری و  

ناخواسته  مادری های 
احساس  عاطفی،  رشد  مراحل  هنگام  به  نشدن  طی  کمان  رنگین 
قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی 
هورمون های  نشدن  منظم  زنانه،  اندام  و  لگن  خصوصاً  جسمی  و 
از  بازماندن  ماهیانه،  عادت  نبودن  مرتب  و  جنسی  غدد  مترشحه 
مناسب  زمان  در  مقتضی  اجتماعی  مهارتهای  عدم کسب  تحصیل، 
و  دانست  تبعات کودک همسری  از جمله  را  مالی  استقالل  و عدم 
این را هم گفت که ممکن است این کودکان در بزرگسالی تبدیل به 
شهروندان ایده آلی نشده وحتی در ازدواجهای احتمالی بعدی خود 

با مشکالتی مواجه شوند. نیز 
جنسی  رفتار  به  تسلط  یا  آشنایی  عدم  پژوهشگر،  این  گفته  به 
ازدواج  که  کودکانی  در  بارداری،  از  پیشگیری  های  راه  و  همسر 
می کنند، خود باعث بارداری  و مادری ناخواسته شده که روی دیگر 
آن ضعف بدن مادر و رشد ناکافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش 

تربیت و نگهداری کودک خواهد بود.
عاطفی،  خواست های  و  سنی  تطابق  عدم  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
روانی و جنسی، موجب طالق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین 
از زوجین  است هر کدام  نیازها ممکن  برآورده نشدن  و حتی  شده 
را به رابطه های خارج از زناشویی بکشاند که در نهایت جامعه نیز 
متضرر خواهد شد. در این میان پدیده کودک بیوه یا کودک مطلقه 
بود که در عین حال ممکن است موجب  نخواهد  از ذهن  نیز دور 

افزایش بی بند و باری یا عقده انتقام در این کودکان شود.

آیا رسانه ها در انتشار آمار کودک همسری بزرگنمایی 
می کنند؟

می شود  مطرح  بعضا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پژوهشگر  این 
بزرگ  در  سعی  همسری  کودک  به  مربوط  آمار  انتشار  با  رسانه ها 
برخی  در  کودکان  ازدواج  آنکه  حال  دارند،  کودکان  ازدواج  نمایی 
داد  اجازه  باید  و  است  بومی  و  فرهنگی  پدیده ای  کشور  مناطق 
از  گفت:  شود،  رجوع  و  رفع  بومی ها  توسط  چنینی  این  مسائل 
مسائل  میان  مشترک  های  دایره  از  یکی  موضوع  این  که  آنجایی 
زمینه  این  در  شده  انجام  ای  رسانه  فعالیت  است،  کودکان  و  زنان 
کاماًل به جا و در راستای هدف بازتاب واقعیات جامعه است، چراکه 
ازدواج اجباری ظلم به زنان و ازدواج اجباری دخترکان، ظلم مضاعفی  

به آنها است.
وی تصریح کرد: البته نباید از این نکته غافل شد که درصد اینگونه 
ازدواجها نسبت به کل ازدواج ها چقدر است و نباید با ذره بین تنها 
یک قسمت از دایره ازدواج را  نقد کرد. برقراری توازن بین کمیت و 

کیفیت مسائل با دفعات و شدت پرداخت به آن باید رعایت شود.
ازدواج  سن  میانگین  با  ازدواج  سن  حداقل  قانون  فاحش  اختالف 

در کشور
در  فقهی  بازنگری  لزوم  بر  تاکید  با  خانواده  حوزه  پژوهشگر  این 
بلوغ در  به کاهش سن  اشاره  با  و  ازدواج کودکان  به  قوانین مربوط 
کودکان، درباره تعیین حداقل سن برای ازدواج آنها تصریح کرد: هر 
امروز  اما کودکان   ، یافته  بلوغ کاهش  میانگین سن  از طرفی  چند 
در  از همساالن خود  پایین تری  در سطح  اجتماعی  پختگی  نظر  از 
اقل  حد  نیست  زیبنده   دیگر  طرف  از   . هستند  پیش  های  دهه 
سن ازدواج از لحاظ قانون با میانگین سن ازدواج در جامعه اختالف 
شتاب  از  حقوق  جاماندگی  موضوع  این  و  باشد  داشته  فاحشی 
تغییرات فرهنگی جامعه را می رساند.  لذا هرچند به نظر می رسد 
رسمی  ثبت  عدم  با  ازدواج،  قانونی  سن  حداقل  افزایش  واسطه  به 
نکاح  یا سایر موارد نقض قانون مواجه شویم لیکن در مجموع باید 
افزایش حد اقل سن ازدواج را مطابق با واقعیات جامعه و هم سو با 
باشیم. همچنین  المللی و مطالبات داخلی داشته  بین  رویکردهای 
اقتصادی  بنیانهای  تقویت  و  اجتماعی   رفاه و حمایت های  افزایش 
خانواده ها از ناحیه دولت در کنار فرهنگ سازی از ناحیه مسئولین 
فرار  یا  قانون  دورزدنهای  مواردی چون  کاهنده  مند،  افراد دغدغه  و 

از آن خواهد بود.
برای  باید  که  دستگاه هایی  خصوص  در  خانواده  حوزه  فعال  این 

مقابله با پدیده »کودک همسری« تالش کنند، گفت: مثلث کودک، 
افزایی هر سه آنها را شاید  سرپرست و دولت و نقش فعاالنه و هم 
و  آموزش  ها،  رسانه  دانست.  راستا  این  در  خوبی  فرمول  بتوان 
پرورش، بهزیستی و مراجع قضایی و سایر نهاد های موثر در افزایش 
در  توانند  می  که  هستند  مراجعی  اقتصادی  رفاه  و  فرهنگ  سطح 

کمتر شدن موارد کودک همسری راه گشا باشند.
به نظر می رسد »کودک همسری« یکی از مهم ترین موانع تحصیل 
گفته  به  که  طوری  به  می شود  محسوب  ساله   ۱۴ تا   ۱۰ دختران 
آموزش  و  آموزشی  عدالت  توسعه  دفتر  مدیرکل  سیفی،  محمدرضا 
عشایر وزارت آموزش و پرورش، یکی از موانع تحصیل و رشدیافتگی، 
موضوع  آنها  مهمترین  جمله  از  و  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات 

ازدواج زودهنگام دختران دانش آموز است.
نمی تواند  تنهایی  به  پرورش  و  آموزش  بود:  گفته  ایسنا  به  سیفی 
انجام  آمایش سرزمینی  باید  انجام دهد، حتما  کاری  زمینه  این  در 
و مشخص شود که معضل در کدام مناطق بیشتر است و سپس با 
ازدواج  شاهد  کمتر  تا  کند  پیدا  را  حلی  راه  دستگاه ها  دیگر  کمک 

دختران دانش آموز در سنین پایین باشیم.
طی  مختلف  زمانی  بازه های  در  که  است  حالی  در  گفته ها  این 
ازدواج  سن  حداقل  افزایش  برای  مسئولین  برخی  اخیر  سالهای 
مجلس  نمایندگان  که  بود  پیش  سال  سه  حدود  کردند.  تالشهایی 
در  سعی  همسری"  کودک  "ممنوعیت  به  موسوم  طرحی  در  دهم 
و  سال   ۱۸ به  پسران  و   ۱۶ به  دختران  ازدواج  رساندن حداقل سن 
ممنوعیت  ازدواج دختران زیر۱۳ سال بودند، اما علیرغم رای آوردن 
شاه  سیاوشی  طیبه  گفته  به  مجلس،   علنی  در صحن  آن  فوریت 
به دالیل  این طرح  زنان مجلس دهم،  فراکسیون  اعضای  از  عنایتی 
طرح  در  آنکه  حال  شد،  رد  مجلس  قضایی  کمیسیون  در  نامعلوم 
مذکور فتوای آیت اهلل مکارم شیرازی و دیگر مراجع درباره سن ازدواج 

اتخاذ و آورده شده بود.
را  کودکان  و  زنان  حوزه  فعالین  نگرانی  که  اهمیتی  حائز  نکته 
یاد شده، همچنان  نظرهای  اظهار  علیرغم  که  است  این  برانگیخته 
پدیده های  به  و  ادامه  همسری«  »کودک  پدیده  به  توجهی  بی 
پدر« و »کودک مطلقه«  مادر«، »کودک  یعنی »کودک  دنباله رو آن 
نیز تسری یافته و این در حالی است که مقابله با سه پدیده مذکور 

عزم راسخ  در عمل و نه حرف مسئوالن امر را می طلبد.
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مزون ازدواج آسان »مهال« در بندرعباس افتتاح شد
بسیج  هفته  مناسبت  به  مهال  آسان  ازدواج  مزون 
شمالی  گلشهر  محله  کربال  تحول  قرارگاه  توسط 
مسوول  حضور  با  )ع(  ابوالفضل  حضرت  مسجد 
بسیج جامعه زنان کشور ، سرپرست امور بانوان و 
زنان  جامعه  مسول   ، هرمزگان  استانداری  خانواده 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  و  استان  سجاد  امام  سپاه 

بسیج سپاه بندرعباس افتتاح شد.
خانواده  و  بانوان  امور  سرپرست  تختی  منتظری  نرگس 
ازدواج آسان  افتتاح مزون  آیین  استانداری هرمزگان در 
مهال که با مراسم اهدای جهیزیه به ۱۰ زوج همراه بود، 
اظهار کرد: خانواده نقش مهم و تعیین کننده ای در امر 
ازدواج جوانان دارند. آنها می توانند با راهنمایی ها و کمک 
هایشان گره گشای بسیاری از مشکالت پیش روی جوانان 

باشند.
وی ضمن بررسی موانع و مشکالت ازدواج جوانان افزود: 
امروز مشکالت و مسائلی که بر سر راه جوانان وجود دارد 
راهی  دو  یک  سر  بر  را  جوانان  که  است  زیاد  قدری  به 
قرار داده است . یا باید قید ازدواج را زده آن را به تعویق 
بیندازند، و یا بعد از تالش های طوالنی و مرارت های زیاد 
یا به سختی به نتیجه خواهند رسید و یا به طور کلی قید 

آن را خواهند زد. 
سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان ادامه 
داد: در بروز این مشکالت نمیتوان یک نفر و یا یک نهاد را 
مقصر دانست بلکه عوامل فرهنگی و اجتماعی زیاد دست 
به دست هم داده اند تا این سنت الهی را در مسیر سخت 

و دور از دسترس قرار دهد.
منتظری تختی، یکی از ثمرات بروز چشم و هم چشمی و 
تجمل گرایی در میان خانواده های ایرانی را باالرفتن سن 
ازدواج عنوان کرد و گفت: هزینه های شروع یک زندگی 
مشترک با توجه به مناسبات اقتصادی موجود در جامعه 

پدیده  با  قضیه  این  وقتی  باالست، حال  به خودی خود 
ازدواج  تجمل گرایی و چشم و هم چشمی همراه شود 

جوانان را سخت تر خواهد کرد. 
آنها  های  خانواده  و  جوانان  از  بسیاری  کرد:  اضافه  وی 
برای اینکه بتوانند از گردونه رقابت در خریدهای لوکس و 
آنچنانی و مراسمات مجلل عقب نماند زیر بار قرض هایی 
می روند که تا سالیان سال باید تاوان آن را پس دهند. 
همین مسئله شیرینی زندگی مشترک را در کام آنها تلخ 

از جوانان  بسیاری  باعث می شود  و همین  کرد  خواهد 
عطای ازدواج را به لقایش ببخشند.

سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان ابراز 
داشت: خانواده ها باید جوانان را به سمت و سوی ازدواج 

آسان و به موقع و به دور از تجمل گرایی سوق دهند.
مشکالت  و  مسایل  به  توجه  با  گفت:  تختی  منتظری   
گریز  و  جوانان  میلی  بی  از  ناشی  فرهنگی  و  اجتماعی 
آنان از ازدواج، ضروری است که فرهنگسازی گسترده و 

الگوی  فرهنگ صحیح  راستای  در  فراگیری  موج آفرینی 
ازدواج آسان و آگاهانه در جامعه ایجاد شود.

استان  محالت  تحول  قرارگاههای  های  فعالیت  به  وی 
فرهنگی  های  فعالیت  گفت:  و  کرد  اشاره  هرمزگان 
اجتماعی بسیار خوبی توسط این قرارگاه ها در محالت 
شهر بندرعباس انجام شده است که افتتاح مزون لباس 
عروس با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان یکی 

از این فعالیت ها است.

رکوردشکنی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار 
۱۴۰۰/ از »کودک همسری« تا »کودک مادری«
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اولین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان هرمزگان  برگزار 
شد

در پایان اولین دوره مسابقات فیتنس چلنج باشگاه های بانوان هرمزگان 
نفرات برتر شناخته شدند.

رئیس  و  اندام کشور  پرورش  و  بدنسازی  فدراسیون  رئیسه  هیات  عضو 
این هیات در هرمزگان در گفت و گو با ایسنا، گفت: مسابقات فیتنس 
چلنج بانوان باشگاه های هرمزگان پنج شنبه ۱۱ آذر ماه برای اولین بار 

در بندرعباس برگزار شد.
باشگاه های  نمایندگان  حضور  با  مسابقات  این  افزود:  اخالقی  حسین 
حاجی  میناب،  جاسک،  رودان،  بندرعباس،  های  شهرستان  از  مختلف 
آباد و قشم برگزار شد. اخالقی ادامه داد: با حضور ۳۶ نفر شرکت کننده 
از بانوان ورزشکار باشگاه های بدنسازی استان در دو رده سنی جوانان و 
رقابت  به  فیتنس چلنج  برتر در مسابقات  مقام  برای کسب  بزرگساالن 

پرداختند.
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان خاطرنشان کرد: 
 ۴۰ جفرسون  اسکوات  خوابیده،  بارفیکس  آیتم   ۶ در  مسابقات  این 
کیلوگرم، دیپ مابین دو نیمکت، النگز درجا دمبل ۱۰ کیلوگرمی، سیت 
تمامی  برای  کیلوگرمی،   ۸ بل  کتل  اسنچ  کیلوگرمی،   ۱۰ صفحه  آپ 
شرکت کنندگان برگزار شد. اخالقی تصریح کرد: در رده سنی جوانان 
نفرات  ترتیب  به  عسل مرادی، فاطمه ذاکری زیارتی، مهدیس هاشمی 
اول تا سوم این رقابت شدند. این مقام مسئول اظهار کرد: کیانا کمال 
زاده، فاطمه امینی پور، سمیه مالکی نفرات برتر در رده سنی بزرگساالن 

مسابقات فیتنس چلنج بانوان استان انتخاب شدند.
از دو باشگاه پایتخت و  این مسابقات  برتر  اینکه نفرات  بیان  با  اخالقی 
پرنسه بودند، گفت: با توجه به اینکه مسابقات استانی و بین باشگاهی 
فیتنس چلنج بانوان برای نخستین بار در استان برگزار میشد سطح قابل 

قبولی داشته و ورزشکاران از آمادگی مطلوبی برخوردار بودند.
این رقابت با حضور دکتر مهدیه نظری رئیس کمیته بانوان فیتنس کشور 

و به میزبانی شهرستان بندرعباس برگزار شد.
آذرخش بندرعباس بر بام هندبال ساحلی بانوان کشور 

ایستاد
آذرخش سرخون بندرعباس عنوان قهرمانی مرحله نهایی هندبال ساحلی 

بانوان را از آن خود کرد.
در دومین روز رقابت های مرحله نهایی هندبال ساحلی بانوان دو بازی 
خود  حریف  بر  پیروزی  با  بندرعباس  سرخون  آذرخش  که  شد  برگزار 
عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد.  در این دیدار نماینده 
بندرعباس با نتیجه ۲ بر هیچ پادما یدک ایرانیان اصفهان را شکست داد 
و قهرمان شد.در دیگر دیدار امروز آرارات برازجان با همین نتیجه بر بانک 

مهر ایران پیروز شد. 
مرحله نهایی مسابقات هندبال ساحلی باشگاه ها و دستجات آزاد بانوان به 

میزبانی بندرعباس برگزار می شود.
بچه دار شدن 200 زوج نابارور در مرکز درمان ناباروری 

هرمزگان
ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:  کارشناس مرکز درمان 
بچه  پزشکی  اقدامات  انجام  با  مرکز  این  در  نابارور  زوج   ۲۰۰ تاکنون 

دار شده اند.
اعالیی در تشریح این خبر با بیان اینکه از افرادی که هر گونه بیمه پایه 
دارند تنها ۱۰ درصد هزینه درمان در این مرکز دریافت می شود، افزود:  
بسته  صورت  به  مرکز  این  در  نابارور  زوجین  هزینه های  از  درصد   ۹۰
حمایتی از سوی دولت پرداخت می شود. وی تصریح کرد: حدود ۳۵ تا 
۴۰ درصد از بیماران با مراجعه به این مرکز بچه دار شده اند و ۹۸ درصد 
خدمات درمان ناباروری با جدیدترین روش های علمی در مرکز درمان 
ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام می شود. کارشناس مرکز 
درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه تا کنون 
بیش از ۱۶۴۰ بیمار به این مرکز مراجعه کرده اند و ۲۰۰ نفر پس از 
عمل جراحی باردار شده اند، خاطرنشان کرد: بسته حمایتی دولتی شامل 
زوج هایی می شوند که سن خانم کمتر از ۴۲ سال باشد، حداقل یکی از 

زوجین تابعیت ایرانی داشته و داری بیمه پایه باشد.
سنای 11 ماهه، ناجی دختر 3 ساله هرمزگانی شد

رئیس واحد اهدا عضو استان هرمزگان، از اهدای کبد سنا زعیمی، دختر 
۱۱ ماهه به یک دختر ۳ ساله هرمزگانی خبر داد.

محمود حسین پور ظهر امروز در این باره گفت: سنا زعیمی، جان آفرین 
یازده ماهه مینابی، در تاریخ ۲۸ آبان با تشخیص استفراغ مکرر و تشنج 
به دلیل تومور مغزی و به دنبال آن کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان 
کودکان پذیرش  و در تاریخ ۲۹ آبان، مرگ مغزی وی توسط متخصیص 
جهت  خانواده  رضایت  و  مغری  مرگ  تایید  از  بعد  شد.  تایید  مربوطه 
از  اهدا اعضا فرزند دلبندشان، هماهنگی های الزم جهت حضور جراح 

بیمارستان ابوعلی شیراز انجام و در تاریخ ۴ آذر کبد سنای عزیز جهت 
پیوند به یک دختر ۳ ساله هرگانی طی عمل هاروست برداشت و  به 

شیراز منتقل شد.
وی ضمن تقدیر از خانواده زعیمی گفت: از ابتدای سال با ایثار و گذشت 
خانواده های افراد مرگ مغزی ۱۴ مورد اهدا عضو در استان انجام شده و 

۴۰ بیمار نیازمند به عضو پیوندی حیاتی دوباره یافتند.
ایثار  با  که  بوده  جاری  سال  طی  عضو  اهداکننده  کوچکترین  سنا 

خانواده اش، تا ابد در یادها زنده خواهد ماند.
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور :

بانوان رودانی نخستین پیروزی خود را دشت کردند
برتر  لیگ  جدید  فصل  میزبانی  نخستین  در  رودان  بانوان  فوتسال  تیم 

فوتسال باشگاه های بانوان کشور به پیروزی دست یافت.
اولین  در  شد   موفق   ، شکست  سه  از  پس  رودان  بانوان  فوتسال  تیم 
میزبانی در فصل جدید لیگ برتر فوتسال بانوان کشور مقابل تیم چیپس 

کامل مشهد به پیروزی دست پیدا کند.
در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان ایران تیم  هیات  فوتبال رودان 
شش بریک و با هتریک فریده رهی تیم چیپس کامل مشهد را از پیش 
رو برداشت. رودانی ها از اواسط نیمه اول بازی را در دست گرفتند و با 
دو گل نگین مسجدی و فریده رهی پیش افتادند تا نیمه نخست با همین 

دو گل به سود رودان به  پایان برسد.
با شروع نیمه دوم باز هم هیات فوتبال رودان بود که توپ و میدان را به 
دست گرفت و با ثمر رساندن چهار گل که  دیگر که فریده رهی ، مهسا 
عرب و نرگس مرادی زدند شش بر یک پیروز این بازی شدند. تنها گل 
تیم چیپس مشهد را زهرا محمدزاده زد. با این نتیجه تیم  هیات  فوتبال 
رودان با یک پله صعود در مکان ششم جدول رده بندی جای گرفت. در 
این گروه تیم پاالیش نفت آبادان با ۱۳ امتیاز صدرنشین است. تیم بوتا 
پارس ایرانیان با ۸ امتیاز در مکان دوم ایستاده است و فرهان مالرد با 
امتیاز، نصر  با ۱۵  تهران  تیم پیکان  امتیاز سوم است. در گروه دوم   ۷
فردیس با ۱۰ امتیاز، ملی حفاری اهواز با شش امتیاز و تفاضل گل بهتر 

سوم است.
در دیدار مدیر عامل تعاونی صنایع دستی بانوان امید با 

شهردار بندرلنگه مطرح شد:
صنایع دستی بندرلنگه نیازمند نگاه جدی از طرف 

شورای و شهرداری است/ شهردار بندرلنگه برای رونق 
شهر ملی گالبتون برنامه های خوبی در نظر دارد

سنا شهابی مدیر عامل تعاونی صنایع دستی بانوان امید بندرلنگه با دکتر 
فرهمندنیا شهردار این بندر دیدار و گفت وگو کرد.

وی گفت: شهردار بندرلنگه برنامه های خوبی برای احیاء و رونق شهر 
ملی گالبتون دارد.

