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نمایشگاه عرضه محصوالت مشاغل خانگی در بندرعباس
 از دریچه دوربین آوای دریا

بیماران نیازمند به اعمال جراحی شکاف لب و کام به 
سرعت شناسایی شوند

کاشت درختان پالک گذاری شده به نام 
مادران شاغل در شهرداری منطقه چهار 

سن واکسیناسیون از ۱۲ سال به ۹ سال
 کاهش یافت

تیم ملی فوتسال زنان ایران
 قهرمان کافا شد



رییس جمهور با بیان اینکه تمدن فاطمی می تواند نجات 
ما  زنان  اصلی  مسئله  گفت:  باشد،  معاصر  انسان  بخش 
تا  و  است  آنها  زنانه  هویت  و  زن  مقام  از  واقعی  تکریم 
وقتی به این هویت واقعی که خدا در وجود زن گذاشته 

نگاه نداشته باشیم، نمی توانیم موفق باشیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در همایش بانوی خردمند 
و  فاطمه )س(  بزرگداشت میالد حضرت  مناسبت  به  که 
روز زن و با حضور جمعی از بانوان فرهیخته، دانشگاهی 
ایثارگران در  و  دستگاه های دولتی و خانواده های شهدا 
محل اجالس سران برگزار شد، اظهار کرد: برای شناخت 
شخصیت فاطمه اطهر باید از وجود حضرت فاطمه)س( و 
القدر طبق آنچه در حدیث  لیله  خداکمک گرفت. درک 
صدیقه  به  معرفت  گرو  در  است،  کوفی  فرات  معروف 

طاهره )س( است.
ملکوتی  جایگاه  شناخت  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
حضرت زهرا)س( جز برای اولیا خدا امکان ندارد، گفت: 
حقیقت نام های مقدس او را هم که در روایات آمده نمی 
دانیم به چه معناست؛ انسیه، حورا، ام ابیها، لوال فاطمه 
لما خلقتکما، حجت اهلل علینا اسامی و صفاتی است که 

نشان  جایگاه ملکوتی بسیاربلند ایشان است.  
دستیابی  برای  افزود:  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
سلوک  و  سیر  از  آنچه  به  باید  فاطمه)س(  شخصیت  به 
باید  بشریت  کنیم؛  توجه  ماست؛  دسترس  در  فاطمی 

خطبه های ایشان را بفهمد و به آن عمل کند. 
وی با اشاره به خطبه حضرت فاطمه زهرا)س( اضافه کرد: 
خطبه ایشان چهار محور اساسی قرآن، علی)ع(، عدالت، 
ابعاد  همه  اگر  گیرد.  برمی  در  را  انسان  نجات  و  انسان 
این خطبه جامع فاطمی مطالعه شود، راه فاطمی زندگی 

کردن را خواهیم آموخت.
رییس دولت سیزدهم ادامه داد: فاطمه در دوران کودکی، 
فاطمه بعد از رحلت مادر مکرمه، فاطمه در کنار پدر در 
امیرالمومنین، فاطمه و  ابی طالب، فاطمه در کنار  شعب 
تربیت حسنین و زینبین، فاطمه و دفاع از دین و والیت، 
و  فاطمه  ولی،  والیت  و  رسول  رسالت  از  دفاع  و  فاطمه 
از  نقاب  زدن  کنار  و  فاطمه  روشنگری،  و  تبیین  جهاد 
همه  دشمن؛  و  دوست  شناساندن  و  فاطمه  نفاق،  چهره 

ابعاد زندگی و سیره فاطمه است. 
رئیسی خاطرنشان کرد: مقام عالی که خداوند به عنوان 
است  فاطمه)س(  می کند،  معرفی  یافته  کمال  زن  نمونه 
باید  ماست،  در دسترس  آنچه  فاطمه  به  معرفت  برای  و 

شناخته شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه حضرت زهرا یک هدیه ملکی 
فدک از پیامبر و یک هدیه ملکوتی یا همان تسبیحات را 
به اذن پروردگار دارد، تاکید کرد : تسبیحات در زندگی 
تسبیحات  به  را  فرزندانتان  دارد.  فراوانی  نقش  انسان 

ملتزم کنید تا محور زندگیشان خدا باشد و خدایی عمل 
کنند تا در این عالم دچار انحطاط نشوند و کجی اخالق 

آنان را نگیرد.
وی با بیان اینکه زندگی سالم باید در گروه چیزی باشد 
که خدا فرموده گفت:  این گنجینه ارزشمند را خداوند از 
لسان پیامبر به فاطمه )س( مرحمت کرد و همه هستی و 

عالم در این تسبیحات قرار داده شده است.
شخصیت  این  شناخت  اینکه  بیان  با  رئیسی  اهلل  آیت 
ایشان در همه  امروز وظیفه است، گفت: چه بسا  بزرگ 
ادیان ابراهیمی مورد احترام و الگو و منشاء همه خیرات 
در عالم است. منشاء همه اندیشه خیر و اخالق پسندیده 
شناخته  فاطمه  نمی خواهند  امروز  اما  زهراست.  فاطمه 
بسیار  و  باشد  فاطمه)س(  جوانان  و  زنان  الگوی  و  شود 
تالش می کنند تا انسان را از باور و فرهنگ خود دور کند.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: باید بدانیم این فرهنگ 
تمدن ساز فاطمه اطهر و تمدن فاطمی و فرزندانش امروز 

می تواند نجات بخش جهان معاصر باشد.
وی با اشاره به اینکه عمده محور نشست های دنیا درباره 
زنان فهم گم گشتگی آنان است؛ گفت: شرق و غرب نگاه 
ابزاری به زن دارند اما در اسالم سخن از پیشگیری از گم 
و  خانواده   ، فرد  که  است  و صدماتی  گشتگی، خشونت 
نقش اجتماعی به زن  وارد می کند. این پیشگیری برای 
آن است که اصال زنی به این گم گشتگی در هویت مبتال 

نشود.
رئیس دولت سیزدهم افزود: مسئله اصلی زنان ما تکریم 
وقتی  تا  و  است  آنها  زنانه  هویت  و  زن  مقام  از  واقعی 
در  و  گذاشته  وجودش  در  خدا  که  واقعی  هویت  این  به 
باشیم،  نداشته  نگاه  نشده،  قائل  مرد  با  تفاوتی  کماالت 

نمی توانیم موفق باشیم.
 آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه در راه رسیدن به کماالت 
گفت:  ندارد،  وجود  مرد  و  زن  بین  تفاوتی  انسانی  عالی 
از زن و تالش  این هویت و صیانت و پاسداری  به  توجه 
برای ارتقای شخصیت زن در خانواده و اجتماع بسیاری 

از آسیب های اجتماعی را حل کند. 
و  حقوق  نشناختن  را  انسان  چالش  مهمترین  وی 
مسئولیت خود عنوان کرد و گفت: عدم شناخت و حقوق 
باید بداند حق و  از بزرگترین چالش ها است زنان  زنان 
تکلیفشان چیست . هر جا حقی وجود دارد تکلیفی است 

و حق و تکلیف الزم و ملزوم هستند. 
مقام  فرمایش  این  به  استناد  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
و تمدن ساز هستند،  تاریخ ساز  زنان  معظم رهبری که 
دفاع  در  و  انقالب  پیروزی  در  زنان  نقش  کرد:  اضافه 
مقدس و به شهادت رسیدن ۷ هزار زن بر کسی پوشیده 
نیست. نقش آفرینی زنان در طول تاریخ مرهون صبوری 
آنها در کنار همسران و فرزندانشان است. آنچه در این 

رابطه بسیار اهمیت دارد این است که بدانیم نگاه اسالم 
به زن بسیار متفاوت از نگاه مغرب زمین است.

