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صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه ۱۱  دی  1400 سال سوم
www.avayedarya.ir

از سرگیری پنجشنبه های صنایع دستی در بندرعباس

والدین در پرخاشگری کودکان چه نقشی دارند؟

پنجشنبه های صنایع دستی حرکت خوبی برای 
رونق این صنایع است

پرداخت ۹۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال 
تسهیالت صنایع دستی در هرمزگان

دسر سوپانگل



برخی از این آقایان گویا با طالبان کورس گذاشته باشند و هر 
روز یک فرمان جدید می دهند؛ به کسانی که عضو کمیسیون 
بهداشت هستند می گوییم ما زنان امیدی به خیر این مجلس 

نداریم، شر نر سانید.
گاهی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  نماینده  یک 
اوقات بسیار شرم می کنم چگونه نمایندگان مجلس می توانند 
گریبان  به  دست  مشکالت  از  کوهی  با  مردم  که  شرایطی  در 

هستند، حرف هایی بزنند که دود از سر آدم بلند می شود.
روی  از  سال   ۲ که  این  درباره  سلحشوری  پروانه  ایلنا،  گزارش  به 
کارآمدن یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی می گذرد و نمایندگان 
مردم  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  به  این که  جای  به  مجلس  این 
بپردازند خودشان را سرگرم طرح هایی مانند »طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی« کرده اند و علیرغم این که مرکز پژوهش های 
مجلس شورای ایردات اساسی به این طرح گرفته است، با تغییر نام این 
طرح باز هم می خواهد آن را بررسی کنند، گفت: معتقدم از نمایندگان 
و معیشتی  اقتصادی  زمانی که مشکالت  پرسید چرا در  باید  مجلس 
مردم جدی شده است و حتی درصدی از مردم ایران در فقر به سر 
روزنه های  شدن  بسته  موجب  که  می روند  طرح هایی  سراغ  می برند، 

مردم برای برای گفتگو و کمی احساس آزادی می شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: اگر امروز 
یا پیگیری های مجلس در زمینه های  ما متوجه مشکالت معیشتی و 
دیگر علیرغم قول هایی که داده بودند می شویم به دلیل وجود چنین 
فضایی )فضای مجازی( است؛ ما درک می کنیم بستن فضای مجازی از 
طرف این افراد با چه هدفی دنبال می  شود، چراکه می خواهند اطالعات 
کمتر منتقل شود، زیرا هرچه مردم از اخبار کمتر مطلع شوند، برای 

آن ها بهتر است.
وی ادامه داد: امروز کارکرد و عملکرد ۲ ساله نمایندگان و مجلس را به 
واسطه فضای مجازی می توان متوجه شد، اما اگر این فضا بسته شد، 

چگونه می توانیم بفهمیم چه اتفاقی رخ داده است؟
اتفاق  هستند  دنبالش  به  که  آنچه  اگر  که  این  بیان  با  سحلشوری 
بیفتد دیگر وسیله ارتباطی برای مردم نمی ماند، عنوان کرد: ضرورت 
حذف چنین فضای برای آنان مشخص است، اما برای مردم ضرورت 
با نظرات  اولویت های کشور  چیز دیگری است و متاسفانه خواست و 

نمایندگان مجلس بسیار فاصله دارد.
اقدامات  این گونه  بگوییم  می توانیم  خوشبینانه  حالت  در  افزود:  وی 
عامدانه  را  آن ها  می توانیم  هم  بدبینانه  حالت  در  و  است  غیرعامدانه 
در نظر بگیریم، اما متاسفانه باید بگویم آن ها می دانند چه اتفاقی در 

حال رخ دادن است.
این فعال سیاسی تاکید کرد: اگر مشکالت مردم را حل کنند، نیازی به 
بستن فضای مجازی ندارند، اخبار خوب منتقل می شود و مردم زندگی 
اما متاسفانه آن ها  بقیه مردم دنیا خواهند داشت،  را مثل  عادی شان 

همیشه یک نعل وارونه می زنند.
درمان  و  بهداشت  در کمیسیون  به موضوع مطرح شده  اشاره  با  وی 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه »زنان فقط باید به پزشک خانم 
این  از  برخی  می رسد.  بری  باغ  این  از  دم  هر  گفت:  کنند«  مراجعه 
آقایان گویا با طالبان کورس گذاشته باشند و هر روز یک فرمان جدید 
می دهند؛ به کسانی که عضو کمیسیون بهداشت هستند می گوییم ما 

زنان امیدی به خیر این مجلس نداریم، شر نر سانید.
که  زمانی  در  است  شرم آور  بسیار  داد:  ادامه  سیاسی  فعال  این 
عکس هایی منتشر می شود که زنان، پیرزنان و کودکان سر در سطل 
زباله می کنند، آقایان در فکر این هستند که چگونه می توانند زنان را 
از حداقل امکاناتی که دارند، محروم کنند. آیا برای این آقایان غیر از 

زنان  ندارد؟  وجود  هم  دیگری  مهم  مقوله  زنان  محدودسازی  مقوله 
را  چیزی  چنین  می توانند  آیا  هستند،  قدرت  در  امروز  که  مسلمانی 
خیر؟  یا  داده اند  نشان  واکنشی  مجلس  زنان  نمی دانم  من  بپذیرند؟ 
زنانی که  نمایندگان زن مجلس و هم  اما در حال حاضر هم وظیفه 
این موضوع  به  قرار دارند است که  زنان ریاست جمهوری  در معاونت 
بپردارند و یکبار برای همیشه بگویند آقایان دست بردارید لطفا. قدرت 

برای خودتان، زندگی را بر زنان ایرانی سخت تر نکنید.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: آقایان دست 
به کاری بزنند که بتوانند مشکل گشا باشند، اگر حداقل هم نمی توانند 
این کار را انجام دهند، مشکالت را بیشتر نکنند. گاهی اوقات بسیار 
شرم می کنم چگونه نمایندگان مجلس می توانند در شرایطی که مردم 
با کوهی از مشکالت دست به گریبان هستند، حرف هایی بزنند که دود 

از سر آدم بلند می شود.
نظریه پردازی  که  هستند  کسانی  چه  تئورسین ها  این  داد:  ادامه  وی 
می کنند؟ امروز قرار است دست در جیب مردم برود و از دارایی نه از 
درآمدشان مالیات بگیرند! یعنی امروز آن کارگر، کارمند و استادی که 
یک خانه دارد باید مالیات بدهد. توجه داشته باشید یک زمانی مردم 
دست  شان به جیب شان می رسد، اما در حال حاضر نمی توانند از عهده 
خرج و مخارج روزانه شان بربیایند؛ این گونه که نمی شود برای درآمد 

از جیب شان مالیات بگیریم!
سلحشوری با بیان این که متاسفانه امروز به جای اینکه به مشکالت 
مردم رسیدگی شود، سعی در افزایش نارضایتی آنان و مشکل افزایی 
دارند، اظهار داشت: من مدت هاست سکوت کرده ام و حرفی نمی زنم 
و می گویم بگذاریم دولت که تازه بر سرکار آمده است کار خودش را 
انجام دهد و احیاناً نقد غیرمنصفانه ای نداشته باشم، اما هر آدم منصفی 
هم تا یک حدی می تواند سکوت کند و بگوید مهلت دهیم و چیزی 

نگوییم و اجازه دهیم دولت کار خودش را انجام دهد.
وی ادامه داد: امروز مجلس باید روی بودجه  ای که دولت داده است، 
کار کند؛ آن هم در حالی که کمر مردم از مشکالت خم شده است، باید 
هر چیزی را گران بخرند، مردم امروز باید نان و دارو را گران بخرند، 
سوال این است اگر بنا باشد مردم نان را گران بخرند، چه چیزی در 
چه  شود،  حذف  ایرانی  خانواده  سفره  از  نان  می ماند؟  خانواده  سبد 
که  ندارند  نماینده ای  جامعه  در  ما  فرودست  طبقات  امروز  می شود؟ 

صدای شان را به آن ها برسانند.
این فعال سیاسی بیان کرد: تهیه دارو مشکل همه ماست، اگر بخواهیم 
هم  ساده  زندگی  یک  حداقل های  از  حتی  دیگر  کنیم،  حذف  را  آن 

برخودار نیستیم.
وی تاکید کرد: مسئول بودن حکومت یعنی مسئولیت داشتن در قبال 
همه موضوعات، اما متاسفانه مشاهده می کنیم طوری فضا را مدیریت 
درصد   ۱۵ الی   ۱۰ تنها  و  ندارند  وجود  مردمی  گویی  که  می کنند 

هستند که فقط دغدغه های آن ها باید مورد نظر قرار گیرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: آستانه صبر و تحمل مردم کاهش 
از  دو طرف  هر  در  را  مفهومش  انتخابات  معتقدم  و  است  کرده  پیدا 
نهاد های تصمیم گیر بسیار آشکار می گویند  دست داده است و عماًل 
رأی و نظر مردم اهمیتی ندارد و مردم هم می دانند نظرشان چندان در 

تصمیم سازی ها لحاظ نمی شود.
سلحشوری یادآور شد: همین مجلس که امروز روی کار است برآیند 
مشارکت چند درصد مردم ایران است؟ مجلس آتی هم همین خواهد 
بود و شاید به مراتب مشارکت کمتر هم شود. اما برای نهاد هایی که در 
حال حاضر قدرت را در دست دارند و تعیین کننده هستند مشارکت 
ندارند که  توانی  ندارد و مردم هم دیگر تاب و  مردم مفهوم چندانی 

بخواهند این رفتار ها را جدی را بگیرند.