ثبت  تنها  و  اسم  یک  بعنوان  گالبتون  ملی  شهر  فقط  نباید  افزود:  وی 
شدن و در شعار بماند بلکه در عمل باید از هنرمندان صنایع دستی این 
شهرستان های حمایت شود و این محقق نمی شود مگر با همکار شورا 

و شهرداری.
این بانوی کارآفرین تاکید کرد: هنوز بندرلنگه با این پیشینه در حوزه 
صنایع دستی علی الخصوص گالبتون خانه صنایع دستی یا خانه گالبتون 
بندر  این  در  دوزی  گالبتون  کارگاه  اولین  که ۱۳۰۵  در صورتی  ندارد 
تاریخی دایر بوده است. شهابی یادآور شد: اولین خانه صنایع دستی در 
هرمزگان متعلق به بندرلنگه است که قربب به ۵۰ سال پیش تاسیس 
هنرهای  این  آموزش  دستی جهت  صنایع  صنعتگران  اختیار  ودر  شده 
دستی قرار داده شده بود که هنرمندان قدیمی ومادران ما خاطراتی از آن 
زمان از این مرکز به یاد دارند ولی در گذر زمان این مکان رو به تعطیلی 

نهاد و به اداره تبدیل شد.
پیشنهاد  با  هنرمندان  به  شهرستان  فرماندار  ویژه  نگاه  از  تقدیر  با  وی 
احداث بازارچه خود اشتغالی بانوان در بندرلنگه در پایان خواستار نگاه 
جدی مسئوالن صنایع دستی هرمزگان به هنرمندان صنایع دستی این 

شهرستان شد.
با حکم استاندار هرمزگان؛

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان 
منصوب شد 

استاندار هرمزگان با صدور حکمی، نرگس منتظری تختی را به سمت 
سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان، منصوب کرد.

انتصاب  این حکم ضمن  استاندار هرمزگان در  مهندس مهدی دوستی 
خانواده  و  زنان  امور  دفتر  سرپرست  سمت  به  تختی،  منتظری  نرگس 
رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای  در  وی  برای  هرمزگان،  استانداری 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( ضمن برنامه ریزی 
های  ظرفیت  و  استعدادها  امکانات،  از  مناسب  گیری  بهره  و  مطلوب 
مقدس جمهوری  نظام  های  آرمان  و  اهداف  تحقق  راستای  در  موجود 
اسالمی ایران و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت مردمی ایران قوی 

در چارچوب وظایف قانونی، آرزوی توفیق نمود.
امور مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد  اداره  گفتنی است، مدیریت 
هرمزگان و رئیس هیأت هاکی استان هرمزگان از سوابق مدیریتی نرگس 

منتظری تختی است.
برگزاری آیین اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات کشوری 

دوومیدانی بانوان نابینا و کم بینای سراسر کشور جام 
شهدای ورزشکار در بندرعباس 

بانوان   دوومیدانی  کشوری   مسابقات  دوره  نوزدهمین  اختتامیه  آیین 
شهدای  جام  ملی  تیم  انتخابی  و  کشور  قهرمانی  بینای  کم  و  نابینا 
ویژه  منطقه  فارس  خلیج  هتل  تئاتر  آمفی  سالن  محل  در  ورزشکار  
با  آیین  این  شد.  برگزار  فارس  خلیج  معدنی  و  فلزی  صنایع  اقتصادی 
حضور نازنین شیبانی معاونت توسعه مدیریت منابع استانداری، محمود 
امیاری مدیرکل ورزش و جوانان استان،  علی اصغر هادی زاده رئیس 
ایرانپور   ، کشور  بینایان  کم  و  نابینایان  فدراسیون  دوومیدانی  انجمن 
رئیس  جراره  فاطمه   ، هرمزگان  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاونت 
شورای شهر بندرعباس،دکتر محمد جاودان رئیس هیئت نابینایان و کم 
بینایان استان در محل سالن آمفی تئاتر هتل خلیج فارس منطقه ویژه 

اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس برگزار شد.
تا  شایان ذکر است تیم آذربایجان غربی، اصفهان و زنجان جایگاه اول 

سوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند .
از  بینا  و کم  نابینا  ورزشکار   بانوان  از  نفر  با حضور ۱۱۰  رقابت ها  این 
سراسر کشور و در ماده ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر ، در رشته های 
پرتاب وزنه، پرتاب دیسک،پرتاب نیزه  در ورزشگاه ۲۰ هزار نفری خلیج 

فارس بندرعباس برگزار شد.
قهرمانی ستایش گودرزی در مسابقات پدل بردینگ 

جزیره کیش
به  بردینگ جزیره کیش  پدل  استندآپ  فستیوال  در  گودرزی  ستایش 
مقام قهرمانی رسید و جایزه پنج میلیون تومانی این قهرمانی را از آن 

خود کرد.
ستایش گودرزی  با پیشی گرفتن از رقبای خود عنوان قهرمانی فستیوال 
پاییزه استند آپ پدل بردینگ جزیره کیش را از آن خود کرد. فستیوال 
استند آپ پدل بردینگ  هر سال در فصل پاییز به همت مارینای کیش و 

با همکاری انجمن ورزش های موج سواری ایران برگزار میشود
بردینگ  پدل  استندآپ  فستیوال  دوره  سومین   ،۱۴۰۰ پاییز  رقابت 
فستیوال پاییزه بود و ۴۰ شرکت کننده از مازندران، کیش، بندرعباس، 

کرمانشاه، بوشهر و قشم در آن شرکت داشتند.
در این مسابقات، ستایش گودرزی با کسب عنوان قهرمانی صاحب جایزه 
اقرلو عناوین بعدی را  ۵ میلیون تومانی شد و کوثر خواجه داد و مینا 

به دست آوردند.
جزئیات بیمه شدن زنان خانه دار و دختران مجرد اعالم شد

دختران  و  خانه دار  زنان  شدن  بیمه  جزئیات  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
مجرد را اعالم کرد.

به گزارش آوای دریا ، بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت  هایی است که 
به آسانی و در کوتاه ترین زمان ممکن به زنان ارائه می شود و فرآیند ورود 
به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام 
می شود. مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و درباره 
افراد باالی ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به حداکثر سن 
خانه دار  زنان  بیمه  خاص  ویژگی های  دیگر  از  می شود.  اضافه  موردنظر 
امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه 
است. نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار برای برخورداری از حمایت های 
به  مستمری  )پرداخت  فوت  و  بازنشستگی  درصد؛   ۱۲ بازنشستگی 
بازماندگان واجد شرایط( ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی 
مطابق  بیمه  حق  پرداخت  مبنای  دستمزد  انتخاب  و  است  درصد   ۱۸
جدول ذیل صورت می پذیرد. شایان ذکر است در مواردی که دستمزد 
انتخابی متقاضی باالتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، 
ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
از  استفاده  بودن  انتخابی  می  شود.  رعایت  آتی  سنوات  در  همواره  کار 
خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است. به عبارت 
دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل 
پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان 
درمان  سرانه  پرداخت حق  به  نیازی  باشند،  برخوردار  اجتماعی  تأمین 
نیست و در غیر این صورت می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب 
از خدمات درمانی مراکز ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تأمین 

اجتماعی نیز برخوردار شوند.
متقاضیان می توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی و 
با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس 
اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق 

بیمه اقدام کنند.

اخبار حوزه بانوان



»استحقاق  شرایط  اجتماعی  تامین  سازمان  سابق  سرپرست 
نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعی )اعم از کارکنان 
دولت و مشمولین قانون کار( به دریافت حقوق وظیفه اجداد« 

را تشریح کرد.
»محمدحسن زدا«،سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ 
به اینکه »آیا نوه می تواند تحت کفالت پدر و مادر بزرگش قرار بگیرد؟« 
اظهار کرد: طبق رأی دیوان عدالت اداری به تازگی نوه اناث)دختر( با 
یا مادر بزرگ مرحوم خود  داشتن شرایط می  تواند حقوق پدربزرگ 
را دریافت کند. شرط هم این است که نوه دختری مجرد بوده و هیچ 
گفت:  خود  تکمیلی  توضیحات  در  وی  باشد.  نداشته  درآمدی  منبع 
از مستمری پدر و  اناث می توانند  این بود که فرزندان  تا کنون رویه 
سال  در ۴۰  اجتماعی  تامین  سازمان  تعبیر  کنند.  استفاده  مادرشان 
دیوان  اخیرا  اما  می شود  مشمول  »فرزند«  فقط  که  بود  این  گذشته 
عدالت به این موضوع ورود کرد و گفته است »نوه« هم جزو فرزندان 
فرزند  اینکه  استناد  به  را داشته  اگر شرایط الزم  و  محسوب می شود 
محسوب می شود، مزایای تامین اجتماعی بر او هم قابل تسری است. 
بخشنامه  نیز  اجتماعی  تامین  از سوی سازمان  آبان  موضوع ۱۸  این 

شده است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی درباره شرایط سنی گفت: شرط 
دوم  و  باشد  مجرد  دختر،  نوه  که  است  این  مستمری  از  برخورداری 
اینکه تمکن مالی نداشته باشد. محدودیت سن در اینجا مطرح نیست 

و ۲۵ درصد مستمری استحقاقی به نوه تعلق می گیرد.
موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ۱۸ آبان ماه سال جاری، 
در راستای اجرای نامه مورخ پنجم خرداد ۱۴۰۰ رئیس دیوان عدالت 
اداری منضم به دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "استحقاق نوادگان اناث مشمولین 
قانون تأمین اجتماعی )اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار( 
به دریافت حقوق وظیفه اجداد" بخشنامه ای با عنوان »الحاق و اصالح 
بندهایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای 
اداری حوزه بازماندگان« صادر و ابالغ کرده است که در آن به برخی 

اصالحیه های مرتبط با موضوع فوق اشاره می شود:
اوال  اینکه  بر  مشروط  متوفی  اناث  نوادگان  شرایط:  واجد  بازماندگان 
اجداد خود  کفالت  تحت  احراز شود  ثانیا  و  بوده  و شوهر  فاقد شغل 
به  الحاقی  )متن  بود.  خواهند  شرایط  واجد  بازماندگان  جزو  بوده اند، 

بند ۸ فصل سوم(
اناث بیمه شده متوفی  نحوه تقسیم سهام: میزان مستمری هر نواده 
در هر صورت معادل ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است. 

)متن الحاقی به بند ۲ -۱۸ فصل پنجم(
فرآیند بررسی و چگونگی احراز شرایط بازماندگان

با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰   -
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "استحقاق نوادگان اناث 
از کارکنان دولت و مشمولین  قانون تأمین اجتماعی )اعم  مشمولین 
قانون کار( به دریافت حقوق وظیفه اجداد" این افراد به شرط نداشتن 
در صورتی که محرز شود تحت کفالت اجداد  شغل و شوهر و صرفاً 
به واسطه فوت  بازماندگان  از مزایای مستمری  بوده اند می توانند  خود 

اجداد خود بهره مند شوند.
کمیته  مجوز  و  تایید  به  منوط  اناث  نواده  مستمری  اولیه  برقراری   -

ستادی "بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری" 
است.