است  چند سال  رای  که حق  این سوال  طرح  با  رئیسی 
که در غرب راه اندازی شده است؟ گفت: ۱۴۰۰ سال قبل 
زنان توجه شده است. مسأله  این خواسته  به حق رأی، 
زن و خانواده قابل تفکیک نیست و نگاه اسالم به حقوق 

متوازن زن و مرد بسیار اهمیت دارد.
رئیس دولت سیزدهم با طرح این پرسش که زن چگونه 
می تواند در جامعه حضور موثری داشته باشد، گفت: باید 
سنگ زیربنای جامعه بر مبنای عقالنیت، عدالت، اخالق 
نقش  ای  در چنین جامعه  زنان  باشد.  استوار  معنویت  و 

تعیین کننده دارند. 
توجه  مورد  اجتماعی  آسیب های  رفع  اینکه  بیان  با  وی 
و  سازمان ها  همه  شد:  یادآور  است،  گرفته  قرار  دولت 
نهادها بدانند که این مسأله محوری است و سازمان امور 
و  فعالیت  باید  است  موضوع  این  با  مرتبط  که  اجتماعی 

تالش خود را بیشتر کند.
مشاوره  را  ها  خانواده  به  مربوط  مسائل  از  یکی  رئیسی 
زوجین و هزینه آن عنوان کرد و گفت: پیشنهاد رایگان 
از  است.  شده  مطرح  امین  مشاورین  به  مراجعه  بودن 
و  بانوان  اشتغال  تحصیل،  مانند  مسائلی  دیگر  سوی 
وضعیت زنان سرپرست خانوار از موضوعات مهم و مورد 

توجه دولت است.
تاکید  مشاوره ها،  در  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
شده  نظر  تجدید  توافقی  طالق های  در  که  است  این  بر 
اختالف ها شود؛ گفت: مشکالت  و فصل  به حل  و منجر 
مثال  شود.  حل  باید  شود  می  طالق  به  منجر  که  زوج ها 
اگر مسأله مسکن برای زوج مشکل آفرین شد باید این 

مشکل رفع شود.
در  ماندگی  عقب  براینکه  تاکید  با  جمهور  رئیس 
از دیگر   مسکن قابل رفع شدن است، مسأله اشتغال را 
امور  سازمان  گفت:  و  کرد  عنوان  خانوارها  دغدغه های 
مختلف  اقشار  باید  است،  فعال  دولت  در  که  اجتماعی 

مردم و سمن ها مشارکت داشته باشند.
مورد  هم  را  خانوار  سرپرست  زنان  شدن  بیمه  رئیسی 
از دغدغه های دولت برشمرد و گفت: حمایت ها  توجه و 

باید اجرایی و عملیاتی باشد.
آنچه دغدغه  امیدواری کرد  ابراز  رئیس دولت سیزدهم 
بانوان و خانواده ها است از سوی سازمان های مردم نهاد 
این  نظارت  و  حمایت  دارد  وظیفه  دولت  و  شود  دنبال 

مسائل را دنبال کند. 
وی افزود: ما در این دوره به مسئولیت و همراهی مردم 
جایگاه  این  در  امیدواریم  و  ایم  داده  جایگاه  بسیار 

بسیاری از مشکالت به کمک مردم مرتفع شود.

رییسی: تمدن فاطمی می تواند نجات بخش انسان معاصر باشد

مسئله اصلی زنان، تکریم واقعی از هویت آنان است
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هف اشتغال  ایجاد  از  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
پایدار با نگاه خانواده محور برای زنان سرپرست خانوار خبر داد.

درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  نشست  در  خزعلی  انسیه 
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
گفت: طرح جامعی برای کسب و کار مبتنی بر ایجاد پایدار اشتغال با نگاه 

به خانواده تنظیم شده است.
وی اظهار کرد: طی ۱۴ سفر استانی که با حضور ریاست جمهوری انجام 

شده، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: براساس این طرح 
است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  سال  چهار  مشاغل طی  پایداری  جامع، 
براساس این طرح ازدواج دهه شصتی ها و ارائه تسهیالت برای پیشگیری 
قرار گرفته است، همچنین  کار  زنان در دستور  این  از خودسرپرستی 
اشکاالتی در ارائه وام های خوداشتغالی ۵۰ میلیون تومانی وجود داشت 
که بعضاً افراد به ۳ ضامن نیاز داشتند، اما اکنون این وام ها به صورت 

قرض الحسنه و با یک ضامن ارائه می شود.
خزعلی افزود: در این میان با همکاری بانک مرکزی مقرر شده کارآفرینانی 
که زنان سرپرست خانوار را به کار می گیرند، بتوانند تسهیالت دریافت 
کنند؛ همچنین جذب اعتبار از دستگاه های دولتی و غیردولتی یکی 
دیگر از موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته است. براین اساس 
طی چند وقت گذشته فقط در یکی از استان ها به زنان سرپرست خانوار 
۱۰ میلیارد تومان وام داده شده، در حالی که این رقم در گذشته حتی 

به یک میلیارد هم نمی رسید.
زنان  اتصال  کرد:  بیان  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
سرپرست خانوار به شرکت ها و بکارگیری آنها در این مجموعه ها از دیگر 
اقداماتی است که انجام شده است. همچنین سطح ارائه تسهیالت برای 
زنان سرپرست خانوار نیز متفاوت از قبل شده است. در این میان با توجه 
به اینکه نیمی از زنان سرپرست خانوار در بازه سنی ۵۵ الی ۶۰ سال قرار 
دارند، از این رو ایجاد اشتغال برای فرزندان آنها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه این حوزه دارای متولیان متعددی است که رقم آن 
به ۱۳ مجموعه می رسد، گفت: همه این مجموعه ها باید با محوریت 

معاونت امور زنان و خانواده فعالیت خود را انجام دهند؛ همچنین برای 
پیشبرد اهداف نیاز به تصویب برخی قوانین است که در گذشته در مسیر 

مجلس و دولت رفت و آمد داشته است.
خزعلی با بیان اینکه در تالش هستیم برای اجرای برنامه جامع مصوب 
از توان نیروهای مردمی و سایر دستگاه ها استفاده کنیم، تصریح کرد: در 
این میان باید ساختار مشاوران استانداری ها نیز ارتقا یافته و اختیارات 

آنها افزایش یابد تا مشکالت این حوزه رفع شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: علی رغم اینکه 