پروانه سلحشوری: برخی از این آقایان گویا با
 طالبان کورس گذاشته اند
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پرداخت ۹۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیالت صنایع دستی در هرمزگان

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
سال  ابتدای  از  گفت:  هرمزگان  صنایع دستی 
جاری ۹1 میلیارد و 7۵0 میلیون ریال تسهیالت 
استان  بخش صنایع دستی  در  مشاغل خانگی 

پرداخت شده است.
سهراب بناوند بابیان این مطلب گفت: از طریق 
پرداخت این تسهیالت برای 210 نفر در بخش 
مشاغل خانگی و روستایی اشتغال ایجادشده 

است.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
با اشاره به اینکه بیمه  صنایع دستی هرمزگان 

صنعتگران صنایع دستی از مهم ترین برنامه های 
بوده،  صنایع دستی  حوزه  در  اداره کل  این 
افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 147 نفر از 
صنعتگران صنایع دستی استان بیمه شده اند که 
از این تعداد 74 نفر بیمه روستاییان و عشایر و 

74 نفر بیمه تأمین اجتماعی هستند.
او افزود: نزدیک به ۸۵ هزار هنرمند و صنعتگر 
صنایع دستی در استان هرمزگان شناسایی شده 
که در رشته های گالبتون دوزی، خوس دوزی، 
دریایی،  صنایع دستی  حصیربافی،  گلیم بافی، 

سفالگری و... فعالیت دارند.
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هف موضوعی  پرخاشگری  است  معتقد  کودک  روانشناس 
اکتسابی است که کودکان می توانند آن را از والدین آموخته 

و تکرار کنند.
زیرا  است  تامل  قابل  موضوعی  کودکی  دوران  در  پرخاشگری 
مطالعات  نتایج  است.  بعدی  پرخطر  رفتار  کننده  بینی  پیش 
دلیل  به  پرخاشگر  کودکان  که  دهد  می  نشان  تحقیقات  و 
های  در شیوه  توانایی  و عدم  اجتماعی سالم  روابط  نداشتن 
حل تعارض فردی و گروهی دست به اعمال تند و خشن می 

زنند.
و  نشانگان  از جمله  و پرخاشگری در کودکان  اساس خشونت  براین 
مورد  باید  آن  و خطرات  آتی  پیامدهای  به سبب  که  است  عالئمی 

توجه قرار گرفته و برای رفع آنان تالش شود.
خانواده، مدرسه، دوستان و جامعه ارکان مهمی هستند که بر شکل 
نظر داشتن  اثرگذارند؛ در  تقویت و تشدید آن  و  رفتار خشن  گیری 
درونی  و  روانی  عوامل  به  توجه  و  سویی  از  اجتماعی  نهادهای  این 
مهار  و  یابی  ریشه  در  توان  می  که  هستند  هایی  مولفه  جمله  از 

پرخاشگری در کودکان مورد توجه قرار داد.
آموخته شود می تواند  پرخاشگری 

روانشناس کودک روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
در  کرد:  بیان  کودکان  در  پرخاشگری  علت های  توضیح  در  و  ایرنا 
با بحث پرخاشگری کودکان موضوعات و علل متفاوت است؛  ارتباط 
تا  گیرند  قرار  بررسی  مورد  باید  ابتدا  در  ترتیب که کودکان  این  به 
این  آیا  یعنی  درونی؟  یا  دارد  بیرونی  علل  آنان  پرخاشگری  ببینیم 

پرخاشگری برون ریزی شده یا در دورن کودک قرار دارد؟
نازنین گمار ادامه داد: بر این اساس پرخاشگری درونی، ویژگی هایی 
همچون گوشه نشینی، گریه کردن، خجالت کشیدن، نماندن با پدر 

و مادر و ... را در برمی گیرد.
وی افزود: این پرخاشگری درونی منجر به پیامدهایی چون سردرد، 
دل درد می شود و توانایی کودک را در مواردی کاهش می دهد؛ مثال 
توانایی و  اینکه  به دلیل  دارای پرخاشگری درونی است  کودکی که 
رغبت برقراری ارتباط با همساالن خود را ندارد، می خواهد به بهانه 

بیماری در خانه بماند و از رفتن به مدرسه اجتناب می کند.
و  پرداخت  کودکان  پرخاشگری  بیرونی  نمودهای  معرفی  به  گمار 
اشکال  در  را  خود  پرخاشگری  بیرونی  نمودهای  کودکان  کرد:  بیان 
کتک کاری کردن )حتی دست بلند کردن روی والدین(، بددهنی و 

... نشان می دهند. 
وی تصریح کرد: پرخاشگری می تواند عوامل متعددی را شامل شود 
و دالیلی مختلف را در برگیرد: از جمله اینکه کودک پرخاشگر شاهد 
پرخاشگری والدین باشد. یعنی اینجا کودکان یک الگوی پرخاشگری 
را از والدین خود دارند. یا این پرخاشگری را می توانند در دوستان 
تقلید  این  باشد  اگر کودک پسر  تکرار کنند؛  و  خود مشاهده کرده 

و تکرار بسیار بیشتر است.
پرخاشگری  سبب  تواند  می  که  دیگری  علت  توضیح  در  گمار 
علت  بررسی  در  که  دیگری  موضوع  شد:  یادآور  شود،  کودکان  در 
کیفیت  و  کمیت  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  کودک  پرخاشگری 
ببینیم ساعت خواب کودک درست  باید  یعنی  خواب کودک است؛ 
است و آیا زمان طالیی )golden time( خواب را از دست داده 

اند یا نه؟
می  پرخاشگر  کودکان  موارد  این  کنار  در  کرد:  بیان  روانشناس  این 
و  تلویزیون، همسن  از جامعه )در معنای کتاب،  را  الگوهایی  توانند 
از  تواند نمودی  ساالن و هرچیزی که در اطراف کودک است و می 

باشد( دریافت کند. پرخاشگرانه  رفتار  یادگیری 
ریشه همه مسائل و مشکالت کودکان در خانواده است

کودکان  مشکالت  یابی  ریشه  در  خانواده  اهمیت  بر  تاکید  با  گمار 
دنبال  به  باید  موارد  این  همه  برای  چیزی  هر  از  قبل  شد:  متذکر 
طبع  به  نشود  پیدا  پرخاشگری  ریشه  این  اگر  بود.  علت  و  ریشه 
و  اضطراب  چون  دیگری  معضالت  و  کرده  پیدا  افزایش  مشکل  این 

بیماری هایی را هم به همراه دارد.
علت  باید  اول  پرخاشگری  مشکل  حل  برای  نتیجه  در  افزود:  وی 
آن را ریشه یابی کرده و سپس به دنبال راه حل آن برویم و حتی 

اگر بتوانیم با افزایش مهارت های زندگی به دنبال رفع آن باشیم.
اگر بچه ها  ادامه داد: یونیسف ۱۰ مهارت را برمی شمرد که  گمار 
هم  و  بینند  می  آسیب  جسمی  لحاظ  از  هم  نگیرند  یاد  را  آنان 
کنترل  مهارت  گانه   ۱۰ های  مهارت  این  از  یکی  روحی.  لحاظ  از 

خشم است.
بسیار  باشد  کم  خشم  میزان  اگر  کرد:  خاطرنشان  روانشناس  این 
با یاد دادن مهارت هایی  راحت می توان در مورد کودکان کوچکتر 
چون چراغ راهنمایی و رانندگی و در کودکان کمی بزرگتر با آموزش 
مهارت صندلی خالی یا شکست الگوهایی که یاد گرفته است تالش 

کرد تا کودکان به زندگی سالم بازگردند.
خانواده  در  کودکان  مشکالت  و  مسائل  همه  ریشه  کرد:  تاکید  وی 
اصالح  را  خود  که  کنند  رشد  هایی  خانواده  در  کودکان  اگر  است. 
آسیب  متاسفانه  باشند،  داشته  آنان  از  باالیی  انتظارات  و  نکنند 

بیشتر خواهد شد. کودکان 
گمار توضیح داد: در نتیجه خانواده اول از همه باید خود را اصالح 
کند. کودکان آیینه تمام قد خانواده ها هستند یعنی حتی خانواده 
ها باید این را در نظر بگیرند که )اگر بسیار خوشبینانه نگاه کنیم( 
فرزندانشان اگر بدتر نشوند دقیقا مانند پدر و مادر خود می شوند 

و همانند آنان رفتار می کنند.