رویت  با  شوهر  و  اشتغال(  از  ناشی  )درآمد  شغل  نداشتن  ادعای   -
از ثبت در  اناث پس  نوادگان  اصل شناسنامه متقاضی و اعالم کتبی 
دفتر واحد اجرایی مربوطه طبق فرم اصالحی مربوط، و یا تکمیل ادعا 
اناث در سامانه خدمات غیر حضوری  نوادگان  و  فرزندان  تعهدنامه  و 
سازمان اخذ و سپس جهت تعیین صحت ادعای مطروحه و همچنین 
احراز شرایط  "بررسی  متناظر  در کمیته  اجداد  کفالت  احراز شرایط 

جهت بهره مندی از مزایای مستمری" واحد اجرایی بررسی می شود.
- در صورت تایید مراتب عدم وجود شغل )درآمد ناشی از اشتغال(، 
ادعا شده )حین  اجداد  نواده توسط  احراز کفالت  شوهر  و همچنین 
الفوت و در مقطع زمانی درخواست( در کمیته متناظر "بررسی احراز 
شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری" واحد اجرایی، )مطابق 
ارجاع خواهد شد.  استان  اداره کل  به  پیوست شماره ۸( مراتب  فرم 
اداره کل مربوطه نیز ضمن تکمیل فرم مربوط با عنوان کمیته استانی 
در  و  بررسی  را  نواده  شوهر  و  شغل  وجود  عدم  و  کفالت  وضعیت 
اداره کل  تایید موضوع، مراتب جهت تعیین تکلیف نهایی به  صورت 

مستمری ها ارسال می شود.
-پس از تایید و صدور مجوز اولیه برقراری مستمری بازماندگان نواده 
عداد  از  مذکور  نواده  خروج  صورت  در  ستادی،  کمیته  توسط  اناث 
شرایط  حصول  علت  به  مجددا  متقاضی  چنانچه  بگیران،  مستمری 
باشد،  را داشته  از مزایای مستمری  بهره مندی  امکان  قانونی مربوطه 
ستادی  و  استانی  کمیته  در  موضوع  بررسی  به  نیازی  حالت  این  در 
"بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری" نبوده 
و صرفا با اخذ درخواست و ادعای فقدان شغل و شوهر و تایید مراتب 
توسط  اناث  نواده  کفالت  پایداری  همچنین  و  نامبرده  ادعای  صحت 
مزایای  از  مندی  بهره  جهت  شرایط  احراز  "بررسی  متناظر  کمیته 
مستمری" واحد اجرایی، بهره مندی مجدد از مستمری اجداد امکان 

پذیر است.
نداشتن  ادعای  اناث؛  نوادگان  به  پرداخت مستمری  استمرار  - جهت 
و  فرزندان  غیرحضوری  تعهدنامه  صورت  به  می تواند  شوهر  و  شغل 
نوادگان اناث اخذ شود. نظر به عملیاتی شدن دریافت اطالعات ازدواج 
سیستمی،  به صورت  احوال  ثبت  سازمان  از  ممات  و  و طالق /حیات 
بررسی سالیانه صحت استحقاق پرداخت مستمری به نوادگان اناث از 

طریق ابزارهای تعبیه شده باید انجام شود.
- به منظور اطمینان از احراز شرایط متقاضیان خارج از کشور جهت 
بهره مندی از مزایای تعهدات بلندمدت مقرر در قانون تأمین اجتماعی 
اخذ تعهدنامه عدم ازدواج و اشتغال فرزندان و نوادگان اناث خارج از 
کشور در بازه های زمانی سالیانه که به تایید سفارت جمهوری اسالمی 
ایران و یا کارگزاری های رسمی سازمان رسیده باشد الزامی است. در 
خصوص نوادگان اناث خارج از کشور پس از اخذ تعهد نامه و آدرس 
خود  اجداد  توسط  آنها  کفالت  پایداری  از  اطمینان  جهت  افراد،  این 
می بایست موضوع به صورت سالیانه توسط اداره کل امور بیمه شدگان 

تایید شود.
هیئت   ،  ۹۴ اردیبهشت   ۲۱ مورخ   ۱۳۵ شماره  دادنامه  از  مستفاد 
)دریافت  اناث  نوادگان  بازنشستگی  اداری،  عدالت  دیوان  عمومی 
مستمری بازنشستگی از هر یک از صندوق های بیمه و بازنشستگی( 
در تداوم و استمرار اشتغال ایشان محسوب شده، لذا مانع احراز شرایط 
اجتماعی  تأمین  قانون  در  بازماندگان  مستمری  از  بهره مندی  جهت 
حال  در  که  بگیر  مستمری  اناث  نواده  چنانچه  بنابراین  بود،  خواهد 
پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری، زنان خانه دار، دانشجویان است، 
شرایط الزم جهت بهره مندی از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی 
را احراز کند، از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی 
کلی مشارالیها، پرداخت مستمری بازماندگان به وی فاقد موضوعیت 

خواهد بود.
منبع: ایسنا

شرایط بهره مندی »نوه دختر« از مستمری 
پدربزرگ و مادربزرگ
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رونمایی از " چارقدی پر از ماهی گلی " کتاب خاطرات ۹ مادر شهید هرمزگان

معظم  مقام  تقریظ  از   رونمایی  سراسری  آیین  با  همزمان 
از  پر  " چارقدی  ، کتاب  تنها گریه کن"    " بر کتاب   رهبری 
، در حسینیه  مادر شهید هرمزگان  " خاطرات ۹  ماهی گلی 

ثاراهلل بندرعباس رونمایی شد
این مراسم  با حضور رییس حوزه هنری هرمزگان ، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان و جمعی از مادران شهدای هرمزگان در حسینیه 

عاشقان ثاراهلل بندرعباس برگزار شد 
سعید عبدلی زاده رییس حوزه هنری انقالب اسالمی استان هرمزگان 
در مراسم رونمایی از کتاب " چارقدی پر از ماهی گلی " طی سخنانی 
ضمن گرامیداشت هفته بسیج و هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت 
: مادران شهدا اسطوره صبر ، ایثار و افتخار این ملت و بنا به تعبیر مقام 
معطم رهبری خاکریز دوم مقاومت مقابل دشمنان و عامل استمرار 
جهاد هستند. وی افزود : حوزه هنری انقالب اسالمی استان هرمزگان 
بر همین اساس در ماههای اخیر دو اثر با موضوع مادران ، همسران 
و خواهران شهدا منتشر کرد و  امروز نیز کتاب چارقدی پر از ماهی 

گلی را رونمایی می نماید .به گفته رئیس حوزه هنری هرمزگان  این 
کتاب دربردارنده ده روایت از نه مادر شهید استان هرمزگان است که 

به همت حوزه  و  درآمده  تحریر  به رشته  توسط معصومه هوشمند 
هنری استان هرمزگان تولید و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده 

است.  عبدلی زاده اضافه کرد : »چارقدی پر از ماهی گلی« روایت هایی 
فرزاد  اکرامی،  علی  کاتبی،  موسی  مادر شهیدان  از خاطرات  است  
و  رضا  مجیدی،  عبدالرضا  یحیی آبادی،  یزدی  محمدرضا  مسافری، 
حسین رایکا، اسحاق اسطحی، غالمشاه  ذاکری قشمی و علیرضا آرمات  
که موضوع اصلی هریک از روایت های این کتاب ، گفتن از حس و 
حال و لحظه هایی است که هرکدام از مادران شهدا در زمان جنگ 
تحمیلی تا زمان شنیدن خبر شهادت فرزندشان تجربه کرده اند . در 
ادامه رضا کمالی زرکانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 
بیان داشت: مهم ترین هدف این مراسم  تقدیر از جایگاه مادران شهید 
در حوزه فرهنگ سازی به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت، گرامیداشت 
منزلت کتاب به عنوان یک کاالی آینده ساز و تقدیر از جایگاه ویژه 
نویسندگان در هدایت جامعه است. در این مراسم که به صورت زنده 
از شبکه استانی مرکز خلیج فارس پخش گردید ، از جمعی از مادران 
شهدای  استان هرمزگان و نیز نویسندگان و هنرمندان حوزه ادبیات 

مقاومت و پایداری تجلیل شد 
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۵ مدال رنگارنگ رهاورد تیم قایقرانی بانوان صنایع هرمزگان
و  زیر ۲۳ سال  رده سنی  در مسابقات  بانوان صنایع هرمزگان  قایقرانی  تیم 
ورزشکاران  حضور  اولین  شد.  مدال   ۵ کسب  به  موفق  کشور  بانوان  جوانان 
قایقرانی استان با حمایت صنایع پشتیبانی هرمزگان با معرفی یک ملی پوش 
جدید همراه بود. در این دوره از مسابقات تیم هرمزگان در رده سنی زیر ۲۳ 
سال با ترکیب ثنا تینا و کیانا کمال زاده و در رده سنی جوانان با ترکیب فائزه 
و  پاسالر  آرزو  به سرمربیگری  ملیوار  فاطمه  و  پور  نرجس ساالری  سلیمانی، 
سرپرستی فاطمه فتاحی حضور داشت.  در رده سنی زیر ۲۳ سال کیانا کمال 
زاده با کسب ۲ مدال نقره و ۱ برنز و مجموع ۳ مدال و رده سنی جوانان خانم 
فائزه سلیمانی با کسب ۲ مدال برنز به کار خود پایان دادند.  فائزه سلیمانی 
با کسب ۲ مدال برنز تک نفره ۲۰۰ و ۵۰۰ برای اولین بار در تاریخ کانو استان 

هرمزگان موفق به راهیابی به تیم ملی جوانان شد. 
مادر رودانی با مرگش نجات بخش سه بیمار دیگر شد

دکتر محمود حسین پور گفت: فرزانه صفرپور خراجی، جان آفرین ۲۲ ساله 
بیمارستان  از  با تشخیص کاهش سطح هوشیاری   آبان  تاریخ ۸  رودانی در 
منوجان به بیمارستان شهید محمدی منتقل و در بخش مراقبت های ویژه 
تحت درمان قرار گرفت؛ متاسفانه به علت آسیب وارده به سلول های مغز وی 
آبان دچار مرگ مغزی می شود.  وی  تاریخ ۲۲  آفرین گرانقدر در  این جان 
فرزانه صفرپور خراجی توسط متخصص  تایید مرگ مغزی  از  بعد  داد:  ادامه 
داخلی مغز و اعصاب، بیهوشی و پزشکی قانونی، هماهنگی الزم جهت اعزام 
تیم پیوند از شیراز، صورت گرفت و ساعت ۰۴:۰۰ بامداد ، کبد و کلیه های 
این جان آفرین عزیز، طی عمل هاروست برداشت و جهت پیوند به بیمارستان 
به خاطر  پور  ایثارگر صفر  از خانواده  پور  منتقل شد. حسین  ابوعلی شیراز 
آرزوی  عزیز  مادر  این  فرزند  سه  برای  و  تقدیر  پسندانه  خدا  کار  این  انجام 

سالمتی و سعادت کرد.
برای اولین بار اهدای قلب در هرمزگان انجام شد/ کلیه ها 
و قلب، »سما سروردی گلستانی«، جان آفرین یک ساله 
هرمزگانی جهت پیوند به بیماران نیازمند عضو پیوندی 