در برنامه ششم مصوب شده این معاونت دارای بودجه باشد، اما اعتبارات 
آن به بهزیستی و سایر مراکز داده می شود و معاونت فقط سیاستگذاری 
معاونت  این  برای  بودجه خاصی  داریم  رو درخواست  این  از  می کند، 

پیش شود.
وی گفت: بیمه زنان خانه دار از دیگر نکات قابل تأمل است، اما با توجه 
به اینکه اجرای این مهم در عمل نیازمند اعتبارات زیادی است، پیشنهاد 
می شود به صورت متمرکز بیمه زنان سرپرست خانوار دارای بیش از سه 

فرزند در دستور کار قرار گیرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد:

ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور برای زنان 
سرپرست خانوار

  گزارش  : ایرنا

 
زنان توانمند باید به جایگاه شایسته برسند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: زنان 
تربیت شده اند و  توانمند بسیاری در دانشگاه های کشور 
این توانایی را دارند که در پست های کلیدی قرار گیرند و 

باید به جایگاه شایسته خود برسند.  
فاطمه  حضرت  میالد  نکوداشت  آیین  در  خزعلی  انسیه 
)س( و گرامیداشت روز زن و تجلیل از مقام واالی مادر که 
در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران برگزار شد، اظهار داشت: یک زن می تواند هم مادر، 
هم دانشجو و هم فعال اجتماعی باشد. زنان در عرصه های 
مختلف اجتماعی می توانند تاثیرگذار باشند و حضرت امام 

خمینی)ره( نیز بر چنین موضوعی تاکید داشتند.
وی ادامه داد: حضرت امام خمینی )ره( معتقد بودند که 
هویت  و  خویش  خویشتن  به  بازگشت  با  باید  توانایی ها 
اسالمی و حفظ موازین و معیارهایی اسالمی شکوفا شود 
و زنان هم می توانند با حفظ هویت زنانه، توانایی های خود 

را به مرحله ظهور برسانند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: 
ایرانی هم  زنان  تبیین کردند و  را  این خودباوری  ایشان 
در  و چه  کار  در محیط  و چه  دریافتند  را  آن  به خوبی 
خانه آن را مورد توجه قرار می دهند و خداوند هم بهترین 
مصلحت ها را برای آنها در نظر گرفته و فرموده است اگر 
برای شما گشوده می  راه ها  در مسیر خدا حرکت کنید 

شود.   
خزعلی اضافه کرد: در ۴۰ سال گذشته زنان توانمندی در 
دانشگاه های کشور تربیت شدند و این توانایی را دارند که 
در پست های کلیدی قرار گیرد و باید به جایگاه شایسته 
اگر  و  باشیم  باید شایسته ساالری داشته  ما  برسند.  خود 
نمی شود حداقل  انجام  زنان  تبعیض مثبت در مورد  هم 
تبعیض منفی هم انجام نشود،  زنان توانمند در جامعه و 
به ویژه دانشگاه های ما وجود دارد که باید به جایگاه خود 

دست پیدا کنند.
وی گفت: از منظر اسالم، ایمان زن و مرد تفاوتی ندارد. 
خداوند در قرآن کریم فرموده است: مردان و زنان مومن 
همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار 
و از کار زشت منع می کنند و نماز به پا می دارند و زکات 
می دهند و حکم خدا و رسول)ص( او را اطاعت می کنند، 
آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید، که 

خدا صاحب اقتدار و درست کردار است.
یادآور شد:  و خانواده  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
زن مسلمان کسی است که احساس و عاطفه را با تدبیر 
جهت دهی می کند و با همین احساس بر چالش ها غلبه 
و آن را تبدیل به فرصت می کند و از آن بهترین بهره را 
می برد. کسی که پیرو حضرت فاطمه زهرا)س( است باید 

چنین ویژگی هایی داشته باشد.  
بهبود  برای  که  تهران  دانشگاه  مسووالن  از  خزعلی 
وضعیت زنان تالش می کنند، تشکر کرد و اظهار داشت: 
در بسیاری از نهادهای دیگر هم چنین نگاهی نسبت به 
زنان وجود دارد و امیدواریم هر روز شاهد پیشرفت بیشتر 
زنان باشیم؛ زنانی که هم ارزش ها و هم خانواده را حفظ 

می کنند.
وی با یادآوری اینکه قوانین باید به گونه ای باشد که جامعه 
از توانایی زنان به میزان بیشتری بهره مند شود، افزود: در 

سال های اخیر و در شرایط سخت کشور مخصوصا شرایط 
کرونایی و تحریم ها، بسیاری از زنان ایرانی توانستند روی 
پای خود بایستند، واکسن های مختلفی را به تولید کنند 
و بعضا شناخته شده هم نیستند و امیدواریم در جامعه 
اسالمی ما از ظرفیت های زنان به میزان بیشتری استفاده 

شود.
مادر  عنوان  به  هم  جامعه  در  زن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و محصل و دانشجو و هم فعال اجتماعی در عرصه ها و 
موقعیت های گوناگون اجتماعی می تواند تاثیرگذار باشد، 
گفت: »این توانایی را امام خمینی به زنان کشور یادآوری 
کرد و این بازگشت به خویش با حفظ موازین اسالمی را 
به آنان بازگرداند و خودباوری را به زنان تلقین و زنان ما 

نیز به خوبی دریافت کردند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر 
اینکه مرزبندی ها،   انسان ها را از روح واحد جدا می کند، 

گفت: در بحث ایمان و اسالم زن و مرد جدا نیستند و هر 
دو ولی هم هستند و فرقی بین زن و مرد نیست و هر 
کسی عمل صالحی انجام دهد چه مرد و چه زن  اجرش 

را دریافت می کند.
خزعلی با یادآوری اینکه عاطفه در تصمیم گیری ها نقش 
رسانه ها  در  افزود:  دارد،  پررنگ تری  نقش  عقل  و  کمتر 
احساس غالب است و یک احساس موج شدیدی به راه 
می اندازد. آیین نکوداشت میالد حضرت فاطمه سالم  اهلل  
علیها، گرامیداشت روز زن و تجلیل از مقام واالی مادر که 
در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

تهران برگزار شد.  
در ادامه این مراسم از شماری از زنان خیر دانشگاه تهران 
تقدیر و تعدادی از بانوان هیات علمی و کارکنان منتخب 
دانشگاه تهران در حوزه های علمی، فرهنگی و کارآفرینی 

معرفی شدند.