والدین در پرخاشگری کودکان چه نقشی دارند؟
  گزارش  : ایرنا

 
چکاپ های منظم برای سالمت زنان ضروری است

متخصص زنان و زایمان، چکاپ های منظم را برای 
بانوانی که  افزود:  سالمتی زنان ضروری دانست و 
برای  یکبار  سالی  حداقل  باید  کرده اند  ازدواج 
چکاپ مراجعه کنند و در صورتی که دچار مشکلی 
شده و تحت درمان هستند توصیه بر مراجعه ۶ ماه 

یکبار است.
بر  به کرونا  ابتالء  تاثیر  به  با اشاره  دکتر سوزان پیروان 
انواع سویه  با ورود  سیستم بدنی زنان خاطرنشان کرد: 
برای مدتی  به بدن، دوران قاعدگی  های ویروس کرونا 
جهت  بانوان  به  توصیه  که  شود  می  اختالل  دچار 
کرونا  واکسن  تزریق  اختالالت،  این  بروز  از  پیشگیری 

است.  
وی یادآور شد: پس از واکسیناسیون هم دیده شده که 
تغییراتی در دوران قاعدگی رخ می دهد اما کوتاه مدت 
است و تمام می شود. به طور کلی زنان با مشاهده هر 
گونه تغییر در این دوران باید به متخصص مراجعه کنند 

تا درمان سریع تر صورت پذیرد.
چکاپ روتین زنان در چه فواصل و چگونه باید باشد؟

پیروان همچنین درباره میزان مراجعه زنان جهت چکاپ 
باید  اند  کرده  ازدواج  که  کسانی  کرد:  تصریح  روتین 
حداقل سالی یکبار برای چکاب زنانه مراجعه کنند و در 
صورتی که دچار مشکلی شدند و تحت درمان هستند 

توصیه بر مراجعه ۶ ماه یکبار است.
ضمن  سالیانه  های  چکاپ  این  در  داد:  توضیح  وی 
برای  اسمیر  پاپ  غربالگری،  تست  الزم،  معاینات  انجام 

غربالگری سرطان دهانه رحم انجام می شود. خوب است 
که سونوگرافی هم همزمان انجام شود تا وضعیت آناتومی 

رحم، تخمدان و دیواره رحم بررسی شود.
عضو انجمن زنان و زایمان افزود: افرادی که در تاریخچه 
های  بیماری  از  ای  سابقه  مثال  خاصی  مساله  خود 
مراقبتی همانند عفونت با ویروس زگیل تناسلی یا »اچ 
پی وی« دارند باید فاصله زمانی مراجعه آنان به پزشک 
کوتاه تر باشد و معموال تست پاپ اسمیر آنان ۶ ماه یکبار 

انجام می شود.
کیست  شامل  مشکالتی  دچار  که  کسانی  درباره  وی 
تخمدان یا فیبروم هستند، این فاصله زمانی جهت چکاپ 

را هر سه ماه یکبار دانست و تصریح کرد: در شرایطی که 
مراجعه کننده دارو مصرف می کند برای مشاهده نتیجه 

دارو، از او می خواهیم ماهی یکبار مراجعه کند.
پیروان به افرادی که قرص ضدبارداری مصرف می کنند 
نیز توصیه کرد: به دلیل عوارضی که قرص ضدبارداری 
به وجود می آورد حتما تحت نظر پزشک، چکاپ روتین 

زنانگی را جدی بگیرید.
قرص ضدبارداری چه عوارض و خطراتی در زنان به وجود 

می آورد؟
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  زایمان  و  زنان  متخصص 
قرض ضدبارداری چه عوارضی در زنان به وجود می آورد، 

توضیح داد: مصرف این قرص ها باعث افزایش هورمون 
های زنانه مانند استروژن و پروژسترون در بدن می شود 
که این عدم تعادل هورمون ها اختالل جدی در سیستم 

بدن به وجود می آورد.  
وی افزود: قبل از تجویز این قرص ها، باید از نبود مشکل 
بطور  خون  لخته  ایجاد  سابقه  نداشتن  و  خون  چربی 
غیرطبیعی در بدن بیمار مطمئن بود. ضمن اینکه برای 
افرادی که سردرد و میگرن دارند یا به هر علتی بیماری 
نباید قرص جلوگیری تجویز  دارند،  مانند دیابت  مزمن 

شود و انتخاب خوبی نیست.
پیروان خاطرنشان کرد: کسانی که بیماری مزمن قلبی 
عروقی دارند یا کسانی که بیماری های واضحی دارند که 
بر روی سیستم ایمنی بدن تاثیر می گذارد، نباید قرص 
مصرف کنند زیرا مصرف برخی داروها با هم تداخل دارد.

وی با تاکید بر اینکه خانومی که خیلی چاق است هم 
زنان سیگاری هم  یادآور شد:  نباید قرص مصرف کند، 

اصال مناسب نیست قرص جلوگیری استفاده کنند.
عضو انجمن زنان و زایمان تاکید کرد: حال اگر زنی قرص 
مصرف می کند حتما باید چکاپ سالیانه چربی خون، 
قند خون، کم خونی و تست پاپ اسمیر را به طور معمول 
قرص  مصرف  اثر  در  اگر  کنیم  می  گوشزد  دهد.  انجام 

دچار مشکالت غیرعادی شدند باید سریعا مراجعه کند.
وی متذکر شد: برخی زنان با مصرف قرص دچار عوارض 
گوارشی تهوع و استفراغ می شوند که باید از مصرف آن 

پرهیز کنند.



از  نام  ثبت  روز ۱۵ دی ماه،  در  متاهلین  نام  ثبت  پایان  از  پس 
آغاز  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  سال   ۲۵ باالی  مجرد  افراد 
کرده  اعالم  شهرسازی  و  راه  وزارت  که  آنطور  و  شد  خواهد 
این افراد باید تعهدنامه محضری برای ارایه عقدنامه در هنگام 
ازدواج  واحد  تحویل  هنگام  اگر  و  دهند  ارایه  را  واحد  تحویل 

نکرده باشند قرارداد فسخ می شود.
ثبت نام از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که تا ۱۵ دیماه تمدید 
شده بود برای مجردان باالی ۲۵ سال بعد از ۱۵ دیماه انجام خواهد 
saman. نشانی  به  مراجعه  با  باید  متقاضیان  از  دسته  این  و  شد 

mrud.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
ارائه  برای  تعهدنامه محضری  تنظیم  به شرط  اساس مجردها  این  بر 
عقدنامه در هنگام واگذاری واحد مسکونی می توانند در طرح نهضت 
ملی مسکن بعد از ابالغ نهایی دستورالعمل، ثبت نام کنند. مطابق متن 
پیشنهادی برای ابالغ در صورتی که در هنگام واگذاری به تعهد ازدواج 

عمل نکنند، قرارداد واگذاری واحد فسخ می شود.
به  این  از  راه و شهرسازی، پیش  وزیر  این در حالی است که معاون 
بر  نکنند  ازدواج  واحد  تحویل  زمان  تا  مجردها  اگر  بود  گفته  ایسنا 
را  واحدها  و  کرد  پرداخت خواهند  را  مابه التفاوت  روز،  قیمت  اساس 

تحویل می گیرند.
طبق تازه ترین آمار ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی تاکنون ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۱۸ نفر در سامانه 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.
یادآوری می شود در استان تهران امکان ثبت نام متقاضیان در ۱۲ شهر 
رباط  پیشوا،  پاکدشت،  اسالمشهر،  شامل  این شهرها  که  فراهم شده 
کریم، ورامین، بومهن، دماوند، رودهن، فیروزکوه، شهر جدید هشتگرد، 
اما ساکنان شهر تهران  ایوانکی است.  شهر جدید پرند و شهر جدید 
صرفا مجاز به ثبت نام در پاکدشت، رباط کریم، پرند، هشتگرد و ایوانکی 
در  داشته اند  استان  شهرهای  سایر  در  اشتباه  ثبت نام  اگر  و  هستند 
انتخاب  را  درست  شهر  مجدد  و  داده  انصراف  باید  باقیمانده  فرصت 

کنند. 
متقاضیان مابقی شهرهای استان تهران )به غیر از شهر تهران( صرفا 

می توانند متقاضی ثبت نام در شهر محل سکونت خود باشند.
بنابراین گزارش، ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابالغ قانون 
saman. جهش تولید توسط رییس جمهور از ۲۸ مهرماه در سامانه

کالن  سیاست های  از  یکی  مسکن  ملی  نهضت  شد.  آغاز   mrud.ir

دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث 
گرفته  قرار  دولت  برنامه  در  در چهار سال  واحد مسکونی  میلیون   ۴
است. متقاضیان در مرحله اول با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست 
خانوار بودن، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد 
از امکانات دولتی از اول  مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده 

انقالب در حوزه مسکن، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
حداقل  داشتن  به  مشروط  خودسرپرست  زنان  قانون،  این  اساس  بر 
با ۲۰ سال سن می توانند  ۳۵ سال سن، معلوالن جسمی و حرکتی 
)نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته  تولید مسکن  قانون جهش  در 
سنی  محدودیت  خانوار،  سرپرستان  برای  قانون  همچنین  باشند. 
افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند و  نگذاشته است؛ چرا که این 
برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک است. در عین 
به صورت  متارکه  دلیل  به  که  خانوار  سرپرست  مردان  و  زنان  حال، 

مجردی زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی 
شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.