برداشته شد
در  بار  اولین  برای  قلب،  اهدای  انجام  از  هرمزگان  استان  اهدای عضو  رئیس 
استان خبر داد. دکتر محمود حسین پور افزود: کبد، کلیه ها و قلب، »سما 
سروردی گلستانی«، جان آفرین یک ساله هرمزگانی جهت پیوند به بیماران 
عضو  کوچکترین  سما  کرد:  بیان  وی  شد.  برداشت  پیوندی  عضو  نیازمند 
خانواده سرودی گلستانی از اهالی خیراندیش شهر بندرپل و اهل تسنن بود 
که در تاریخ ۱۵ آبان به علت خفگی به بیمارستان کودکان منتقل می شود که 
به رغم تالش کادر درمان، به علت اینکه سلول های مغزی به خاطر خفگی 
فرشته کوچک  این  بود؛  برگشت شده  قابل  غیر  آسیب  طوالنی مدت، دچار 
در تاریخ ۱۸ آبان مرگ مغزی شد. حسین پور اضافه کرد: بعد از تایید مرگ 
اهدا  برای  رضایت  اخذ  جهت  هماهنگی  مربوطه،  متخصصین  توسط  مغزی 
های  هماهنگی  اهدا؛  خانواده جهت  رضایت  از  بعد  و  انجام  خانواده  از  عضو 
هرمزگان  دانشگاه  حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس  با  الزم 
جهت اعزام جت اورژانس هوایی از تهران انجام شد. وی با اشاره به اینکه برای 
اولین بار در کل کشور فرآیند انتقال جراح پیوند قلب و انتقال اعضا با بالگرد 
اورژانس ۱۱۵  انجام شده است، تصریح کرد: جراح قلب از تهران با جت فالکون 
سازمان اورژانس کشور ، عازم بندرعباس شده و بعد از انجام عمل هاروست 
قلب، مجددا قلب با بالگرد از بیمارستان شهید محمدی تا فرودگاه با بالگرد 
اورژانس ۱۱۵هرمزگان و از آنجا با جت مجددا به تهران اعزام شد.  رئیس اهدای 
عضو استان هرمزگان با بیان اینکه بالگرد اورژانس تهران نیز قلب را از فرودگاه 
مهرآباد تا بیمارستان رجائی جهت پیوند منتقل کرده است، اظهار کرد: کلیه 
و کبد نیز با بالگرد دوم اورژانس ۱۱۵ هرمزگان به الرستان و از آنجا با با بالگرد 
اورژانس هوایی شیراز به بیمارستان ابوعلی سینا منتقل شد. وی با اشاره به 
اینکه ضمن تقدیر از خانواده سرودی گلستانی به خاطر این کار خداپسندانه 
گفت  این دومین اهدا از شهر بندر پل و از خانواده خیر اندیش اهل تسنن 
بود، اظهار کرد: قلب سما در بیمارستان رجائی تهران به یک پسر ۱۶ ماهه 

پیوند شد و کلیه ها، به یک پسر ۱۰ ساله از هرمزگان پیوند خواهد شد.
فیفا: حضور بانوان در ورزشگاه باید غیر گزینشی و آزاد باشد

با تاکید فیفا به فدراسیون فوتبال ایران حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای 
تماشای بازی های تیم ملی باید به صورت غیر گزینشی و آزاد باشد. دیدار 
بعدی تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی ۷ بهمن در برابر عراق خواهد 
بود. با تاکید فیفا به فدراسیون فوتبال ایران حضور بانوان در ورزشگاه آزادی 
باید به صورت غیر گزینشی و آزاد باشد.  برای تماشای بازی های تیم ملی 
البته فدراسیون فوتبال جهانی خطاب به فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده 
است با توجه به اینکه در دوران کرونا بسر می بریم فدراسیون فوتبال ایران 
تیم  بازی  هنگام  به  آزادی  استادیوم  در  تماشاگران  حضور  برای  تواند  می 
استادیوم همانند  تماشاگران خانم در  اما حضور  ایجاد کند  ملی محدودیت 
تماشاگران آقا باید به صورت غیر گزینشی باشد. فدراسیون فوتبال ایران در 
تالش بود که دیدار ایران – کره جنوبی در هفته چهارم مقدماتی جام جهانی 

۲۰۲۲ را با حضور تماشاگر برگزار کند که در نهایت موفق به انجام این کار 
نشد به این خاطر که فیفا با برگزاری این دیدار با حضور تماشاگر مخالفت کرد. 
طبیعتا فدراسیون فوتبال ایران نتوانست نظر مساعد فیفا را برای برگزاری این 
دیدار با حضور تماشاگر جلب کند که یکی از آنها می تواند بحث حضور بانوان 
در استادیوم باشد. این مخالفت با فدراسیون فوتبال لبنان هم صورت گرفته 
است و بر اساس نظر فیفا دیدار لبنان در برابر ایران ۲۰ آبان در استادیوم شهر 
فوتبال  ملی  تیم  بعدی  دیدار  شود.  می  برگزار  تماشاگر  بدون حضور  صیدا 
که  در صورتی  بود.  عراق خواهد  برابر  در  بهمن   ۷ آزادی  استادیوم  در  ایران 
کند  برگزار  تماشاگر  با حضور  را  بازی  این  بگیرد  تصمیم  فوتبال  فدراسیون 
باید برای حضور بانوان هم در استادیوم برنامه ریزی کند. آنهم به صورت غیر 
گزینشی. در غیر اینصورت این بازی هم بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. 
در گذشته یکی دو بازی تیم ملی با حضور تماشاگران خانم برگزار شد که به 

نظر فیفا این حضور گزینشی بود.
»مه لقا مالح«، مادر محیط زیست ایران درگذشت

"مه لقا مالح" معروف به مادر محیط زیست ایران صبح امروز هفدهم آبان ماه 
سال ۱۴۰۰ در سن ۱۰۴ سالگی درگذشت.

به گزارش آوای دریا و به نوشته ایرنا، مه لقا مالح در سال ۱۲۹۶ هنگامی که 
پدر و مادرش با کاروان برای زیارت به مشهد می رفتند، در یک کاروان سرای 
عباسی در بین راه به دنیا آمد. پدر مه لقا، آقابزرگ مالح به دلیل داشتن منصب 
دولتی در شهرهای مختلف ساکن می شد. به همین دلیل مه لقا در شهرهای 
مختلفی مانند مشهد، قوچان، اصفهان، دامغان، همدان و کرمانشاه تحصیل 
کرد. او بعد از تحصیل در فلسفه و علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه 
تهران مدرک فوق  لیسانس علوم اجتماعی گرفت. سپس برای ادامه تحصیل 
به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن علوم اجتماعی خواند و با مدرک دکتری به 
ایران بازگشت. مالح در فرانسه دوره کتاب داری را نیز در کتابخانه ملی فرانسه 
گذراند و در بازگشت به ایران در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول به کار شد. 
بعد از مدتی در سال ۱۳۴۷ به ریاست کتابخانه موسسه تحقیقات روان شناسی 
برگزیده شد. پس از بازنشستگی تمام وقت خود را در راه مبارزه برای جلوگیری 

از آلودگی محیط  زیست گذاشت. 
دانشگاهی  استاد  چند  و  همسرش  مشارکت  با   ۱۳۷۳ سال  در  مالح  مه لقا 
عالقه مند به محیط  زیست سازمان غیر دولتی زیست محیطی »جمعیت زنان 
با آلودگی محیط  زیست« را بنیان گذاشت، وی دو دهه اخیر عمرش  مبارز 
را در جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست صرف آموزش زنان خانه 
دار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست و ضرورت حفظ سرزمین 
کرد. او موفق شد شعبات سازمان غیر دولتی جمعیت زنان مبارز با آلودگی 
محیط زیست را در ۱۶ استان کشور هم گسترش دهد و حاال چند سالی  بود 
که منزل شخصی اش را به دفتر کار جمعیت و پاتوق طرفداران محیط زیست 

تبدیل کرده بود.
صدور مجوز دورکاری برای مادران شاغل باردار یا دارای فرزند 

زیر ۶ سال
مجوز استفاده از دورکاری مادران شاغل باردار یا دارای فرزند زیر ۶ سال و یا 
معلوالن با پیگیری های معاون رییس جمهوری در امور زنان از سوی سازمان 
از  با عبور کشور  دریا،  آوای  به گزارش  استخدامی کشور صادر شد.  و  اداری 
پیک پنجم کرونا و لغو بخشنامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی و ادارات 
به  توجه  با  و  بیماری کرونا  از همه گیری  ناشی  در شرایط سه گانه هشدار 
عدم بازگشایی مهدهای کودک در سراسر کشور، معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری با درخواست ها و تماس های مکرر مادران شاغل دارای فرزند 
زیر ۶ سال روبرو شد که برای حضور در محل کار با مشکل مواجه شدند. لذا با 
پیگیری های مکرر انسیه خزعلی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
و طرح موضوع در سه جلسه پیاپی هیات دولت، ابالغ رییس سازمان اداری 
استخدامی مبنی بر مجوز استفاده از دورکاری در ۱۲ آبان ماه صادر شد. در 
این نامه تصریح شده است که در ارتباط با اولویت دورکاری کارکنان زنان شاغل 
دارای فرزند خردسال،آیین نامه دورکاری مربوط به تیر ۱۳۸۹ با این مضمون 
که »در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، مادران باردار 
یا دارای فرزند کمتر از شش سال و معلولین از اولویت برخوردار خواهند بود« 

مبنای عمل قرار گیرد.
خزعلی: سرمایه گذاری در حوزه زنان وخانواده باید هدفمند 

باشد
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه تحریف کارکردها و 
ارزش های وجودی زن سبب هالکت و انحطاط جامعه می شود، افزود: امیدواریم 
برنامه ریزی  با  و  هدفمند  خانواده  و  زنان  در حوزه  گذاری  سرمایه  و  مدیریت 
صحیح صورت پذیرد. دکتر انسیه خزعلی پس از دریافت حکم ریاست ستاد 
اعضای شورای هماهنگی  با حضور همه  که  مادر  روز  و  مقام زن  بزرگداشت 
تبلیغات اسالمی و حضور مجازی ۲۸ نفر از روسای این شورا از سراسر کشور 
با  بتوان  که  امید  کرد:  تاکید  نرم  جنگ  موضوع  به  اشاره  ضمن  شد،  اعطا 
هفته  این  با  مرتبط  های  برنامه  مند  دغدغه  و  فرهنگی  نهادهای  همکاری 
داد: همانگونه که جنگ  ادامه  نیز جاری کنیم. وی  اجرا و در طول سال  را 
سخت منبع مادی را تحت تاثیر قرار می دهد، جنگ نرم موجب از بین رفتن 

شود.  می  آنها  بجای  ارزش  جایگزین شدن ضد  و  ها  ارزش  هویت،  فرهنگ، 
وظایف  و  مادری  نقش  در  نرم موجب خدشه  متاسفانه جنگ  افزود:  خزعلی 
دینی زنان و دختران می شود. پس هر گامی که در جهت مقابله با آن نابجا 
برداشته شود یا سستی و تعللی صورت گیرد، موجب کمک به دشمن خواهد 
بود که با همه توان و امکانات خود وارد میدان شود، کما اینکه در حال حاضر 
همینطور است. وی تاکید کرد: یکی از وظایف و مسئولیت های بزرگ ما در 
این زمینه، توجه به خانواده و به طور ویژه توجه به نقش زنان و دختران است 
که هر چه در این حوزه سرمایه گذاری و برنامه ریزی صورت گیرد، تاثیر آن 
در نسل های آینده مشاهده خواهد شد. خزعلی ادامه داد: بنا به تعبیر زیبای 
بنیان گذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( قرآن انسان ساز است و 
زن انسان ساز، پس هر زمان که تفسیر قرآن به انحراف کشیده شود، جامعه 
نیز به سوی انحراف و انحطاط خواهد رفت. هر زمان که زن و کارکردها و ارزش 
های وجودی زن تحریف شود، باید منتظر هالکت و انحطاط جامعه بود. لذا 
امیدواریم مدیریت و سرمایه گذاری در حوزه زنان و خانواده هدفمند و با برنامه 
ریزی صحیح صورت پذیرد. رییس ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر تاکید 
کرد: اسالم برای زنان جامعه در همه زمینه ها برنامه دارد. ما نیز باید در هر 
موقعیت زمانی از آموزه های دینی بهره بریم و آن ها را بکار بندیم. البته هفته 
دستاوردهای  هم  که  است  مغتنمی  فرصت  مادر  روز  و  زن  مقام  بزرگداشت 
انقالب در این حوزه معرفی و تبیین شود و هم جهت گیری های دین مبین 
اسالم در راستای تعالی مقام زن بیان شود و زن الگوی فاطمی در این راستا 
معرفی شود. امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه های اجرایی و ادارات کل 
امور بانوان استانداری های سراسر کشور برنامه ریزی مدون و دقیقی در این 
حوزه صورت گرفته و انجام پذیرد. خزعلی اظهار امیدواری کرد هفته بزرگداشت 
مقام زن و روز مادر شروع مبارکی باشد برای برنامه هایی که معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم صدد تدوین آنهاست و ادامه داد: 
از جمله موضوعات و اولویت های این معاونت می توان به برنامه های مبتنی 
خانواده  و  زنان  حوزه  های  آسیب  وکارآفرینی،  اشتغالزایی  زنان،  توانمندی  بر 
با  بتوان  امید که  اشاره کرد.   توان  ازدواج می  آمار  از جمله طالق و کاهش 
همکاری نهاد های فرهنگی و دغدغه مند برنامه های مرتبط با این هفته را 