بیماران  شناسایی  در  تسریع  بر  تأکید  با  هرمزگان  استاندار 
نیازمند به عمل جراحی در مناطق مختلف توسط دانشگاه علوم 
مؤسسه  با  الزم  همکاری  داد  مساعد  قول  هرمزگان،  پزشکی 
ملی مرهم در خصوص تأمین نیازهای اولیه برای خدمات رسانی 

به مردم انجام شود. 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان جمعه هشتم بهمن ماه با نائب رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه ملی سالمت مرهم دیدار و گفت وگو 

کرد.
ارزنده  اقدام  از  قدردانی  ضمن  نشست،  این  در  هرمزگان  استاندار 
مؤسسه ملی مرهم در ارائه خدمات به مناطق محروم، با تأکید بر تسریع 
در شناسایی بیماران نیازمند به عمل جراحی در مناطق مختلف توسط 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، قول مساعد داد همکاری الزم با این 
مؤسسه در خصوص تأمین نیازهای اولیه برای خدمات رسانی به مردم 

انجام شود. 
نائب رییس هیئت مدیره موسسه ملی مرهم در  رحمت اهلل حافظی 
خصوص این موسسه، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ پزشک متخصص و فوق 
تخصص در حوزه های جراحی پالستیک و ترمیمی، طب فیزیکی و 
توانبخشی، چشم پزشکی، بیهوشی و ... با این مؤسسه همکاری دارند.

و  پرستاری  داوطلب  نیروهای  احتساب  با  مرهم  موسسه  افزود:  وی 
پیراپزشکی، بالغ بر ۷۰۰ عضو رسمی دارد.

استان های  به ۲۷  این موسسه  پزشکان  تا کنون  بیان کرد:  حافظی 
کشور سفر کرده اند و بیش از ۳۵ هزار ویزیت و بالغ بر چهارهزار و 

۵۰۰عمل جراحی رایگان را در مناطق مختلف انجام داده اند.
مدیرعامل موسسه ملی سالمت مرهم با اشاره به برنامه های این مؤسسه 
در استان هرمزگان، اعالم کرد: انجام عمل جراحی شامل شکاف لب و 
کام و کلیه ناهنجاری های سر و صورت به صورت ۱۰۰درصد رایگان 

توسط پزشکان متخصص این موسسه انجام خواهد شد.
از نیمه  وی اضافه کرد: ثبت نام اولیه بیماران به صورت الکترونیکی 
می  انجام    marhamportal.ir سایت  در  جاری  سال  ماه  بهمن 

پذیرد.
پزشکان متخصص و فوق تخصص این موسسه با هماهنگی استانداری 
قشم  آزاد  منطقه  اجتماعی،  تأمین  پزشکی،  علوم  دانشگاه  هرمزگان، 
و تشکل های مردمی، پس از پایش نیازها در مناطق مختلف استان 

حضور پیدا خواهند کرد.

دانشگاه  رییس  فرشیدی  مرهم،  سالمت  موسسه  مدیرعامل  کیانی 
علوم پزشکی هرمزگان، داوود میرنژاد مسئول جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی استان، کامران زاده مسئول قرارگاه محرومیت زدایی بدر جزایر 
استان و معین وزیری نماینده قرارگاه خدمات رسانی استان نیز در این 

نشست حضور داشتند.
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چند خبر کوتاه
دورهمی بانوان شاغل بهزیستی بندرعباس به 

مناسبت بزرگداشت هفته زن  
در راستای ارتقاء سطح سالمت روان بانوان و ایجاد شور و 
نشاط اجتماعی و نیز افزایش میزان انگیزه مندی در بانوان 
شاغل مراسم  دورهمی در محل پارک بانوان شهید سایانی 

به  مناسبت بزرگداشت هفته زن برگزار شد .
به مناسبت میالد فرخنده و مبارک زهرای مرضیه ،دردانه 
پیامبر ،کوثر قرآن حضرت فاطمه )س( و بزرگداشت مقام 
شرکت  با  صبحگاهی  دورهمی  مراسم  زن  هفته  و   مادر 
رعایت  بندرعباس  با  بهزیستی  در  بانوان شاغل  از  جمعی 
پروتکل های  بهداشتی همراه با پیاده روی و صرف صبحانه 

در محل پارک بانوان شهید سایانی برگزار شد.
یادآور می شود :در جریان برگزاری این مراسم بانوان لحظات 

پرنشاط  و ارزشمندی را درجوار یکدیگر سپری نمودند.
این برنامه به همت واحد امور بانوان بهزیستی بندرعباس و 
با مشارکت جمعی و گروهی حوزه های تحت نظارت برگزار 

شد.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج 
اطفال تا آخر این هفته در هرمزگان تمدید شد. عبدالجبار 
ذاکری افزود: مرحله نخست این طرح تا ۵ بهمن بود که به 
علت کامل نشدن پوشش این طرح در برخی مناطق، مدت 
آن تمدید شده است. وی با بیان اینکه خانواده ها درصورت 
نداشتن در واحد مسکونی هنگام مراجعه ماموران  حضور 
می توانند به نزدیکترین مرکز بهداشتی محل سکونت خود 
مراجعه کنند، اضافه کرد: این طرح به صورت خانه به خانه 
ذاکری  اجراست.  حال  در  پرخطر  و  حاشیه ای  مناطق  در 
با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۸۵ درصد از کودکان زیر 
اند،  کرده  دریافت  اطفال  فلج  قطره  هرمزگان  در  سال   ۵
تصریح کرد: گروه هدف این طرح کودکان متولد ۲۵ دی 
بهداشتی دانشگاه  سال ۱۳۹۵ هستند. سرپرست معاونت 
علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح 
واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از ۳۰ بهمن آغاز می شود 

و تا سه اسفند ادامه دارد.
شعله اختالفات خانوادگی در بندرعباس منجر 

به قتل خواهر شد
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از قتل دختر جوان اتباع 
بیگانه به دست برادرش و دستگیری قاتل در کمتر از ۱۲ 

ساعت در شهرستان بندرعباس خبر داد و گفت: در بازرسی 
از مخفیگاه قاتل بالغ بر ۳۲ کیلو و ۴۰۰ گرم ماده مخدر از 

نوع شیشه کشف گردید.
سردار غالمرضا جعفری با اعالم این خبر گفت: در پی اعالم 
حادثه  فقره  یک  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیس  فوریت های  مرکز 
در  موضوع  بررسی  برای  مأموران  بالفاصله  چاقوخوردگی، 
محل حاضر شدند. وی با بیان اینکه پس از حضور پلیس در 
محل و انجام بررسی های کارشناسی، اعضای خانواده مقتول 
که از اتباع بیگانه ساکن شهرستان بندرعباس بودند، عنوان 
از محالت شهرستان در حال  یکی  داشتند دخترشان در 
تردد بوده که توسط دو جوان مورد حمله و اصابت چاقو قرار 
گرفته که در مسیر بیمارستان فوت و  متوفی به سردخانه 
بیمارستان منتقل شده است. فرمانده انتظامی هرمزگان به 
تالش های انجام یافته برای روشن شدن علت این حادثه 
با توجه به  دلخراش اشاره کرد و گفت: کارآگاهان پلیس 
های  بین صحبت  تناقض  وجود  و  نقیض  و  اظهارات ضد 
اعضای این خانواده و ذکر این مورد که برابر شواهد، مصدوم 
توسط خانواده اش و به صورت شخصی به بیمارستان منتقل 
شده است، به آن ها مشکوک و جهت بازجویی تخصصی به 