بر اساس مصوبه تازه شورای عالی مسکن، مردان مجرد باالی ۴۵ سال 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تاییدیه  با  خاص  بیماران  و  سن 

پزشکی، امکان ثبت نام در نهضت ملی مسکن را دارند.
برای مهاجران از کالنشهرها، سابقه سکونت به یک سال کاهش پیدا 
کرده است. بدین معنا اگر کسی ساکن کالنشهری بوده و در شهر دیگر، 
شهر  همان  در  سکونت  سابقه  یکسال  حدود  با  دارد  مسکن  تقاضای 
برای  همچنین  دارد.  را  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  ثبت نام  امکان 
کارکنان دولت و نیروهای نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری و 
یا بر اساس تشخیص حوزه های علمیه، سابقه سکونت ۵ ساله در طرح 
نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این افراد می توانند به جز تهران 

در سایر شهرهای کشور از این مزیت بهره مند شوند.
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ایرانی ها، جزو غمگین ترین مردمان جهان هستند
دانشکده  تاریخ  آموزشی  گروه  استادیار 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی گفت: 
به  مردم  غمگینی  و  روانی  نابسامان  وضعیت 
وضوح در رفتار عادی آنها در کوچه و خیابان و 

در وقایع عادی زندگی مشهود است.
آموزشی  گروه  استادیار  محمدی«،  حسین  »دکتر 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  تاریخ 
را  شادی  ما  جامعه  اینکه  به  اشاره  با  خوارزمی 
سال  در  که  تحقیقی  طبق  گفت:  است،  کرده  گم 
۲۰۱۵ انجام شده بود، ایران از بین ۱۱۵ کشوری 
بود در  بررسی شده  آنها  فاکتورهای شادی در  که 
داد: حدود هفت  ادامه  قرار داشت. وی  رتبه ۱۰۵ 
سال از این تحقیق می گذرد و بدون شک با توجه 
به افزایش فشارهای اقتصادی و روانی در سال های 
اخیر، ایران به جایگاه آخر این جدول نزدیک شده 
افسرده ترین  و  غمگین ترین  جزو  ما  حاال  و  است 
مردمان جهان هستیم. وی افزود: وضعیت نابسامان 
روانی و غمگینی مردم به وضوح در رفتار عادی آنها 
در کوچه و خیابان و در وقایع عادی زندگی مشهود 

است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: آستانه تحمل مردم در 
سال های اخیر به شدت پایین آمده و با کوچکترین 
تحریکی نسبت به هم پرخاش می کنند و صبر خود 
شک  بدون  داد:  توضیح  وی  داده اند.  دست  از  را 
قدرت  نیست،  تامین  روحی  لحاظ  از  که  انسانی 
سازندگی خود را از دست می دهد و ه راحتی این 

زمینه را دارد که دست به تخریب آنچه زندگی به 
او هدیه کرده بزند. محمدی تاکید کرد: هر چند با 

تغییر سبک زندگی، تاب آوری
در مقابل نامالیمات و باال بردن مهارت های اجتماعی 
ولی  افسردگی جلوگیری کرد  از  تا حدی  می توان 

نمی توان از کنار تاثیر فشارهای موجود در کاهش 
روحیه نشاط و شادی جامعه چشم پوشی کرد.

وی اضافه کرد: بخش مهمی از اینکه ایرانیان امروز 
تبدیل  غمگین  و  تحمل  کم  پرخاشگر،  مردمی  به 
شده اند ریشه در فضای کلی جامعه و مشکالتی دارد 

که  روزانه با آنها دست و پنجه نرم می کنیم و تا 
وقتی شرایط حاکم بر جامعه بهبود نیابد نمی توان به 

تغییر شرایط موجود امیدوار بود.
منبع: ایسنا

  گزارش  : ایسنا

ازدواج مجردها، شرط عدم فسخ قرارداد نهضت ملی مسکن
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هف بررسی اصالح قوانین زنان وخانواده در دیدار خزعلی با 
رییس قوه قضاییه

اصالح قوانین مرتبط با زنان و خانواده و کیفیت اجرای آن در دیدار 
و حجت  جمهوری  رییس  خانواده  و  زنان  امور  معاون  خزعلی  انسیه 
قضاییه  قوه  رییس  ای  اژه  محسنی  غالمحسین  والمسلمین  االسالم 

بررسی شد.
االسالم   حجت  با  دیدار  در  جمهوری  رئیس  معاون  خزعلی  انسیه 
درباره  قضاییه  قوه  رییس  ای  اژه  محسنی  غالمحسین  والمسلمین 
همکاری در حوزه زندانیان و بررسی امکان آزادی زنان دارای فرزند و 
شرایط اشتغال آنان و همچنین برخی درخواست های کارکنان زندان 

زنان گفت وگو کرد.
و  زنان  حول  که  مقرراتی  و  قوانین  پیرامون  دیدار  این  در  همچنین 
خانواده وضع شده و نیاز به اصالحات و تعدیل دارد، همچنین نحوه 
اجرای این قوانین و مقررات و چگونگی آموزش یا اصالح  آیین نامه های 
به  مربوط  امور  تسهیل   در  می تواند  که  قوانین  این  با  مرتبط  خاص 

خانواده ها و رفع نواقص کمک کننده باشند، گفت وگو شد.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای ضمن استقبال 
از اینگونه نشست ها با اشاره به ظلمی که در برخی خانواده ها به زنان 
می شود، به حمایت از آنان و اندیشه برای رفع محرومیت از زنان در 

سطوح گوناگون تاکید کرد.
همچنین در این دیدار تداوم جلسات و بررسی امور مربوط به زنان و 
خانواده و چاره جویی اصالح قوانین و شیوه اجرا مورد تاکید دو طرف 

قرار گرفت.
آغاز ثبت نام وام ازدواج جوانان روستایی متولد دهه ۶0

معاونت  همکاری  با  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، اعطای وام به زوج های جوان 
روستایی متولد دهه ۶۰ با تاریخ ثبت عقد رسمی از ۱۵ مهر تا اسفند 

۱۴۰۰ را آغاز کرد.
نامه همکاری مشترک معاونت رییس جمهور در  تفاهم  به  استناد  با 
امور زنان و خانواده و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم به شماره 
سیاست  از  حمایت  راستای  در  و   ۱۴۰۰ شهریور   ۳۱ مورخ   ۶۸۴۸۵
ازدواج برای  ازدواج در مناطق روستایی کشور، شرایط اخذ وام  های 
با تاریخ ثبت  متقاضیان واجد شرایط )زوجین هر دو متولد دهه ۶۰ 

عقد رسمی از ۱۵ مهر ماه تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۰( مهیا شده است.
بر اساس اعالم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، متقاضیان 
واجد شرایط می توانند با مراجعه به لینک مربوطه در پورتال معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تکمیل فرم و بارگذاری اسناد 
مورد نیاز در سامانه ازدواج نسبت به ثبت نام دریافت وام اقدام کنند.

شرایط کسب دریافت وام ازدواج عبارت است از اینکه زوجین )زوج و 
زوجه( هر دو متولد دهه ۶۰ باشند، تاریخ عقد رسمی متقاضیان در 
باشد، زوجین سکونت  تا ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰  بازه زمانی ۱۵ مهر 
دائم در مناطق روستایی و عشایری با حداقل پیشینه ۵ سال داشته 
باشند و نیز بارگذاری تصویر عقدنامه در سامانه ازدواج متولدین دهه 
شصت روستایی در ذیل پورتال معاونت رییس جمهور در امور زنان و 

خانواده الزامی است.
خزعلی: با همکاری دانشگاه علمی کاربردی درصدد 

توانمندسازی زنان هستیم
اینکه  بر  تاکید  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
زنان  مورد  در  بخصوص  توانمندسازی  و  زدایی  آسیب  معاونت  هدف 
برای  می کنیم  تالش  گفت:  است،  خانوار  سرپرست  و  خودسرپرست 
دانشگاه  بخصوص  دانشگاه ها  موقعیت  و  جایگاه  از  اهداف  این  تحقق 

جامع علمی کاربردی بهره ببریم.
انسیه خزعلی در مراسم امضای تفاهمنامه معاونت امور زنان و خانواده 
با دانشگاه جامع علمی و کاربردی که با حضور حسین بلندی سرپرست 
این دانشگاه  در دفتر معاونت برگزار شد، اظهار داشت: چند ماه است 
که بر روی دو هدف توانمندسازی و آسیب زدایی کار می شود که هر 
دو بخش نیاز به آموزش های کامل و فراگیر کوتاه مدت و بلندمدت 

دارد.
وی با تاکید بر اینکه اساس هر کاری آموزش است و اگر کاری بدون 
آموزش انجام شود عبث و بی نتیجه خواهد بود، افزود: ارزش انسان به 
دانش و آگاهی و به  نوع عملکرد و مهارت او است و به عبارتی باید هم 
دانش داشت و هم آن را به نحو شایسته و احسن به منصه ظهور رساند 

زیرا علم بی عمل فایده ندارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه کاری که 
دانشگاه علمی کاربردی انجام داده این است که این دو موضوع را در 
یکجا جمع کرده، ادامه داد: این دانشگاه مسایل با پشتوانه پژوهشی 
را زمینه ای قرار داده برای اینکه آن را در کاربرد اجرایی کند و ثمره 

آن را به مردم برساند.
خزعلی با بیان اینکه اگر چیزی می خواهد پایدار باشد و بماند، باید 
اندازد،   در  را  نویی  طرح  و  باز  را  راهی  و  کند  را حل  مشکلی  بتواند 
گفت: این کار از دانشگاه علمی کاربردی برمی آید و خوشحالیم که 
نخستین تفاهمنامه را با این دانشگاه به امضا می رسانیم و امیدواریم 

باعث خیر و برکت باشد.  
معاون رئیس جمهوری افزود: تالش می کنیم در آسیب زدایی و رفع 
عمدتا  که  توانمندسازی  قسمت  در  هم  و  زنان  و  خانواده  مشکالت 

از  است  خانوار  سرپرست  و  خودسرپرست  زنان  آموزش  بر  متمرکز 
دانشگاه بهره ببریم. در مورد بحث های مهارتی زنان روستایی هم از 
جهاد کشاورزی و صندوق خرد می توان حمایت گرفت اما در مورد 
شروع  برای  الزم  مهارت  اما  دارند  تحصیالت  که  خودسرپرست  زنان 
را  آنان  اشتغال  زمینه  که  شوند  هایی  حیطه  وارد  باید  و  ندارند  کار 
فراهم کند باید از دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در دانشگاه ها 

حمایت طلبید.  
های  آموزش  از  مندی  بهره  با  امیدواریم  اینکه  بر  تاکید  با  خزعلی 
حضوری و مجازی بتوان نتیجه گرفت، یادآور شد: در بخش  کارآفرینان 
و تسهیلگرها هم آموزش های خاصی را نیاز داریم که در تفاهمنامه 