اجرا و در طول سال نیز جاری کرد.
خزعلی: برنامه جامع معاونت امور زنان و خانواده بزودی 

رونمایی می شود
جامع  برنامه  رونمایی  از  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
گفت:  و  داد  خبر  آتی  های  هفته  در  خانواده  و  زنان  حوزه  در  معاونت  این 
کارگروه های تخصصی در دو بخش توانمندسازی زنان و آسیب زدایی مشغول 

به فعالیت هستند. 
دکتر انسیه خزعلی، در نخستین دیدار خود با اتحادیه های دانشجویی که در 
پیرامون  دانشجویان  به مطالبات  پاسخ  برگزار شد، ضمن  محل حوزه هنری 
جامع  برنامه  از  آینده،  هفته های  در  داشت:  اظهار  خانواده،  و  زنان  مسائل 
معاونت که از روز اول شروع به تدوین آن کردیم، رونمایی خواهیم کرد. در این 
برنامه که کارشناسان و گروه های کاری در حال تدوین آن هستند، از نظرات 
متخصصان توانمند این حوزه نیز استفاده شده است. وی در خصوص مهم ترین 
بخش های برنامه  جامع معاونت زنان توضیح داد: کارگروه های تخصصی در دو 
بخش توانمندسازی زنان و آسیب زدایی مشغول به فعالیت هستند. خزعلی 
پیرامون توانمندسازی زنان خاطرنشان کرد: بخشی از توانمندسازی مرتبط با 
اسالمی  ایرانی  زندگی  سبک  و  هویت  مساله   فرهنگ،  ارتقای  الگوها،  تغییر 
است. بخشی از توانمندسازی نیز مرتبط با زنان بد سرپرست، سرپرست خانوار 
روز  متاسفانه  است که  زنان  قطعی  تجرد  است که حاصل  و خود سرپرست 
به روز این امر در حال افزایش است. وی افزود: در کارگروه مرتبط با آسیب 
اعتیاد، خشونت و آسیب هایی  به مسائلی همچون طالق، خودکشی،  زدایی 
که زنان با آن مواجه هستند، پرداخته می شود. همچنین پیگیر مشاوره های 
رایگانی هستیم که پیش، حین و پس از ازدواج نیز ارائه شود. معاون رئیس 
کردیم  ارسال  دولت  به  را  ماده ای  هفت  الیحه  یک  اینکه  بیان  با  جمهوری 
این  کرد:  تاکید  است،  بررسی  حال  در  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  در  که 
طرح برای این است که موقعیت دستگاه هایی که مرتبط با معاونت هستند 
مثل مشاوران وزارتخانه ها و استانداری ها که هم تصمیم  گیری های استان ها 
و وزارتخانه ها و هم انجام بسیاری از کارهای اجرایی که بر عهده آن ها است، 

بهبود یابد و امکان داشته باشند که به صورت جدی وارد عمل شوند. 
قرار داده  این  پست ها  برای  به عنوان وظیفه  از مواردی که  افزود: یکی  وی 
شده این است که پیوست خانواده در همه قوانین و دستورالعمل هایی که در 
بیان  با  خزعلی  باشد.  داشته  وجود  می شود،  تصویب  وزارتخانه ها  و  استان ها 
این که یکی از موارد درخواستی این طرح روز گذشته در جلسه هیات دولت 
توسط رئیس جمهوری اعالم شد، تصریح کرد: ما خواسته بودیم مشاوران یا 
مدیرکل های زنان وزارتخانه ها و استانداری ها با هماهنگی معاونت زنان انتخاب 
شوند که دیروز رئیس جمهوری، دستور آن را صادر کرد. معاون رئیس جمهور 
افزود: اگر این الیحه مصوب شود، معاونت زنان که شأن سیاست گذاری دارد 
می تواند یک بازوی کارآمد در حوزه اجرایی داشته باشد و طرح ها را به سرعت 

عملیاتی کند.

اخبار حوزه بانوان



خراسان نوشت: درست یک سال قبل، مجلس یازدهم کم کاری 
تعالی  و  »جمعیت  طرح  و  جبران  را  گذشته  مجالس  ساله   ۱۲
خانواده« را تصویب کرد؛ طرحی که به دلیل اهمیت باال و طبق 
و  رفت  یک  از  پس  و  شد  ارجاع  ویژه  کمیسیون  به   ،۸۵ اصل 
برگشت به شورای نگهبان و انجام اصالحات مدنظر کارشناسان و 
متخصصان، دو روز قبل تایید و تبدیل به قانون شده و به زودی 

برای اجرا به دولت ابالغ می شود.
مجلس  که  می دهد  نشان  قانون،  این  تسهیالت  و  مشوق ها  بررسی 
یازدهم گام بلندی برای حمایت از خانواده، حمایت مادی و معنوی از 

مادران و ایجاد مشوق های فرزندآوری برداشته است.
مشوق های ازدواج؛ از وام ۲۰۰ میلیونی تا تامین مسکن 

دانشجویان متاهل
ازدواج  به  جوانان  تشویق  برای  جدید،  قانون  مصوبات  از  برخی  این ها 
است: وام ۲۰۰ و ۱۴۰ میلیونی ازدواج، وام ۵۰ میلیونی تامین مسکن با 
بازپرداخت ۱۰ ساله، ایجاد و به سازی خوابگاه های دانشجویی متاهلین، 
تامین ۵۰ درصدی ودیعه مسکن دانشجویان متاهل و تشویق ساالنه 

شاغالن متاهل.
افزایش ۳ برابری یارانه فرزند

افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده های دهک های پایین، پرداخت 
وام ۳۰ میلیون تومانی، معافیت مالیاتی به ازای هر فرزند ۱۵ درصد، 
نیم بها شدن هزینه اماکن گردشگری، ورزشی و سینماها، افزایش سنوات 

خدمت به میزان یک سال هم از دیگر حمایت های این قانون است.
  حمایت ویژه از چندقلوها

این گونه  هم  شوند  برخوردار  چندقلو  فرزند  نعمت  از  که  خانواده هایی 
باردار  مادران  برای  ماهه   ۱۲ زایمان  مرخصی  شد:  خواهند  حمایت 
چندقلو، تسهیالت تولد دوقلو از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون)بر اساس زایمان اول 
تا پنجم( با تنفس ۶ ماهه، سه قلو از ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون، چهارقلو از ۱۰۰ 

تا ۲۰۰ میلیون و پنج قلو از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون.
تسهیالت مسکن برای تولد فرزند سوم به بعد

این هم برخی از تسهیالت ویژه مسکن برای خانواده هایی که سومین، 
چهارمین، پنجمین و ... فرزند آن ها متولد می شود: تامین زمین یا واحد 
و ۸ سال قسط بندی،  تنفس  با ۲ سال  متری  مسکونی حداکثر ۲۰۰ 
اختصاص ۱۵۰میلیون برای ودیعه یا خرید مسکن خانواده فاقد مسکن 
با  باز پرداخت ۲۰ ساله، استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن 
خانواده ها، افزایش ۲۵  درصدی سقف تسهیالت مسکن، کاهش عوارض 
ساخت و ساز تا ۵۰ درصد برای خانواده ۳ فرزندی و تا ۷۰ درصد برای 

خانواده ۴ فرزندی.
تعدیل ممنوع

برخی از حمایت های قانون در حوزه اشتغال هم این هاست: افزایش حق 
افزایش  امتیاز در جذب و استخدام،  افزایش  برای ۵ سال،  عائله مندی 
محدوده سنی در استخدام، ممنوع شدن تعدیل نیروهای کار دارای ۳ 

فرزند و تخفیف ۲۵ درصدی حق بهره برداری زمین برای ایجاد اشتغال.
بیمه درمان زوج های نابارور

نمایندگان مجلس در حوزه درمان هم بیمه  شدن مراحل درمان زوج های 
نابارور و حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات درمان  ناباروری   را تصویب 

کرده اند و شورای نگهبان بر آن مهر تایید زده است.
حمایت از عموم مادران؛ پوشش بیمه ای و بهره مندی از سبد 

تغذیه و بهداشتی
این هم برخی از حمایت های قانون جدید برای عموم مادران: پوشش 
بیمه ای مادران در دوران بارداری و شیردهی، بیمه بودن آزمایش های مادر 

و جنین، پوشش بیمه ای خدمات سالمت زنان، تامین ۱۰۰ درصد بیمه 
مادران خانه دار روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند و بیشتر، فروش بدون 
قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم، ارائه سبد تغذیه و بهداشتی 
مادران باردار و دارای کودک، زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های 
تامین  افزایش زایمان طبیعی،  برای  دولتی، اصالح تعرفه ها و کارانه ها 
و  توسعه  اماکن عمومی،  در  نوزادان  نیازهای  رفع  برای  مناسب  فضای 

تجهیز شیرخوارگاه ها، بهبود کیفیت زایشگاه ها.
حمایت از مادران محصل و شاغل

مادران  به  هم  ویژه ای  حمایتی  نگاه  خانواده،  تعالی  و  جمعیت  قانون 
در  احتساب  بدون  تحصیلی  مرخصی  است:  داشته  شاغل  و  محصل 
زیر ۳ سال، مرخصی  فرزند  دارای  مادران  غیرحضوری  آموزش  سنوات، 
یا مهمان شدن مادران دارای فرزند زیر ۲ سال، موافقت با کاهش نوبت 
قانون  تعهدات  گذراندن  فرزند،  دارای  دانشجوی  مادران  شبانه  کاری 
خدمت پزشکان و پیراپزشکان در محل سکونت و تعویق آن برای مادران 
باردار و دارای فرزند، مرخصی زایمان ۹ ماهه، کاهش سن بازنشستگی 
بودن شیفت  اختیاری  فرزند،  هر  تولد  ازای  به  به مدت یک سال  مادر 
شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، اعطای دورکاری به مادران 
باردار و ممنوعیت تعدیل مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، افزایش 

سوابق بیمه با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند ۲ سال.
افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اوالد و یک میلیون سهام به نام فرزند 
شد:  خواهد  قانون  این  با  ویژه ای  حمایت های  شامل  هم  خانواده  نهاد 
افزایش ۱۰۰ درصد کمک هزینه اوالد به مدت ۵ سال، پرداخت وام ۱۰ 
افزایش  میلیونی برای تولد فرزند، تشویق ساالنه شاغالن دارای فرزند، 
میلیون  یک  پرداخت  فرزند،  هر  ازای  به  استخدام  در  سنی  محدوده 
تومان بالعوض برای سرمایه گذاری در بورس به نام فرزندان متولد سال 
۱۴۰۰ و بعد از آن ، پرداخت وام ۲۰ میلیونی با تنفس ۶ ماه برای تولد 