پلیس آگاهی منتقل کردند.
سردار جعفری تصریح کرد: اعضای این خانواده در تحقیقات 
تسلیم  جز  ای  چاره  کارآگاهان  شگرد  برابر  در  تخصصی 
نداشته و برادر مقتول به قتل خواهرش به دلیل اختالفات 
خانوادگی اعتراف و خانواده مقتول نیز به جرم پنهان سازی 
قتل به همراه قاتل به مراجع قضائی معرفی شدند. این مقام 
ارشد انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه وقوع این 
قتل در کمتر از ۱۲ ساعت با سرعت عمل و تخصص باالی 
کارآگاهان پلیس کشف و قاتل نیز به سرعت شناسایی و 
سکونت  محل  از  بازدید  از  پس  کرد:  بیان  شد،  دستگیر 
متوفی آثار خونریزی متعلق به مقتول در منزل مشاهده و 
در بازرسی از منزل نیز ۳۲ کیلو و ۴۰۰ گرم ماده مخدر از 

نوع شیشه کشف شد.
ترویج  لزوم  بر  تأکید  با  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
معنویت در زندگی فردی و اجتماعی اعضاء جامعه و نقش 
شدائد  و  برابر سختی ها  در  تحمل  و  صبر  افزایش  در  آن 
زندگی، از آمادگی دوایر مشاوره و مددکاری پلیس با کادری 
متخصص و مجرب برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره 

ای رایگان به عموم شهروندان خبر داد.
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی 

به مناسبت نکوداشت هفته زن، تکریم مقام مادر و همزمان 
با والدت حضرت فاطمه زهرا)س( یک دوره کارگاه آموزشی 
حل  )مهارت  موضوع  با  زندگی  های  مهارت  عنوان  تحت 
روان  سالمت  پایگاه  محل  در   ) گیری  تصمیم  و  مساله 
دفتر  دفتر  همت  به  سورو  ساحل  سعادت  راه  اجتماعی 
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حوزه پیشگیری بهزیستی 
بندرعباس با تدریس صغری رمضانی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی ویژه تعداد ۱۵ نفر از بانوان این منطقه با هدف 
ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی، سطح سالمت روان 

اجتماعی و کسب مهارتهای زندگی برگزار  شد.
کارگاه  این  برگزاری  حاشیه  در  گردد:  می  نشان  خاطر 
آموزشی شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با خدمات 
و فعالیتهای تیم سیار اورژانس خدمات اجتماعی ۱۲۳ نیز 
ارتباط  در همین  بروشور  و  تراکت  تعدادی  و  آشنا شدند 
با هدف اطالع رسانی و آگاهسازی عمومی بین فراگیران 

توزیع شد.
برگزاری کارگاه آموزشی توانمندی  شناختی _ 

رفتاری ویژه گروه های در معرض خطر 
کارگاه آموزشی توانمندی  شناختی _ رفتاری ویژه گروه 

های در معرض خطر در بندرعباس برگزار شد 
توانمندی زنان  ارتقاء سطح دانش و آگاهی و  در راستای 
سرپرست خانوار یک دوره آموزشی تحت عنوان توانمندی 
شناختی و رفتاری در محل پایگاه سالمت روان اجتماعی 
پیشگیری  حوزه  نظارت  تحت  سورو  ساحل  سعادت  راه 

بهزیستی بندرعباس برگزار شد .
این کارگاه آموزشی با موضوع توانمندی شناختی و رفتاری 
ویژه تعداد ۲۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
یکی از  انجمن های خیریه  با تدریس رقیه رئیسی شهرویی 
سالمت  پایگاه  محل  در  خانواده  مشاوره  ارشد  کارشناس 
نظارت  تحت  سورو  ساحل  سعادت  راه  اجتماعی  روان 
بهزیستی بندرعباس با رعایت پروتکل های  بهداشتی برگزار 
شد.  گفتنی است : آموزش خودآگاهی، ارتباط موثر مدیریت 
هیجانات، تفکر نقاد،  نشانه های فیزیولوژیک شناختی _ 
فکری و ذهنی ، شناخت دالیل و عوامل عصبانیت از جمله 
به  آموزشی  دوره  این  در  شده  مطرح  مباحث  مهمترین 

فراگیران بود.
بانوان کونگ فو کار شهرستان بستک مقتدرانه 

تمام سهمیه های استان را جهت اعزام به 

رقابت های فدراسیون کونگ فو به خود 
اختصاص دادند

فاطمه  و  برگزیده  پرنیان   ، پایندان  خدیجه   ، مروت  لیال 
افرا؛ چهار بانوِی کونگ فو کار از باشگاههای شهر بستک و 
کوخرد توانستند با کسب مقام اول در رقابت با حریفان خود 
از شهرستانهای رودان و بندر خمیر و پارسیان پیشی گیرند 
اختصاص  بخود  را  به مسابقات کشوری  اعزامی  و سهمیه 

دهند.
استان  از  برتر  فوکاران  انتخاب کونگ  برای  ها  رقابت  این 
هرمزگان جهت اعزام به مسابقات کشوری فدراسیون کونگ 
فو در تاریخ هفتم بهمن ماه به میزبانی بندرعباس و با رقابت 
رزمی کاران بستک ، رودان و پارسیان برگزار گردید. گفتنی 
است مربی و کوچینگ این تیم خانم ها نجفی از رودان و 

دیده جهان از بستک عهده دار خواهند بود.
بمناسبت هفته زن جشنواره مهارت ورزی در 

روستای خرگوشی سیریک برگزار شد
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک 
گفت: بمناسبت هفته زن و مادر و میالد باسعادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( جشنواره بازی های بومی و محلی به همراه 
نمایشگاه لباس ها و پوشش بانوان بلوچ و گارگاه آموزشی 
مهارت های زندگی به مدت یک روز در روستای خرگوشی 

برگزار شد.
اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون  اداره  رئیس  محمدی  حنیفه 
شهرستان سیریک در این جشنواره افزود: هدف از برگزاری 
روستایی  بانوان  بین  نشاط  و  شور  ایجاد  را  این جشنواره 
های  مهارت  احیای  منظور  به  بانوان  ترغیب  و  ،تشویق 
شغلی و مشاغل خانگی، مهارت ورزی، ایجاد اشتغال، کسب 
درآمد، توانمند سازی بانوان و ایجاد نشاط و ترک در بانوان 

روستایی برشمرد.
وی اضافه کرد:این جشنواره بعلت محدودیت های کرونایی 
با تعداد محدودی بین بانوان روستایی در قالب بازی های 
و  بانوان  محلی  های  لباس  ارائه  جشنواره  محلی،  بومی 
گارگاه آموزشی مهارت های زندگی  در روستای خرگوشی 
برگزار شد. محمدی یادآور شد:این آئین با همکاری ادارات 
بهزیستی ، ورزش وجوانان و با همراهی هئیت ورزش های 
همگانی و حضور آقای زرهی رئیس بهزیستی و خانم ها 
سلیمانی،رئیسی برگزار شد و در پایان از بانوان هنرمند و 

نمونه روستای خرگوشی تجلیل شد.