منعقد شده که امیدواریم سرعت بگیرد و به ثمر برسد.
توانمندسازی  خدمت  در  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  مرکز   ۶۰۰

خانواده و زنان هستند     
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این نشست، با تاکید 
این تفاهمنامه مساله خانواده بیشتر مدنظر است، اظهار  اینکه در  بر 
جایگاه  و  شده  مطرح  توجهی  قابل  نکات  تفاهمنامه  این  در  داشت: 
دانشگاه، امکان اجرایی شدن بسیاری از تصمیماتی که در تفاهم نامه 

ها منعقد شده را فراهم می کند.
حسین بلندی با یادآوری اینکه با همکاری ۶۰۰ مرکز دانشگاه جامع 
موضوع  این  شدن  اجرایی  به  سریع  و  زود  خیلی  کاربردی  علمی 
و  مهارتی  های  دوره  برگزاری  امکان  کرد:  تصریح  پرداخت،  خواهیم 
توانمندسازی و آموزشی در دانشگاه وجود دارد و امیدوار هستیم در 
موضوع کالن خانواده و دانش آموختگان دانشگاه که نمی توانند وارد 

پروسه اشتغال شوند، بین آنان و بازار کار پل ارتباطی باشیم.
رسالت  کرد:  خاطرنشان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست 
دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد اشتغال و مهارت آموزشی است 
و معاونت امور زنان نخستین جایی است که در آن چنین تصمیمی 
دانش  تا  دهیم  توسعه  را  امر  این  بتوانیم  امیدواریم  و  گیریم  می  را 
ببینند  آموزش  و  تعلیم  دانشگاهی  مرکز  یک  در  بتوانند  آموختگان 
موضوعی که وزیر علوم هم بر آن تاکید دارد. امیدواریم نخستین دوره 

منتج از این تفاهم نامه بزودی اجرایی شود.
معاون زنان رییس جمهوری در اردوی تیم ملی فوتبال 

بانوان حضور یافت
»انسیه خزعلی« معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت 
جریان  در  ایران  زنان  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  در  با حضور  سیزدهم 
آخرین مراحل آماده سازی این تیم برای حضور در جام ملت های آسیا 

قرار گرفت.
عزیزی  »شهاب الدین  استقبال  با  ملی  تیم  اردوی  در  خزعلی  حضور 

خادم« رییس فدراسیون فوتبال ایران همراه شد. 
شهاب الدین عزیزی خادم در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: 
به جام ملت های  را  ایران  نوبه خودم صعود تیم ملی فوتبال زنان  به 
آسیا تبریک می گویم. این اتفاق تاریخ ساز و افتخار آفرین بود و امروز 
هر ایرانی به تیم ملی فوتبال زنان بابت این تاریخ سازی افتخار می کند.

سه  روز  ایران،  زنان  فوتبال  تیم  سرمربی  ایراندوست  مریم  همچنین 
شنبه در آخرین اردوی تیم ملی گفت: اگر حمایت باشد دختران ما 
برای همه  مناسبی  الگوی  فوتبال  فدراسیون  و  تاریخ سازی می کنند 
فدراسیون هست و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ پس از ۲۲ سال فعالیت در 
فوتبال دیدم که در همه زمینه ها و پاداش و اعزام و مسابقات عزیزی 
خادم دلسوزانه در کنار تیم بودند و وزارت ورزش در نهایت این تاریخ 
جام  به  می خواهیم  و  زد  رقم  ها  ملت  جام  به  صعود  برای  را  سازی 

جهانی صعود کنیم و امرژی مثبت خود را بفرستید.
فاطمه مقصودی نماینده مجلس و زهرا شیخی نماینده اصفهان از دیگر 
مقاماتی بودند که در  اردوی تیم ملی فوتبال زنان حضور داشتند. در 
این مراسم پیراهن تیم ملی فوتبال زنان ایران به انسیه خزعلی معاون 

رییس جمهوری تقدیم شد.
واکنش معاون امور زنان رییس جمهوری به حضور بانوان 

در ورزشگاه
انسیه خزعلی در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی فوتبال زنان گفت: 
ملی،  تیم  سرمربی  ایراندوست  مریم  گفته  اساس  بر  که  خوشحالم 
مردان  و  زنان  بین  امکانات  از  بهره مندی  در  تبعیض  عدم  و  تساوی 
وجود دارد. امیدوارم حمایت های بیشتری شود و شاهد پیشرفت زنان 

در جنبه های مختلف باشیم.
باشند؛  بهره مند  ورزشی  امکانات  از  زنان  که  دارم  امید  افزود:  وی 
برای نشان دادن استعدادها و  هم در جهت سالمتی خودشان و هم 
توانایی هایشان در مسابقات ورزشی. ما هم هرچقدر در توانمان باشد از 
تیم های ورزشی زنان حمایت می کنیم. خزعلی گفت: زنان نیز الگوی 
داشته  در صحنه های جهانی حضور  هم  کنند؛  ارائه  دنیا  به  جدیدی 
این  کنند.  حفظ  را  خانواده  و  ارزش ها  عفاف،   حجاب،  هم  و  باشند 
موضوع را امروز هم در اردوی تیم ملی به خوبی دیدیم. خواسته ما این 

نیست که ورزشکاران زن و مرد یک بعدی پرورش پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: زنان ورزشکار ایرانی باید این الگو را ارائه کنند 
زیرا بسیاری از زنان جهان و کشورهای اسالمی منتظر هستند که این 
الگوها را دریافت کنند و ببینند که راه سومی هم وجود دارد؛ شیوه ای 

که زن در عرصه های مختلف بدرخشد.
زهره  خواهرم  از  گفت:  جمهوری  رییس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 

کودایی تشکر می کنم که عالوه بر اینکه در میدان ورزشی درخشید، 
مقابل بی اخالقی ها هم ایستادگی کرد.

وی درباره موضوع ورود زنان به ورزشگاه اظهار داشت: دولت برای ورود 
زنان به ورزشگاه سیاست های الزم را اتخاذ می کند. جلسات درباره این 
موضوع درحال برگزاری است و منتظر تصمیم گیری کالن دولت است. 

امیدوارم بزودی تصمیمات اعالم شود.
اجرای طرح »بانوان فرهنگ یار ترافیک« در شهرستان 

سیریک
حضور  با  سیریک  شهرستان  در  ترافیک«  یار  »فرهنگ  بانوان  طرح 
سرگرد بهی روز  رئیس پلیس راهور شهرستان، سرگرد علیمراد، سرکار 
بانوان فرمانداری شهرستان سیریک  امور  خانم طیبی شاهی مسئول 
شهرستان  فرمانداری  سالن  در  شهرستان  ادارات  در  شاغل  بانوان  و 

سیریک برگزار شد
رئیس پلیس راهور شهرستان سیریک گفت: بانوان یکی از عوامل اصلی 
انتقال فرهنگ، سواد و سالمت اجتماعی به نسل های آینده هستند 
و عزم و اراده بانوان در این خصوص به عنوان فرهنگ یار ترافیک می 

تواند آنها را به عنوان موثرترین اعضای جامعه تبدیل کند.
سرگرد مهدی بهی روز رئیس پلیس راهور شهرستان سیریک افزود: 
کاهش  به  توان  می  دقیق  ریزی  برنامه  و  سازی  فرهنگ  آموزش،  با 
تصادفات، افزایش ضریب ایمنی در عبور و مرور و ترافیکی روان دست 
با هدف جلب مشارکت  یافت. سرگرد بهی روز یادآور شد: این طرح 

اجتماعی زنان در قالب بانوان فرهنگ یار ترافیک اجرا می شود.
مقررات  کرد:آموزش  اضافه  سیریک  شهرستان  راهور  پلیس  رئیس 
راهنمایی و رانندگی، جلب مشارکت اجتماعی، تشریح علل تصادفات و 
راهکارهای ترویج رفتارهای صحیح ترافیک همچنین افزایش انضباط و 
کاهش سوانح ترافیکی در بین کاربران، تقویت عکس العمل رانندگان 
این  برگزاری  اهداف مهم  از جمله  ترافیک  به منظور روانسازی  خانم 

دوره برشمرد.
تیم کونگ فو دختران بستک نائب قهرمان استان 

هرمزگان شد
نیوکونگ  استانی  مسابقه  در  بستکی  فو  کونگ  کاران  رزمی  دختران 
را  استان مقام دوم  از شهرستان های  بین ۷۰ مبارز  فو دختران، در 

کسب کردند.
تیم »باشگاه رزمی بانوان«، نماینده تیم کونگ فو دختران شهرستان 
بستک، با مربی گری »آدینه دیده جهان« در مسابقه استانی نیوکونگ 
فو دختران با ۶مدال طال، ۴مدال نقره و ۴مدال برنز مقام دوم مسابقات 
را کسب کرد. گفتنی است در بین کونگ فو کاران بستکی »فاطمه 
پلوی«  »یلدا  ریسی«،  »هدی  نورایی«،  »یلدا   ،» پلوی  »آیدا  افرا«، 
»مهسا  جمالی«،  »نیاز  افرا«،  »سعاد   ، طال  مدال  اسدی«  »عسل  و 
سالخورده« و »مهسا دیده جهان« مدال نقره و »لیال مروت«، »عاطفه 
را کسب  برنز  مدال  دیده جهان«  »آیسا  و  ریسی«  ارزانی«، »مرجان 