فرزند دوم.
غربالگری ها اختیاری، علمی و مطابق استانداردهای بین المللی 

خواهد بود 
اما یکی از بحث های جنجالی این طرح طی ماه های گذشته، موضوع 
فراکسیون جمعیت  رئیس  محمدبیگی،  فاطمه  بود.  جنین  غربالگری 
در  زیادی  شبهات  گفت:  دراین باره  دیروز  خبری  نشست  در  مجلس، 

یک سال گذشته درخصوص بحث غربالگری مطرح و جلسات بسیاری 
شد  این  نتیجه  درنهایت  که  شد  برگزار  کارشناسان  و  متخصصان  با 
بلکه به صورت  قانون حذف نشده  این  تنها بحث غربالگری در  نه  که 
اختیاری، علمی و مطابق با استانداردهای روز بین المللی و با نظر پزشک 
عملکرد  استانداردسازی  و  بود  خواهد  قانون  موردحمایت  متخصص 
ارائه دهندگان خدمات دوران بارداری و ارتقای سالمت مادر و جنین هم 
از اهداف مدنظر ما در این قانون است. رئیس فراکسیون جمعیت پاسخ 
داد: منابع مالی از کجا تامین می شود؟ با توجه به گستردگی ابعاد این 
قانون، تامین منابع مالی و اجرایی شدن کامل آن، محل سوال است؛ اما 
»فاطمه محمدبیگی« رئیس فراکسیون»جمعیت و حمایت از خانواده« 

در گفت وگو با خراسان به این سواالت پاسخ داده است:
محل  از  که  شده  مشخص  قانون  خود  در  اعتبارات  تامین  محل   *
خواهد  هزینه ای  اعتبارات  و  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  اعتبارات  درصد  یک  اختصاص  جمله:  از  بود، 
به  اعتبارات مربوط  از  یارانه، بخشی  اعتبارات هدفمندی  و یک درصد 
مابه التفاوت نرخ ارز،۵۰ درصد منابع حاصل از مالیات خانه های خالی، 
حذف یارانه دهک های پردرآمد، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش ۲۰ 

درصدی جرایم رانندگی.
* برای اجرایی شدن این قانون بسیار امیدواریم چون هم رئیس جمهور 
محترم بر اجرای کامل سیاست های جمعیتی تاکید دارند و هم دکتر 
مخبر معاون اول ایشان با حضور در جلسات مشترک، همراهی خودشان 

را برای حل معضالت جمعیتی اعالم کرده اند.
ملی  ستاد  کنند،  همکاری  قانون  اجرای  برای  باید  دستگاه ها  همه   *
جمعیت باید به سرعت تشکیل شود، تا سه ماه پس از ابالغ قانون باید 
باید  اقدامات  گزارش  شود،  تدوین  آن  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها 
باید  ارائه شود، قوه قضاییه و مجلس هم  هرسه ماه یک بار به مجلس 
بازوهای نظارتی خود را تقویت و با ترک فعل ها و تخلفات برخورد کنند.

نداشته  وجود  امکان  این  کشور،  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  شاید   *
قانون اجرایی شود  ابتدا، تمامی موارد درج شده در  از همین  باشد که 
اما ما    در مجلس عزممان را جزم کرده ایم که این مهم هر چه زودتر 

محقق شود.

جامع ترین مشوق های فرزندآوری؛ تعدیل نیروی کار دارای سه 
فرزند ممنوع شد
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فاصله ازدواج والدین تا تولد فرزند چقدر است؟
گوناگون  عوامل  و  است  مشترک  زندگی  حاصل  فرزند 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر روی فرزندآوری تاثیر 
و  سالمت  حوزه  کارشناسان  اذعان  به  اما  می گذارند، 
جمعیت بهترین سن مادران برای فرزندآوری بین سنین 
بر اساس آمار و اطالعات  اما  ۳۵-۲۵سالگی قرار دارد، 

فاصله ازدواج والدین تا تولد فرزند چقدر است؟.
سیف اهلل ابوترابی در مورد فاصله ازدواج والدین تا تولد فرزند، با 
استناد به آمارهای نیمه نخست امسال، افزود: از۵۳۳ هزار و ۸۸ 
والدت های ثبت شده در نیمه نخست سال امسال  ۹.۷ درصد 
از کل والدت ها فاصله رخ  داد والدت از تاریخ ازدواج پدر و مادر 

حدود یک  سال بوده است.
شده   ثبت   تولدهای  از  درصد   ۶۶.۲ همچنین  داد:  ادامه  وی 
دراین مدت با فاصله زمانی پنج سال و بیشتر از ازدواج والدین 

رخ  داده است.
ابوترابی گفت:  بررسی سن مادران و پدرانی که در ۶ ماه نخست 
اول، نشان  لزوما فرزند  نه  سال ۱۴۰۰ صاحب فرزند شده اند، 
می دهد که میانگین سن مادران در والدت های ثبت شده ۲۹ 

سال و ۳ ماه و میانگین سن پدران در والدت های ثبت شده، 
۳۳ سال و ۸ ماه است.  

مادران  به  متعلق  والدت ها  فراوانی  بیشترین  داد:   ادامه  وی 
۳۰ ساله )با فراوانی ۳۳ هزار و ۲۰ نوزاد زنده متولد شده( و 
بیشترین فراوانی والدت ها مربوط به پدران ۳۲ساله )با فراوانی 

۳۷ هزار و ۴۹نوزاد زنده متولد شده( است.
تعداد  اساس  بر  کرد:  اعالم  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
متولدان ثبت شده در ۶ ماه نخست امسال، میانه سن مادران 
و پدران در زمان تولد فرزند به ترتیب ۲۹ و ۳۳ سال است،  
از کل  تا ۳۵ ساله  همچنین سهم پدران و مادران جوان ۱۸ 
تولد  مرتبه  به  توجه  بدون  شده،    ثبت  جاری  والدت های 
فرزند)فرند اول، دوم، سوم و...(، به ترتیب ۶۴.۲ و ۸۱.۱درصد 

است.
ماه   ۶ در  رخ داده  والدت های  سهم  بیشترین  گفت:  ابوترابی 
نخست سال ۱۴۰۰، با ۲۶.۷ درصد مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ 
ساله و پس از آن با ۲۵.۵ درصد مربوط به مادران  ۲۵ تا ۲۹ 
ساله است و همچنین ۷۵.۶ درصد از والدت های جاری ثبت 

شده  مربوط به مادرانی است که کمتر از ۳۵ سال سن داشتند.  
برای  ایرانی  های  خانواده  انتخابی  های  نام  ترین  فراوان 

نوزادنشان
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: اسامی فاطمه برای دختران 
و امیر علی برای پسران بیشترین فراوانی انتخاب اسم را از آغاز 
سال ۱۴۰۰ تا به امروز در میان خانواده های ایرانی داشته است.

نوزادان  برای  شده  انتخاب  نام های  بیشترین  گفت:  ابوترابی 
امیرحسین،  علی،  محمد،  امیرعلی،  شامل،  ترتیب  به  پسر 
حسین، آراد، آریا، ابوالفضل، آیهان، سامیار، امیرعباس، ماهان، 
محمدرضا،  علیرضا،  مهدی،  محمدطاها،  کیان،  محمدحسین، 

محمدمهدی و امیر مهدی است.
وی افزود: برای دختران به ترتیب اسامی فاطمه، زهرا، رستا، 
دلوین،  رها،  ریحانه،  آیلین،  مرسانا،  بهار،  زینب،  آوا،  حلما، 
یسنا، نیال، هانا، باران، فاطمه زهرا، نفس، نازنین زهرا و سلین 
بیشترین فراوانی را در میان اسامی منتخب برای نوزادان متولد 

شده از آغاز سال ۱۴۰۰ تا کنون داراست.
۹۹درصد از والدت ها در کشور در مهلت قانونی ثبت می شود

وی گفت: اکنون بیش از ۹۹ درصد از والدت ها در کشور در 
مهلت قانونی )۱۵ روز( ثبت می شوند و هموطنان باید دقت 

داشته باشند که والدت را در مهلت قانونی ثبت کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 
هر  والدت  والدت،  ثبت  درمورد  احوال کشور  ثبت  قانون   ۱۲
طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی 
باشند، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعالم شود و والدت 
اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور هم به مأمور کنسولی ایران 
در محل اقامت، در غیر این صورت به نزدیکترین مامور کنسولی 

و یا سازمان ثبت احوال کشور اعالم شود.
والدت  ثبت  برای  توانند  می  افرادی  چه  اینکه  مورد  در  وی 
جد  یا  پدر  کرد:  تصریح  کنند،  اقدام  شناسنامه  اخذ  و  نوزاد 
پدری با ارائه شناسنامه، مادر در صورتی که ازدواج او قانونی به 
ثبت رسیده باشد، وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط، 
متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده و 
صاحب واقعه)والدت( که سن او ۱۸ سال تمام به باال باشد، می 

توانند برای ثبت والدت و گرفتن شناسنامه اقدام کنند.

  گزارش  : ایرنا



وم
 س

ال
 س

14
00 

ذر 
1  آ

ه 5
شنب

دو
    

12
ه 3

مار
 ش

ی  
ریب

ی غ
تض

مر
ر: 

دبی
سر

9

می
کر

ره 
زه

ل  
ئو

س
ر م

دی
و م

از 
متی

ب ا
اح

 ص
ن-

زگا
رم

ی ه
یک

رون
کت

ه ال
نام

ته 
هف ساالد روسی یا همان ساالد سیب زمینی از جمله محبوب ترین 

ساالدهای بین المللی در رستوران های ایرانی و مهمانی هاست. 
غذاهای  پیش  از  یکی  پیداست  ساالد  اسم  از  که  همان طور 
بومی روسیه است که اتفاقا ابداع یک سرآشپز بلژیکی مقیم 

شوروی سابق بوده است. 
مواد الزم 

سیب زمینی پخته و مکعبی خرد شده: ۶ عدد
هویج پخته مکعبی خرد شده: 1 عدد

تخم مرغ پخته مکعبی خرد شده: 4 عدد
خیارشور درشت: ۶ عدد خرد شده

نخود فرنگی: 1 قوطی کنسرو
و مکعبی خرد شده: یک دوم  پخته شده  گوشت سینه مرغ 

پیمانه
پیازچه: 2 ساقه

سس مایونز: یک دوم پیمانه
شوید تازه: 2 قاشق غذاخوری

نمک و فلفل سفید: به مقدار دلخواه
طرز تهیه :