در دیدار استاندار هرمزگان با اعضای موسسه ملی مرهم عنوان شد:

بیماران نیازمند به اعمال جراحی شکاف لب و کام به سرعت 
شناسایی شوند
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هف که سرطان سینه،  می دهد  نشان  اپیدمیولوژیک  مطالعات 
شایع ترین سرطان زنان جهان است که زنگ هشدار آن در 
ایران هم به صدا درآمده و بنا به گفته مسووالن بهداشت و 
درمان، در تحقیق اخیر منتشر شده توسط محققان ایرانی 
پیش بینی شده تا سال ۲0۲۵ میالدی، بروز سرطان سینه 

تا ۶3 درصد افزایش یابد.
یکم تا هفتم بهمن ماه هفته ملی مبارزه با سرطان نامگذاری شده 
که امسال برنامه های این هفته تا نیمه بهمن ادامه دارد، بیماری 
که عامل ۲۷ درصد موارد مرگ زودرس است و ساالنه در ایران 
اساس  بر  که  شوند  می  مبتال  سرطان  به  نفر  هزار   ۱۰۰ حدود 
گزارش وزارت بهداشت این عدد تا سال ۲۰۳۰ میالدی )۱۴۰۹ 
خورشیدی( با افزایش حداقل هشتاد درصدی، به بیش از ۱۶۰ 

هزار نفر در سال خواهد رسید.
یکی از انواع سرطان ها که زنان در سراسر جهان به دلیل ابتال 
به آن به نسبت بیشتری از سایر انواع سرطان ها از بین رفته اند، 
سرطان سینه است که به باور متخصص زنان و عضو انجمن زنان 
ایران، پس از سرطان پوست دومین سرطان شایع در  و مامایی 

میان زنان است.
به  ابتال  اصلی  فاکتورهای  از  اینکه  یادآوری  با  پیروان  سوزان 
در  معمول  به طور  که  است  افراد  و سن  این سرطان، جنسیت 
سن یائسگی و پس از آن شایع تر است، اظهار داشت: البته این 
سرطان ممکن است در مردان هم دیده شود اما شیوع بیشتر آن 

در میان زنان است.
وی افزود: سرطان سینه به معنای رشد سلول های سرطانی در 
بافت سینه است که هم می تواند در مجاری شیری و هم در غدد 
سینه اتفاق بیافتد که به طور معمول نوعی که در مجاری شیری 

است، نوع شایع تری است.
سرطان  نوع  این  شایع  عالیم  درباره  مامایی  و  زنان  متخصص 
یا  توده  لمس  احساس  با  زنان  معمول  طور  به  کرد:  خاطرنشان 
ضخیم شدگی در نسج سینه، به ما مراجعه می کنند که تغییر 
در اندازه یا شکل، تغییر در پوست مانند تورم یا برجستگی و در 
یا پوست  برخی موارد برگشتگی نوک سینه و همچنین خارش 
ریزی در قسمتی از سینه و قرمز شدن قسمتی که مبتال شده از 

دیگر عالئم رایج سرطان سینه است.
در خطر  بیشتر  افرادی  پرسش که چه  این  به  پاسخ  در  پیروان 
برخالف  داد:  توضیح  هستند،  سرطان  نوع  این  به  ابتال  ریسک 
ترین  اصلی  خانوادگی  سابقه  کنند  می  گمان  که  عمومی  تصور 
علت آن است، تنها ۵ تا ۱۰ درصد دلیل ابتال به سرطان سینه 
به دلیل سابقه فامیلی و ارثی است که به دو ژن بی آر سی ای ۱ 
و بی آر سی ای ۲ بر می گردد که خوشبختانه این ژن ها برای 
کسانی که به احتمال ابتال به صورت ارثی شک دارند، قابل اندازه 

گیری است.
وی ادامه داد: از فاکتورهای اصلی ابتال به سرطان سینه، جنسیت 
و سن افراد است که به طور معمول در سن یائسگی و پس از آن 
شایع تر است که متاسفانه اخیرا در سن های پایین تر هم دیده 

می شود.
سابقه  که  افرادی  ایران،  مامایی  و  زنان  انجمن  عضو  گفته  به 
سرطان در یک سینه دارند احتمال اینکه سینه دیگر هم مبتال 
شود باال است. ضمن اینکه داشتن سابقه رادیوتراپی هم می تواند 

ایجاد سرطان را جلو بیاندازد.
پیروان در مورد سایر افراد ریسک پذیر اظهار داشت: کسانی که 
قاعدگی زودهنگام یعنی قبل از دوازده سالگی دارند یا یائسگی 
دیررس یعنی پس از پنجاه و پنج سالگی دارند در خطر بیشتری 
یا  نمی شوند  دار  بچه  اصال  که  افرادی  در  دارند. همچنین  قرار 
کسانی که پس از یائسگی به مدت طوالنی درمان های هورمونی 
جایگزین استفاده می کنند احتمال ابتال به سرطان سینه بیشتر 

است.
توان  کارهایی می  به سرطان سینه چه  ابتال  از  پیشگیری  برای 

کرد؟
و  پیشگیری  راهکارهای  مورد  در  مامایی  و  زنان  متخصص 
تشخیص زودهنگام این نوع سرطان به معاینه سینه در روز اول تا 
دهم قاعدگی اشاره کرد و گفت: آموزش نحوه معاینه ها به صورت 
بروشور یا مقاله و تصویری در فضای اینترنت به وفور وجود دارد.

متخصص  پزشک  به  مراجعه  یکبار  سالی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
توصیه می شود، خاطرنشان کرد: سرطان سینه غربالگری دارد و 
این غربالگری بسیار حائز اهمیت است. بانوانی که سابقه سرطان 
این  باید  زودتر  و حتی  سالگی  از چهل  دارند  خانواده  در  سینه 
موضوع را رعایت کنند و بانوانی که سابقه ندارند باید بین چهل تا 

چهل و پنج سالگی ماموگرافی انجام دهند.
ترک سیگار یکی دیگر از توصیه های متخصص زنان و مامایی به 
بانوان بود چرا که به گفته وی، سیگار و دخانیات، از فاکتورهای 

شناخته شده برای سرطان سینه است.
دیگر  از  سالم  و  مناسب  تغذیه  و  ورزش  شد:  یادآور  پیروان 
راهکارهای پیشگیری از ابتال به سرطان سینه است چرا که باعث 
باالبردن سیستم ایمنی بدن می شوند. منظور از تغذیه سالم به 
آوردن  پایین  و  زیاد  مقدار  به  سبزیجات  و  میوه  مصرف  معنای 

درصد چربی در مواد غذایی است.
وی تاکید کرد: بانوان سعی کنند در محدوده وزن طبیعی بمانند 

چرا که سرطان در خانم های چاق شایع تر است.
مورد سرطان های  را در  آماری  آمریکا  تحقیقات سرطان  انجمن 
سرطان  به  مربوط  آمار  آخرین  )که  میالدی   ۲۰۱۸ سال  شایع 
است( منتشر کرده است. در این آمار تمام سرطان های شایع به 

استثنای سرطان پوست غیر مالنوم لحاظ شده است.
در سال ۲۰۱۸ میالدی حدود ۱۸ میلیون مورد سرطان در سراسر 
جهان وجود داشت که ۹.۵ میلیون مورد در مردان و ۸.۵ میلیون 
مورد در زنان شیوع داشت. در حال حاضر پیشگیری از سرطان 
مهمترین معضل بهداشت عمومی است و متخصصان تغییر رژیم 
و  وزن  و کاهش  بدنی  فعالیت  افزایش  زندگی،    و سبک  غذایی 
پیشگیری  در  اصول  مهمترین  را  الکل  و  دخانیات  مصرف  عدم 
شایع ترین  با  مرتبط  آمار  آخرین  ادامه  در  می دانند.  سرطان  از 

سرطان های جهان ذکر شده است.
هستند  جهان  سرطان های  شایعترین  سینه  و  ریه  سرطان های 
که هریک ۱۲.۳ درصد از کل آمار را به خود اختصاص می دهند.