کردند.
اول،  مقام  بندرعباس  تیم  فو  نیوکونگ  انتخابی  رقابت  این  پایان  در 

بستک مقام دوم و جاسک مقام سوم را کسب کردند.
بندرعباس  در  ماه  دی   ۲ پنجشنبه  روز  مسابقات  این  است  گفتنی 
برگزار شد که نفرات برتر، بهمن ماه برای مسابقات کشوری به تهران 

اعزام خواهند شد.
برگزاری دومین جشنواره کاالها همزمان با هفتمین جایزه 

ملي فیروزه و محصوالت فرهنگـی 
دومین جشنواره کاالها همزمان با هفتمین جایزه ملي فیروزه و محصوالت 
فرهنگـی با هــدف پشتیبانی و حمایت از محصوالت فرهنگی تولیـد شده 

در استان و مـطرح کـردن آن در سـطح ملی برگزار می شود.
بخش های جشنواره

الف: خالقیت در ساخت ساز های بومی)عود، تنبوره و ..( 
ب: هدایاي فرهنگي  

۱ - ساخت زیورآالت بومی با گوهرهای هرمزگانی  
 ۲ -ساخت اکسسوری  با رویکرد فرهنگی هرمزگان مانند برقع،  کیف 

،دمپایی، لچک...
 ۳ - ساخت خالقانه وسایل تزیینی و دکوری با متریال بومی )منزل( 

 ثبت نام و شرایط پذیرش جشنواره شرکت کنندگان می بایست آثار خود 
 https://jayezehfiroozeh.ir با مؤلــــفه های بومی را در سایت
بخش استان هرمزگان ثبت نام نموده و اصل آثار را به دبیرخانه تحویل 

یا ارسال نمایند.  
جوایز جشنواره:  جایزه نقدی به آثار برگزیده  ۳۰ میلیون ریالی به نفر 
اول ۲۰ میلیون ریال به نفر دوم ۱۰ میلیون ریال به نفر سوم در هر بخش 

اهداء می گردد. 
تقویم جشنواره : 

آخرین مهلت ارسال  ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ ارزیابی و داوری آثار ۱۰ بهمن 
ماه ۱۴۰۰ 

برگزاری مـــــراسم اختتامیه و اعــــالم بــرگزاری و اهــداء جــوایز: 
۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ 

 آدرس دبیرخانه: بندرعباس. بلوار پاسداران. اداره کل فرهنگ و ارشـــــاد 
اطالعات  برای    ۷۹۱۳۶-  ۵۶۸۳۹ پستی:  کد  هرمزگان.  استان  اسالمی 

بیشتر با شماره ۰۹۱۶۸۴۱۰۱۰۸ در ارتباط باشید.

اخبار حوزه بانوان



مشاور زنان و امور خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
گفت: از طریق ۱۰ انجمن تمامی بانوان فعال در مشاغل اقتصادی 

که با وزارت صمت ارتباط دارند شناسایی شده اند.
فاطمه السادات حسینی در حاشیه نشست با بانوان کارآفرین شهرستان 
بم افزود: هرچند رویکرد و اولویت اول ما بحث خانواده و تحکیم جایگاه 
بانوان است اما اکنون بانوان ما که نیمی از سرمایه اجتماعی هستند 
وارد حوزه فعالیت های مشاغل شده اند تا به اقتصاد خانواده در شرایط 

بحرانی کمک کنند.
وی تاکید کرد: یکی از حمایت های دولت باید از این بانوان باشد تا 

بتوانند به خانواده و جامعه کمک کنند.
مشاور امور زنان و خانواده وزیر صمت اظهارداشت: سامانه شناسایی 
کرمان  استان  در  سمابانو  نام  با  اقتصادی  مختلف  مشاغل  در  بانوان 
ایجاد شده تا موانعی که در مسیر اشتغال و کارآفرینی آنها وجود دارد 

برطرف شود.
وی با بیان اینکه با همکاری ۱۰ انجمن تاکنون در سطح کشور بانوانی 
که با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارند شناسایی شده اند، 
حال  در  همچنان  ها  استان  در  شناسایی  این  البته  که  اظهارداشت 

انجام است.
طرحی برای حمایت اجتماعی از زنان

از  این طرح در حمایت  حسینی همچنین درباره طرح ریحان گفت: 
آسیب های اجتماعی و با رویکرد اقتصادی، کارآفرینی، روانشناختی، 

جامعه شناختی و فرهنگ سازی شکل گرفته است.
از همسر خود  اعتیاد  دلیل  به  که  بانوانی  این طرح  در  وی  گفته  به 
جدا شده اند و مشکالت خانوادگی را تجربه کرده اند آموزش مهارت 
ها را در کنار مسایل روانشناختی و کارآفرینی به صورت همزمان فرا 

می گیرند.
کارگروه رفع موانع تولید بانوان بم راه می افتد

مشاور امور زنان و خانواده وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه کارگروه 
بیان  شود  می  اندازی  راه  بم  کارآفرین  بانوان  برای  تولید  موانع  رفع 
و  پشتیبانی ها  »تولید،  امسال  شعار  به  توجه  با  کارگروه  این  کرد: 
حوزه  در  که  کارآفرین  و  شاغل  بانوان  از  حمایت  در  مانع زدایی ها« 

اقتصادی فعالیت دارد تشکیل می شود.
وی اظهارامیدواری کرد با تشکیل این کارگروه بتوان گام های اثرگذاری 

در توان افزایی، تعامل و هم افزایی فعالیت های بانوان کارآفرین و شاغل 
مرتبط با وزارت صمت برداشت و در پیشبرد اهداف موفق عمل کرد.

بانوان  با  نشست  در  ما  رویکرد  و  اهداف  از  کرد:یکی  بیان  حسینی 
کارآفرین بمی ساماندهی و شبکه سازی بانوانی که در حوزه صنعت 
در حوزه  و همچنین  پوشاک  غذایی،  مانند صنایع  کنند  فعالیت می 

های صنایع تبدیلی و فرآوری و تولید فرش است.
طرح ریحان در بم اجرا شود

وی تاکید کرد: با اجرای طرح ریحان در بم می توان آسیب هایی را که 
بانوان بمی ما در زمان زلزله دیدند و سال ها در نسل های آنان استمرار 
خواهد داشت مدیریت کرد زیرا مهارت آموزی یکی از موضوعات مهم 
بحث های روانشناختی است تا ذهن و دست شخص مشغول شود و 

جلو بسیاری از آسیب ها گرفته شود.
حسینی درباره مشکالتی که بانوان کارآفرین بمی مطرح کرده اند نیز 
توضیح داد: مشکالت مطرح شده درباره بحث های زمین، تسهیالت 
و عرضه محصول بود که در سطح شهرستان قابل حل شدن هستند؛ 
باید  ابتدا  در  فرش  و  دستی  صنایع  حوزه  در  فعال  کارآفرین  بانوان 

ساماندهی شوند و برای عرضه محصوالت خود فرایند الزم را یاد بگیرند 
زیرا تنها تولید یک وسیله باعث عرضه و فروش محصول نمی شود.

بیمه قالی بافان هنوز اعتبار ندارد
قالی  بیمه  داد:  توضیح  نیز  قالی بافان  بیمه  درباره  وزیر صمت  مشاور 
بافی مشکلی است که در کل کشور وجود دارد متاسفانه در سال های 
را  این حرفه  برخی که  اما  داده شد  قالی بافان  بیمه  برای  قبل مجوز 

نداشتند بیمه شدند ولی قالیبافان ما بدون بیمه ماندند.
به گفته وی بیمه قالی بافی به تصویب رسیده است اما باید اعتباری 
برای آن در نظر گرفته شود که اگر این امر محقق شود؛ قطعا از طرف 

تامین اجتماعی قالی بافان می توانند بیمه شوند.
نوع  افزود:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  خانواده  امور  و  زنان  مشاور 
آسیب های بانوان در سطح کشور مشترک است آما بانوان آسیب دیده 
در بم بیشتر از بقیه آسیب دیده اند زیرا باید هم خود و هم خانواده را 

مدیریت می کردند و در جامعه هم تاثیرگذار باشند.
شهرستان بم در فاصله ۱۹۵ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان واقع 

شده است.