برای درست کردن ساالد روسی مجلسی ابتدا باید سینه مرغ، 
سیب زمینی، هویج و تخم مرغ ها را بپزید. بعد از پختن مواد 
را  پیازچه ها  کنید.  خرد  مکعبی  صورت  به  و  بگیرید  پوست 
ریز خرد کنید. سینه مرغ را هم به صورت مکعبی خرد کنید.
در مرحله بعد تمام مواد را با هم در یک کاسه بزرگ بریزید و 
به آرامی هم بزنید که مواد له نشوند. در مرحله آخر به مقدار 
خیارشورها  است  ممکن  بریزید.  سیاه  فلفل  و  نمک  دلخواه 
نمکی باشند پس ابتدا طعم ساالد را مزه کنید و سپس نمک 
با سس  را  فلفل آن ها  و  اضافه کردن نمک  برای  اضافه کنید. 
مایونز مخلوط کنید و روی ساالد روسی برید. شوید خرد شده 
را هم اضافه کنید به آرامی هم بزنید تا سس و شوید به خورد 
تا دو ساعت در یخچال  را یک  برود. ساالد روسی  مواد  تمام 
نگه دارید تا حسابی مزه دار شود. در صورت تمایل می توانید 
در  را  قالبی  صورت  به  را  روسی  ساالد  دلخواه  قالب  های  با 

ظرف های مورد نظر سرو کنید.
در صورت  شما  اما  می شود  درست  مرغ  با  اصل  روسی  ساالد 
تمایل می توانید به جای مرغ یا همراه با مرغ از انواع ژامبون 

مرغ، بوقلمون یا گوشت استفاده کنید.
برای این که یک ساالد رژیمی  داشته باشید از ماست چکیده 
به همراه سس مایونز هم استفاده کنید. سس مایونز و ماست 

چکیده را به نسبت مساوی به ساالد روسی اضافه کنید.
در صورت تمایل می توانید در ترکیب ساالد روسی از لبو به 

صورت پخته هم استفاده کنید.
ساالد روسی را به جای مرغ با تن ماهی هم می توانید درست 
کنید. در ترکیب ساالد روسی عالوه بر موادی مثل پیازچه و 
سیب زمینی و غیره از لوبیا سیاه یا لوبیا چیتی یا لوبیا قرمز 

هم می توانید استفاده کنید.
سس  از  باشید  داشته  رژیمی  روسی  ساالد  یک  اینکه  برای 
نصف  نصف  صورت  به  چکیده  ماست  و  چرب  کم  مایونز 

استفاده کنید.

با سرآشپز=  ساالد روسی

چند خبر کوتاه
تماشاخانه سیار کانون در مناطق مختلف 

هرمزگان اجرا می کند
آسیب های  کاهش  و  فرهنگی  عدالت  تحقق  هدف  با 
اجتماعی؛ تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در آستانه فصل زمستان در استان هرمزگان 

به اجرای برنامه می پردازد.
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
هرمزگان در این رابطه اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به 
رنگ بندی جدید و خروج هرمزگان از شرایط پرخطر پس 
از ماه های متوالی، امکان حضور تماشاخانه سیار کانون 
در مناطق مختلف هرمزگان فراهم شد. پروین پشتکوهی 
افزود: تماشاخانه های سیار کانون با هدف تحقق عدالت 
ایجاد شادی  و  اجتماعی  آسیب های  و کاهش  فرهنگی 
و نشاط و کاهش آسیب های ناشی از کرونا و زلزله به 
استان دعوت شده و سعی شده است در مناطق مختلف 
استان به ویژه مناطق کم برخوردار به اجرای برنامه های 

نمایش ، قصه گویی و بازی و سرگرمی  می پردازد.
برنامه ریزی  با  تماشاخانه ها  این  کرد:  بیان  پشتکوهی 
معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
با همکاری اداره کل کانون استان هرمزگان، راهی مناطق 
هرمزگان می شود. مدیرکل کانون هرمزگان عنوان کرد: 
۲۶ برنامه  و نمایش  به ترتیب در شهرستان ها و محله های 
بندرعباس  مارم،  دشت  فین،  احمدی،  حاجی آباد، 
)پاالیشگاه، شهرک گاز، محله شمیلی ها، سورو(، ایسین، 
بندرلنگه،  جناح،  بستک،  خمیر،  بندرپل،  قلعه قاضی، 
گزیر، کنگ، قشم، الرک، بندرعباس)محالت اسالم آباد، 
و  کودکان  برای  ابوموسی  و  میناب  سیریک،  هزار(  دو 

نوجوانان اجرا خواهد شد.
به  روباهه«  »رینارد  نمایش  کرد:  اضافه  پشتکوهی 
کانون  سیار  تماشاخانه  در  تیموری  احمد  کارگردانی 
پرورش فکری برای کودکان و نوجوانان هرمزگانی اجرا 
می شود.این نمایش نوشته آرتور فاکویز و ترجمه مریم 
سلطانیان از روز ۱۴ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰ در شهرها و جزایر 

استان هرمزگان اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: سپیده و سحر زینلی، هاشم خلیلی و احمد 

به  بزدوده  عادل  نمایش هستند.  این  بازیگران  تیموری 
عنوان مشاور هنری و محمد نجفی به عنوان آهنگساز با 

این نمایش همکاری می کنند.
کرونا،   بحرانی  شرایط  از  برون رفت  به  توجه  با 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  کانون  سیار  تماشاخانه های 
و  کودکان  میهمان  کشورمان،  اقلیمی  و  جغرافیایی 
هرمزگان  استان  جزایر  و  مختلف  مناطق  نوجوانان 
می شود. امکان سفر به جزایر جنوبی و مناطق مختلف 
استان هرمزگان از روز ۱۴ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰ فراهم شده 

است.
اسامی پرطرفدار سال 1400 اعالم شد

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: فاطمه برای دختران 
و امیر علی برای پسران بیشترین فراوانی را از آغاز سال 

۱۴۰۰ تا به امروز داشته است.
سیف اهلل ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره 
نام های پرطرفدار اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ فاطمه برای 
دختران و امیر علی برای پسران بیشترین فراوانی را تا 

امروز داشته است.
او افزود: نام های انتخاب شده برای نوزادان پسر با بیشترین 
فراوانی از ابتدای سال جاری به ترتیب شامل امیرعلی، 
ابوالفضل،  آریا،  آراد،  امیرحسین، حسین،  علی،  محمد، 
ماهان، محمدحسین، کیان،  امیرعباس،  آیهان، سامیار، 
محمدطاها، مهدی، علیرضا، محمدرضا، محمدمهدی و 

امیر مهدی است.
به ترتیب اسامی  ادامه گفت: برای دختران  ابوترابی در 
فاطمه، زهرا، رستا، حلما، آوا، زینب، بهار، مرسانا، آیلین، 
ریحانه، رها، دلوین، یسنا، نیال، هانا، باران، فاطمه زهرا، 
نفس، نازنین زهرا و سلین بیشترین فراوانی را در میان 
سال  آغاز  از  شده  متولد  نوزادان  برای  منتخب  اسامی 

۱۴۰۰ تا کنون داراست.
لزوم تسریع در اعطای تسهیالت ازدواج/ 

۶0هزار میلیارد تومان وام ازدواج از ابتدای 
سال پرداخت شده است

از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰۰ هزار فقره تسهیالت 

ازدواج، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی 
پرداخت شده است.

شعبه  تعیین  در  تسریع  درباره  پیشین  تأکیدات  پیرو 
تسهیالت  برای  وثایق  دریافت  و  اعطا  در  تسهیل  و 
سوی  از  شکایاتی  طرح  نیز  و  ازدواج  قرض الحسنه 
متقاضیان مبنی بر سخت گیری شعب بانک ها در اعطای 
تسهیالت یاد شده، این بانک خواستار بررسی و اعطای 
وثایق  اخذ  در چارچوب  ازدواج  تسهیالت قرض الحسنه 
وفق قانون مربوطه و تسریع آن از سوی شبکه بانکی شد.

گفتنی است،  از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰۰هزار فقره 
توسط  تومان  میلیارد  معادل ۶۰هزار  ازدواج،  تسهیالت 

شبکه بانکی پرداخت شده است.
در  کشور  بانکی  شبکه  می شود،  خاطرنشان  پایان  در 
سال ۱۳۹۹ نیز، ۸۲۵هزار فقره تسهیالت ازدواج معادل 

۴۳هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بود.
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 

شورای نگهبان تایید شد
از  حمایت  طرح  تأیید  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 

خانواده و جوانی جمعیت در این شورا خبر داد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از تأیید 
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شورا 

خبر داد.
وی در توییتی نوشت: »طرح حمایت از خانواده و جوانی 
نگهبان  ابهامات شورای  و  ایرادات  از رفع  جمعیت پس 
اساسی  قانون  و  شرع  مغایر  محترم،  مجلس  سوی  از 
شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد 
یعنی  اساسی  قانون  دهم  اصل  تحقق  به  آن،  متنوع  و 
این  استواری  و  تحکیم  و  خانواده  نهاد  تشکیل  تسهیل 

نهاد بیانجامد«.
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  طرح  در  است  گفتنی 
جمعیت، مشوق هایی از قبیل تسهیالت اشتغال، مسکن 
آموزش  کودک،  و  مادر  برای  مناسب  فضای  تأمین  و 
با پدیده سقط  باردار، مقابله  از مادران  مادران، حمایت 
جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان 

ناباروری در نظر گرفته شده است.

فرزند حاصل از ازدواج دایم زن ایرانی ومرد 
خارجی شناسنامه ایرانی می گیرد

قم  استانداری  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل 
گفت: فرزندان مادر ایرانی که در قم برای اخذ شناسنامه 
اقدام کرده اند، همگی حاصل ازدواج دایم بوده و اغلب 
ایران  در  خود  اقوام  با  که  هستند  عراقی  پدران  دارای 
این مطلب  بیان  با  ازدواج کرده اند. عباس شیرمحمدی 
افزود: این فرزندان نه حاصل ازدواج موقت هستند و نه 
بیشتر آنها پدران طلبه دارند بلکه همگی حاصل ازدواج 
مقیم  عراقی  اتباع  از  پدرانی  فرزندان  نیز  اغلب  و  دایم 
قم هستند که از چند دهه پیش با اقوام خود در ایران 

ازدواج کرده اند.
وی گفت: استان قم به دلیل استقرار گسترده این دست 
از مهاجران، به عنوان نخستین استان در کشور، برای نام 
نویسی از فرزندان مادر ایرانی فراخوان داد و کسانی که 
در سایت ثبت نام کردند، ازدواج پدر و مادرشان در اداره 

کل اتباع به صورت رسمی به ثبت رسیده بود.
مهاجرین  و  اتباع  ازدواج  که  کرد  تاکید  شیرمحمدی 
خارجی پس از ثبت در این اداره کل، جهت ثبت رسمی 

به محضرخانه ارجام می شود. 
مدیرکل امور اتباع استانداری قم با بیان اینکه در مرحله 
اول و در سطح کشور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ فرزند مادر 
ایرانی در سایت نام نویسی کردند، اظهار داشت: پس از 
پاالیش ثبت نام ها مشخص شد ۴ هزار تن از این افراد 
متعلق به استان قم بوده و بقیه ساکن دیگر نقاط کشور 
هستند. وی در پایان با بیان اینکه تا کنون ۳۵۰ تن از 
و  کرده  دریافت  شناسنامه  قم  در  ایرانی  مادر  فرزندان 
پرونده یک هزار و ۲۰۰ تن در حال طی فرآیند اداری 
است، تصریح کرد: از این افراد خواهشمندیم که با توجه 
حصول  برای  شناسنامه،  صدور  فرآیند  بودن  زمانبر  به 

نتیجه نهایی، عجله نداشته باشند.
شیرمحمدی همچنین نسبت به تحریف اطالعات و اخبار 
مربوط به این رویداد با هدف تخریب چهره قم و هتک 

حرمت زنان و مادران ایرانی هشدار داد. 