مورد  میلیون   ۱.۸ با  شایع  بزرگ سومین سرطان  روده  سرطان 
جدید در سال ۲۰۱۸ گزارش شده است.

آمار کلی در سال ۲۰۱۸ میالدی به قرار زیر است:
-شمار مبتالیان به انواع سرطان ۱۷ میلیون و ۳۶ هزار و ۹۰۱ نفر

-سرطان ریه با دو میلیون و ۹۳ هزار و ۸۷۶ نفر مبتال که ۱۲.۳ 
درصد از آمار کل سرطان است.

-تعداد مبتالیان به سرطان سینه دو میلیون و ۸۸ هزار و ۸۴۹ 
نفر که ۱۲.۳ درصد از آمار کل سرطان است.

- شمار مبتالیان به سرطان روده بزرگ یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
و ۹۷۷ نفر که ۱۰.۶ درصد از کل آمار مربوط به سرطان است.

-تعداد مبتالیان به سرطان پروستات با یک میلیون و ۲۷۶ هزار و 
۱۰۶ نفر که ۷.۵ درصد را به خود اختصاص می دهد.

که ۶۰۱  نفر  و ۷۰۱  هزار   ۳۳ و  میلیون  یک  با  معده  -سرطان 
درصد را به خود اختصاص می دهد.

را  موارد  از  درصد   ۵ که  نفر   ۸۰ و  هزار   ۸۴۱ با  کبد  -سرطان 
شامل می شود.

-سرطان مری با ۵۷۲ هزار و ۳۴ مورد ابتال که ۳.۴ درصد را به 
خود اختصاص می دهد.

-سرطان دهانه رحم با ۵۶۹ هزار و ۸۴۷ مورد ابتال که ۳.۳ درصد 
از موارد را تشکیل می دهد.

-سرطان تیروئید با ۵۶۷ هزار و ۲۳۳ مورد ابتال که ۳.۳ درصد را 
به خود اختصاص می دهد.

سرطان مثانه با ۵۴۹ هزار و ۳۹۳ مورد ابتال که ۳.۲ درصد را به 
خود اختصاص می دهد

--سرطان لنفوم غیرهوچکین با ۵۰۶ هزار و ۵۹۰ هزار مورد ابتال 
که ۳ درصد مبتالیان را تشکیل می دهد.

-سرطان لوزالمعده با ۴۵۸ هزار و ۹۱۸ مورد ابتال که ۲.۷ درصد 
را تشکیل می دهد.

تشکیل  را  درصد   ۲.۶ که  مبتال   ۳۳ و  هزار   ۴۳۷ با  -لوسمی 

می دهد.
-سرطان کلیه با ۴.۳ هزار و ۲۶۲ مورد مبتال که ۲.۴ درصد را 

تشکیل می دهد.
-سرطان رحم با ۳۸۲ هزار و ۵۹ مورد ابتال و ۲.۲ درصد از آمار 

کل
-سرطان لب و دهان با ۳۵۴ هزار و ۸۶۴ مورد ابتال و ۲.۱ درصد 

از آمار کل
-سرطان مغز و سیستم عصبی مرکزی با ۲۹۶ هزار و ۸۵۱ مورد 

ابتال و ۱.۷ درصد از آمار کل 
ابتال و ۱.۷ درصد  با ۲۹۵ هزار و ۴۱۴ مورد  -سرطان تخمدان 

از آمار کل
-سرطان مالنوم با ۲۸۷ هزار و ۷۲۳ مورد ابتال و ۱.۷ درصد از 

آمار کل
-سرطان کیسه صفرا با ۲۱۹ هزار و ۴۲۰ مورد ابتال و ۱.۳ درصد 

از آمار کل
از  و ۱ درصد  ابتال  مورد  و ۴۲۲  هزار  با ۱۷۷  -سرطان حنجره 

آمار کل
-مولتیپل میلوما با ۱۵۹ هزار و ۹۸۵ مورد ابتال و ۰.۹ درصد از 

آمار کل
و ۷۹  با ۱۲۹ هزار   )Nasopharynx( بینی  -سرطان گلوی 

مورد ابتال و ۰.۸ درصد از آمار کل
 ۸۸۷ و  هزار   ۹۲ با   )Oropharynx( دهانی  گلوی  -سرطان 

هزار نفر و ۰.۵ درصد از مواردکل
-سرطان حلق با ۸۰ هزار و ۶۰۸ مورد ابتال و ۰.۵ درصد از آمار 

کل
 ۰.۵ و  ابتال  مورد   ۹۹۰ و  هزار   ۷۹ با  هوچکین  لنفوم  -سرطان 

درصد از آمار کل
از  درصد   ۰.۴ و  ابتال  مورد   ۱۰۵ و  هزار   ۷۱ با  بیضه  -سرطان 

آمار کل
-سرطان غدد بزاقی با ۵۲ هزار و ۷۹۹ مورد ابتال و ۰.۳ درصد 

از آمار کل
-سرطان مقعد با ۴۸ هزار و ۵۴۱ مورد و ۰.۳ درصد از آمار کل

-نوعی سرطان پوست به نام سارکوم کاپوسی با ۴۱ هزار و ۷۹۹ 
مورد ابتال و ۰.۲ درصد از آمار کل

خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اولویت قرار گرفتن 
مسایل و مشکالت زنان، امید به پیگیری مسایل زنان دو چندان 
شده است که یکی از این موارد بحث سالمت و بهداشت و درمان 
بهمن   ۵ بهداشت  وزیر  الهی  عین  بهرام  راستا  همین  در  است. 
ماه در نشست مشترک فراکسیون های زنان و دیپلماسی سالمت 
تعالی  و  عدالت  طرح  اجرای  برای  تالش  در  داد:  وعده  مجلس 
سالمت هستیم و بحث سرطان های شایع در زنان را در این طرح 

جزو برنامه های خود قرار می دهیم.
تحول  طرح  با  طرح  این  تفاوت  داشت:  اظهار  بهداشت   وزیر 
سالمت این است که در طرح تحول تنها درمان دیده شده است 
و اینکه هتلینگ بیمارستان ها ارتقا، تعرفه ها و دریافتی پزشکان 
افزایش یابد اما در طرح تعالی سالمت به بحث عدالت و حمایت 
از مناطق محروم و شبکه های بهداشتی پرداخته شده است که 
رهبر معظم انقالب بر این موضوع تاکید زیادی دارند؛ معتقدیم که 
در بحث سالمت و آموزش عدالت خوبی وجود ندارد و باید بتوان 

تا جایی که مقدور است عدالت را محقق کنیم.