مشاور وزیر صمت: بانوان فعال در مشاغل اقتصادی 
شناسایی شده اند
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وزیر کار: مجوز مشاغل خانگی سه روزه صادر می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه صدور 
مشاغل  متقاضیان  درخواست  ثبت  از  بعد  مجوز 
بررسی  اجازه  کارشناسان  به  روز  خانگی، طی سه 
می دهند؛ در غیر این صورت مجوز به طور خودکار و 

الکترونیکی صادر می شود.
»حجت اهلل عبدالملکی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از مشاغل خانگی  و حمایت  در جلسه ستاد ساماندهی 
اظهار داشت: دستگاه های متولی صدور مجوزهای خانگی 
ممنوع  و  مجاز  مشاغل  لیست  روز  ده  در مدت  مکلفند 
از  را به دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی اعالم کنند، بعد 
این مدت فهرست ها پذیرفته نیست.  وی با بیان اینکه 
صدور مجوزها با همکاری همه دستگاه ها در حوزه کسب 
و کار خانگی به سه دسته تقسیم می شود، گفت: لیست 
نخست فعالیت های ممنوعه، لیست دوم فعالیت های مجاز  
و لیست سوم جزو فعالیت هایی است که غیر از این دو 

لیست هستند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در لیست های 
را  نظر  مورد  درخواست  خانگی  مشاغل  متقاضی  مجاز، 
ثبت می کند، ظرف سه روز کاری مجوز بررسی و اعالم 
می شود اگر در این صورت اعالم نشد سیستم به صورت 
خودکار مجوز را صادر می کند.  عبدالملکی خاطرنشان 
کرد: مساله صدور مجوزها در خصوص آموزشگاه های آزاد 
انجام شد که موثر بود.  وی با بیان اینکه متقاضیان باید 
بر  دستگاه ها  گفت:  کنند،  تایید  را  سیستمی  تعهدنامه 

فعالیت مشاغل نظارت ها را انجام می دهند. 
اینکه مشاغل  بیان  با  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
خانگی نقش مهمی در زیست بوم اشتغال دارند، تصریح 
کرد: این مشاغل سرمایه و منابع مالی کمتری نیاز دارد؛ 

بدون اینکه هزینه ای برای مکان اختصاص دهند افراد در 
محل سکونت و در کنار خانواده مشغول به کار می شوند. 
وی اضافه کرد: مشاغل خانگی، خانواده محور هستند بر 
این اساس والدین عالوه بر اینکه اقدام به کسب درآمد می 

کنند در خانه مراقب فرزندان نیز هستند.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته مشاغل 
خانگی رونق دارد، گفت: در کشورهای فوق صنعتی ۲۳ 
درصد کل مشاغل به مشاغل خانگی اختصاص دارد چرا 
توسعه  و  پیشرفت  با  مستقیم  نسبت  مشاغل  این  که 
اقتصادی کشور دارد. وی افزود: با ایجاد مشاغل خانگی 
بخشی از زنجیره ارزش افزوده به خانه ها منتقل شده و 
درآمد کسب شده بین افرادی که در خانه توزیع می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه در اقتصاد 
نهایتی  بی  اشتغال فرصت های  بوم  کشورمان و زیست 
فرهنگ  داشت:  اظهار  دارد،  وجود  خانگی  اشتغال  برای 
های بومی و قومیتی خلق کننده مشاغل خانگی هستند 
برای توزیع  این وسعت سرزمینی و روستایی فرصتی  و 
صدور  شدن  طوالنی  گفت:  وی  است.  خانگی  مشاغل 
مجوزها، تامین مالی و بازاریابی مشکالتی را ایجاد کرده 
است تا  قطار مشاغل خانگی حرکت نکند و اتفاق اساسی 
نیافتاده است. عبدالملکی با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار شغل 
در بخش خانگی ایجاد است گفت: ظرفیت ما بیشتر از 
این است؛ با روش های گذشته دستاوردی در این زمینه 
به  نیاز  در دوره جدید  تاکید کرد:  نخواهیم داشت. وی 

اتفاق مهم  اتفاقات جدید هستیم. در دولت سیزدهم ۲ 
افتاده است که یکی کاهش صدور مجوزها بوده که مجلس 
این قانون را تصویب کرد و دیگری تسهیل در صدور مجوز 
مشاغل خانگی در جلسه شورای عالی اشتغال رقم خورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دومین جلسه شورای 
عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: ۱۴ بند مصوبه در این 
جلسه داشتیم که یکی از آنها تسهیل در مجوز خانگی بود 
تا سختگیری ها به بعد از صدور مجوزها در مرحله نظارت 
به تسهیل  اشاره  با  بر مشاغل خانگی موکول شود. وی 
در صدور گواهی مهارت تاکید کرد: برای متقاضیانی که 
دنبال دریافت تسهیالت هستند تاییدیه دستگاه اجرایی به 
عنوان گواهی مهارت پذیرفته می شود تا زمانی که تاییده 

از سازمان فنی و حرفه ای صادر شود.
عبدالملکی افزود: برای اینکه انحراف از تسهیالت صورت 
نگیرد تا صدور تاییده فنی و حرفه ای، نظارت بر تسهیالت 
اعمال می شود. وی از ایجاد میدان کارآفرینی در شهرها 
خبر داد و گفت: وزارت کشور در این زمینه اقداماتی انجام 
داده است تا در هر شهری میدان کارآفرینی برای فروش 
این  در  کارهایی  اکنون  شود  ایجاد  کاالها  و  محصوالت 
زمینه آغاز شده است. وی گفت: بر این اساس بازارهای 
های  پلتفرم  اینکه  ضمن  شود  می  نظام مند  موقتی 
امور تعاون وزارت  از سوی معاونت  بازاری  فروشگاهی و 

کار طراحی شده است.
منابع   ۱۴۰۱ بودجه  در  کرد:  نشان  خاطر  عبدالملکی 
تامین مالی برای ایجاد مشاغل در نظر گرفته شده است 
بر  وی  میکند.  کمک  کار  و  کسب  فضای  بهبود  به  که 
تسهیل در مالیات برای کسب و کارها در چارچوب قوانین 

و رفع موانع تاکید کرد.
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هف مواد الزم:

 شیر  1 لیتر
1 عدد   تخم مرغ 

1 لیوان   آرد 
 شکر  1 لیوان

 پودر کاکائو  2 قاشق غذاخوری
100 گرم   شکالت تلخ 
 کره مارگارین  100 گرم

 آب سرد  1 لیوان
طرز تهیه :

ابتدا شیر، تخم مرغ، آرد، شکر و پودر کاکائو را در یک 
قابلمه بریزید و هم بزنید و روی گاز بگذارید. مدام هم 
بزنید و مواظب باشید ته نگیرد تا دسر قوام پیدا کند 
و بپزد. پس از اینکه قوام و غلظت پیدا کرد از روی گاز 
بردارید و شکالت تلخ  و کره را به دسر داغ اضافه کنید 
و هم بزنید تا آب شوند. در این بین گه گاهی هم بزنید 

و صبر کنید دسر ولرم شود.
یک لیوان آب را هم در فریزر قرار بدهید که کامال مثل 
یخ تگری باشد. در آخر آب سرد را به دسر اضافه کنید 
و با همزن برقی ۵ دقیقه هم بزنید. بعد در کاسه یا جام 
های پذیرایی تقسیم کنید و  روی آنها پسته یا هر چه 
در دسترس دارید بپاشید و روی آنها را سلفون بکشید 

و در یخچال استراحت دهید .

با سرآشپز= دسر سوپانگل

اخبار کوتاه حوزه بانوان
دختران کشتی گیر ایران برای اولین بار طال 

گرفتند
که  می گوید کشتی گیرانی  زنان  ملی کشتی  تیم  سرمربی 
در مسابقات بین المللی قرقیزستان مدال طال کسب کردند،   

برای اولین بار به رقابت های برون مرزی اعزام شده بودند.
رقابت های بین المللی جایزه بزرگ جام بین المللی ارکینبایف 
به میزبانی قرقیزستان برگزار شد و در پایان تیم ملی کشتی 
آلیش زنان ایران صاحب ۳ مدال طال توسط سپیده بابایی 
در وزن ۵۵ کیلوگرم، محدثه حسینی در وزن ۶۵ کیلوگرم 
و ریحانه گیالنی در وزن ۷۰ کیلوگرم و ۳ مدال نقره توسط 
فاطمه فتاحی در وزن ۶۰ کیلوگرم، مریم احمدی در وزن 

۷۵ کیلوگرم و هانیه عاشوری در وزن ۷۵+ کیلوگرم شد.
آنا براتی،   سرمربی تیم ملی کشتی زنان ایران با اشاره به این 
مسابقات اشاره و بیان کرد: برای اولین بار از سال ۹۴ که زیر 
نظر فدراسیون کشتی قرار گرفته ایم، در مسابقات بین المللی 
سه مدال طال کسب کردیم. کسانی طال گرفتند که برای 
اولین بار اعزام شدند اما عملکردشان خیلی خوب بود. سه 
نفر دیگر که باتجربه تر بودند،  ترس و استرس داشتند،   چون 
با حریفانی روبه رو شدند که پیش از این هم مقابل آن ها قرار 
گرفته بودند. عالوه بر این داوری هم به ضرر ما بود که این 

موارد دست به دست هم داد و در فینال شکست خوردند.
او در ادامه به تیم های حاضر در این مسابقات اشاره و بیان 
ایران،  قرقیزستان،  قزاقستان،  ازبکستان و  کرد: پنج کشور 
اوکراین شرکت کرده بودند. قرقیزستان و قزاقستان هر کدام 
سه تیم داده بودند و ما هر بار از جدول باال می آمدیم به یک 
همیشه  ما  اصلی  حریف  می خوردیم.  قزاق  یا  قرقیزستانی 
این دو کشور هستند که خوشبختانه سربلند بیرون آمدیم.

خوشبختانه  گفت:  زنان  کشتی  برنامه های  مورد  در  براتی 
با  فدراسیون کشتی از بخش زنان خیلی حمایت می کند. 
این که آقای دبیر می توانست تیم را به این مسابقات نفرستد 
اما اعزام کرد و محکی جدی برای مان بود تا برای مسابقات 
برگزاری  چون  برنامه هایی  ما  کنیم.  دوراندیشی  جهانی 
کالس های مربیگری و داوری برای زنان داریم و هم چنین 
منتظر اعالم تقویم اتحادیه جهانی هستیم تا بر اساس آن 

برنامه ریزی دقیقی انجام بدهیم.
مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس:

پنجشنبه های صنایع دستی حرکت خوبی برای 
رونق این صنایع است/ احداث این بازارچه 
ها برای شناساندن ظرفیت شهر بندرعباس 

ضرورت دارد
در  مؤثری  نقش  دستی  صنایع  گفت:  بندرعباس  شهردار 
منظور  به  و  دارد  گردشگر  جذب  و  منطقه  یک  اقتصاد 
این  کارآفرینان  اقتصاد  تقویت  و  دستی  صنایع  گسترش 

محلی  هنرهای  و  دستی  صنایع  های  پنجشنبه   ، حوزه 
بندرعباس برگزار می شود.

خالق  صنایع  های  پنجشنبه  نمایشگاه  در  نوبانی  مهدی 
و  دستی  صنایع  های  پنجشنبه  کرد:  بیان  بندرعباس، 
بیشتر  چه  هر  معرفی  با هدف  بندرعباس  محلی  هنرهای 
صنایع دستی و آیین های سنتی، کمک به اقتصاد خانواده 
ها و رونق کسب و کار کارآفرینان این حوزه خالق برگزار 

می شود.
شهردار بندرعباس تصریح کرد : این رویداد توسط مناطق 
چهارگانه شهرداری بندرعباس و با همکاری بخش خصوصی 

همراه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود.
برای  ها،  بازارچه  این  احداث  کرد:  عنوان  ادامه  در  نوبانی 
شناساندن ظرفیت شهر بندرعباس ضرورت دارد و نیازمند 

توجه بیشتر از سوی مردم و مسئوالن است.
شهردار بندرعباس در پایان گفت: این بازارچه ها بصورت 
و  شود  می  برگزار  بندرعباس  شهر  محالت  در  هفتگی 
معرفی  مردم  به  را  توانند محصوالت خود  می  کارآفرینان 

کنند.
از سرگیری پنجشنبه های صنایع دستی در 

بندرعباس
پنجشنبه های صنایع خالق بندرعباس پس از وقفه بخاطر 
در  رویداد  این  و  شد  گرفته  سر  از  مجدداً  کرونا  بیماری 
راستای گسترش صنایع دستی و تقویت اقتصاد کار آفرینان 

این حوزه خالق برگزار شد.
نوین  های  فنآوری  و  خالقیت  مرکز  مدیر  پایدار  احمد 
صنایع  های  پنجشنبه  داشت:  اظهار  بندرعباس  شهرداری 
محلی  هنرهای  و  دستی  صنایع  شامل  هفته  این  خالق 
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  همکاری  با  بندرعباس 
ورزشی شهرداری و شبکه کار آفرینی استان هرمزگان در 
بوستان ساحلی سورو شهر بندرعباس برگزار شد و در آن 
زیور،  سنتی،  پوشاک  شامل  را  خود  تولیدات  کارآفرینان، 
ساز  دست  های  عروسک  دستی،  صنایع  بومی،  غذاهای 

محلی و گلیم عرضه کردند.
از  کار  و  رونق کسب  و  اشتغال  ایجاد  اظهار داشت:  پایدار 
عمده ترین اهداف راه اندازی پنجشنبه های صنایع خالق 
دست  های  دستگاه  دیگر  امیدواریم  و  است  بندرعباس 
بندرعباس  شهرداری  یاری  به  خصوص  این  در  اندرکار 

بشتابند.
بیشتر  پایدار توسعه گردشگری و معرفی هر چه  به گفته 
این رویداد است.  اهداف  از دیگر  بندرعباس  صنایع خالق 
صنایع خالق بعنوان صنایعی که خالقیت هنری، اقتصادی، 
در  ویژه  جایگاهی  از  گیرد  می  بر  در  را  فناورانه  و  علمی 
اقتصاد شهرها برخوردار است. شهر بندرعباس، عضو شبکه 
و  در حوزه صنایع دستی  یونسکو  جهانی شهرهای خالق 

آیین های سنتی است.
لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های کشور 

هیات فوتبال رودان، مس کرمان را با شکست 
بدرقه کرد 

با   ایران  های  باشگاه  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  نهم  هفته 
پیروزی تیم هیات فوتبال رودان برابر مس کرمان به پایان 

رسید.
هیات  تیم  کشور  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  نهم  هفته  در 
فوتبال رودان در سالن شهید جعفری رودان به دیدار بانوان 
مس کرمان رفت و این تیم را با نتیجه سه بر یک شکست 
داد.  بانوان رودانی از همان ابتدا بازی را در هجومی شروع 
کردند و با دوگل فریده رهی از حریف خود جلو  افتادند. 
تا پایان نیمه نخست  برتری دو بر صفر نماینده هرمزگان 

ادامه داشت و این تیم با برتری به رختکن رفت . 
با آغاز نیمه دو بازهم دختران رودانی با توپ پر به میدان 
رفتند و فشار حمالت آن ها روی دروازه مس کرمان آنقدر 
زیاد بود که بازیکن مس به اشتباه دروازه خود را باز کرد تا  

بازی سه بر صفر به سود هیات فوتبال رودان شود. 
در دقایق  پایانی بازی نارمیال فتحی یکی از گل های خورده 
را برای مس کرمان جبران کرد اما این گل هم برای کرمانی 
ها راه به جایی نبرد و هیات فوتبال رودان هفته نهم لیگ 
برتر فوتسال بانوان باشگاه های کشور را با پیروزی به پایان 
برد. فرید رهی گلزن اول این روزهای هیات فوتبال رودان 
با دبل کردن در این بازی به جایگاه  نخست جدول گلزنان 

لیگ برتر فوتسال بانوان ایران صعود کرد.
توضیحات مدیریت درمان تامین اجتماعی 
هرمزگان در پی درگذشت یک مادر باردار

استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  عمومی  روابط 
بیمارستان  باردار در  هرمزگان در پی درگذشت یک مادر 

خلیج فارس بندرعباس توضیحاتی ارائه کرد.
در توضیحات روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی 

استان هرمزگان آمده است:
با خانواده مرحومه  ابراز همدردی  "ضمن عرض تسلیت و 
زمان  در  جوزانی"  "اعظم  مرحومه  رساند،  می  اطالع  به 
به  های  بررسی  طبق  فارس  خلیج  بیمارستان  به  مراجعه 
خون،  فشار  جمله  از  ای  زمینه  بیماری  دارای  آمده  عمل 
دیابت و تیروئید بوده و سن وی نیز باالی ۴۰ سال بوده است 
تلقی  باال  ریسک  با  باردار  مادر  یک  نوعی  به  متاسفانه  و 

می شدند.
پس از انجام عمل سزارین بر روی این بیمار، حال وی رو 
به وخامت می گذارد که تالش های پزشکان و کادر درمانی 
بیمارستان برای نجات جان وی بی نتیجه مانده و این بیمار 

جان خود را از دست می دهند.

پس از فوت ایشان و با توجه به اهمیت موضوع، کمیته های 
در  و  شده  تشکیل  فوت  دالیل  و  بررسی  جهت  تخصصی 
حال بررسی این موضوع می باشند که پس از حصول نتیجه، 
نتایج آن متعاقبا به اطالع خانواده مرحومه و افکار عمومی 
رسانده خواهد شد و اگر قصوری از سوی عوامل بیمارستان 
صورت  قانونی  برخورد  خاطیان  با  قطعاً  برسد،  اثبات  به 

خواهد پذیرفت"
دستور ویژه استاندار هرمزگان جهت پیگیری 

علت جان باختن مادر باردار در بیمارستان 
خلیج فارس

در پی انتشار کلیپ اظهارات برادر یک مادر جان باخته پس 
از زایمان در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس؛ مهندس 
بازرسی  عملکرد،  مدیرکل  به  هرمزگان،  استاندار  دوستی 
و امور حقوقی استانداری دستور ویژه را جهت پیگیری و 

بررسی علل فوت این مادر صادر کرد.
دوستی ضمن تسلیت به خانواده آن مرحومه گفت: چنانچه 
قصوری از طرف پزشک یا کادر درمان بوده از طریق قانون 

با مقصران برخورد شود.
بازرسی  عملکرد،  مدیریت  دفتر  سرپرست  بهادری  حبیب 
و امور حقوقی استانداری هرمزگان نیز در این راستا گفت: 
علل جان باختن این مادر در دستور کار مجموعه بازرسی 
قرار گرفته و این موضوع بررسی و تا حصول نتیجه ادامه 

خواهد داشت.
نمایشگاه نقاشی سارا مرتضوی در نگارخانه 

زنده یاد بادروج افتتاح شد
آثار  مجموعه  است«  من  بامداد  »این  نقاشی  نمایشگاه 
نقاشی و تجربه های هنری سارا مرتضوی  است که همزمان 

با افتتاح نگارخانه بادروج کار خود را آغاز کرد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
زاده  ، محمد محمدی  ارشاد اسالمی هرمزگان  و  فرهنگ 
روغن،  و  رنگ  های  تکنیک  در  هنرمند  این  آثار   : افزود 
به   ... و  مواد  ترکیب  عکس،  بُرد،  اسکراچ  چاپ،  اکولین، 
این  آثار  در  آنچه  است.  شده  گذاشته  عموم  دید  معرض 
هنرمند دیده می شود یک سیر تاریخی، روایی و اساطیری 
است که با تلفیقی از عناصر و چیدمان های مختلف ارائه 
شده، که بیننده را با خود همراه کرده تا با برداشت های نو 

دریچه ای را به روی خود باز کند.
ماندگار  و  ارزنده  از خدمات  مراسم  این  در  زاده  محمدی 
زنده یاد شیخ عبدالغفار بادروج به نیکی یاد کرد، و به پاس 
یک عمر حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری نگارخانه 
قدسیه  توسط  و  نامگذاری  و  مّزین  ایشان  نام  به  را  اداره 
را  نگارخانه  این  بادروج  یاد  زنده  همکار  و  همسر  فغانی 

افتتاح کردند.