سرطان سینه گریبان چه زنانی را می گیرد؟
  گزارش  : ایرنا



بهادری جهرمی: ایفای نقش مادری و فعالیت اجتماعی 
منافاتی ندارد

سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت، معرفی بانوان الگو را موجب 
اعتمادآفرینی جامعه زنان و حاکمیت عنوان کرد و گفت: منافاتی میان 
اجتماعی  انجام مسئولیت های  و  ایفای نقش مادری، پوشش اسالمی 

در جامعه وجود ندارد.
علی بهادری در جلسه هم اندیشی با جمعی از زنان فعال در عرصه های 
مختلف اجتماعی به مناسبت روز والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، با 
اشاره به ظرفیت باالی زنان، گفت: در همه عرصه های مختلف اجتماعی، 
بانوان کشور نشان داده اند که چه به جهت نظم و چه از لحاظ دقت، 
دلسوزی، امانتداری و سایر مؤلفه های مهم دیگر از ظرفیت های باالیی 

برخوردار هستند و این مساله قابل مقایسه و کتمان نیست.
با  تعامل  و  وکالت  نهاد  در  افزود: در دوران حضورم  سخنگوی دولت 
جامعه حقوقدانان و وکال، اثرگذاری و دقت بانوان را در احقاق حقوق 
و  تالش  این  هم  پزشکی  حوزه  در  و  کردم  درک  و  مشاهده  مردم 
دلسوزی از سوی پزشکان زن کاماًل محسوس است اما با این وجود در 
بانوان در عرصه های اجتماعی همچنان جای  به کارگیری از ظرفیت 

کار بیشتری وجود دارد.
مشکالت بانوان با نگاه مردانه احصا می شود/ بانوان مشکالت را خود 

مطالبه کنند
اقدام  به  زنان  ظرفیت  از  بیشتر  استفاده  داد:  ادامه  جهرمی  بهادری 
فرهنگی و اجرایی در عرصه های حاکمیتی و مردمی نیاز دارد. از آنجا 
که مشکالت بانوان اغلب با نگاه مردانه دیده شده و با عینک مردانه 
بانوان مشکل  اولویت این است که  بنابراین،  مشکالت احصا می شود، 

بانوان را مطالبه و رفع کنند.
این  در  بانوان  سوی  از  شده  مطرح  اظهارات  درباره  دولت  سخنگوی 
جلسه از جمله ارتقای سطح مسئولیت های زنان در استان ها، هم گفت: 
نهادهای  به  مشکالت  کننده  منعکس  هم  دولت  عنوان سخنگوی  به 
شوراهای  و  در جلسات  را  درخواست ها  هم  و  گیرنده هستم  تصمیم 

عالی مطرح می کنم.
الگوی  و  بانوان شاخص  از  را  در جلسه  زنان حاضر  بهادری جهرمی، 
افزایش نقش زنان در جامعه  از راههای  جامعه دانست و گفت: یکی 
مزیت  دو  که  است  رسانه ها  و  مردم  به  شاخص  و  الگو  زنان  معرفی 
دارد یکی اینکه موجب افزایش اعتماد به نفس زنان و دیگری موجب 

افزایش نقش آفرینی آن ها در مسئولیت ها می شود.
الگو و موفق، گفت:  به معرفی زنان  برای کمک  با اعالم آمادگی  وی 
شورای اطالع رسانی دولت در این زمینه پشتیبان است و چه در سطح 
همکاری  با  تا  داریم  را  الزم  آمادگی  دولت  در سطح  چه  و  رسانه ای 
معاونت زنان ریاست جمهوری، زنان موفق و فعال که توانسته اند در 
ایرانی و مسلمان در خانواده،  اساسی زن  به نقش مهم و  کنار توجه 
جامعه  به  دهند  انجام  هم  را  خوبی  اجتماعی  و  علمی  فعالیت های 

معرفی و الگوسازی کنیم.
رییس شورای اطالع رسانی دولت خاطرنشان کرد: معرفی زنان موفق 
نمونه های  وقتی  که  چرا  داشت؛  خواهد  تاثیرگذاری  زمان  گذر  در 
شاخص در هر عرصه ای افزایش یابد، امکان فعالیت و بهره برداری از 

ظرفیت های مغفول در جامعه هم بیشتر می شود.
فعالیت های  ارتقای  و  اشتغال زایی  اینکه  بیان  با  جهرمی  بهادری 
نکند،  وارد  مادری  نقش  به  ضربه ای  که  باشد  طوری  باید  اجتماعی 
شاخصی  نمونه های  وجود  گفت:  نشست،  در  حاضر  بانوان  به  خطاب 
پوشش  مادری،  نقش  ایفای  بین  منافاتی  می دهد  نشان  شما  مانند 

اسالمی و انجام مسئولیت های اجتماعی در جامعه ایران وجود ندارد.
قد  تمام  نوع کمک،  هر  برای  نیز  ازدواج جوانان  بحث  در  افزود:  وی 

اعالم آمادگی می کنیم.
از دغدغه های  آسان  ازدواج  به  و کمک  ازدواج جوانان  رفع مشکالت 

مهم دولت است
بهادری جهرمی، رفع مشکالت ازدواج جوانان و کمک به ازدواج آسان 
تمهیدات  راستا  این  در  و گفت:  دانست  مهم دولت  از دغدغه های  را 
کاهش  و  آسان  ازدواج  به  کمک  است.  شده  اندیشیده  مختلفی 
هزینه های ازدواج در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادهایی برای 
کمک به خرید جهیزیه جوانان با قیمت مناسب در نظر گرفته و قرار 
شد یک بسته عملیاتی و جامع تهیه و با همکاری دستگاه های مسئول 

اجرا شود.
براساس این گزارش، در ابتدای این دیدار سیده فاطمه مقیمی )فعال 
اقتصادی و کارآفرین(، عالیه مهرابی )شاعر و نویسنده(، زهره حسینی 
قهرمان  و  ورزشکار  پوش  )ملی  بابایی  سپیده  همدم(،  پلتفرم  )مدیر 
و  فرهنگی  )فعال  ضرابی زاده  بهناز  جهان(،  بانوان  کشتی  رقابت های 
وفا  )خبرنگار(،  زمانی  سعیده  شینا(،  دختر  کتاب  نویسنده  و  ادبی 

ماهواره  پروژه  مدیر  و  فضایی  فناوری  فعال  دانشگاه،  )استاد  صدقی 
پیام( به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و دغدغه های جامعه 

بانوان در عرصه های مختلف را بیان کردند.
سخنگوی شورای نگهبان:

قانون اساسی برای زنان جایگاهی بی بدیل قائل است
انسان های  پرورش  پیش آهنگ  را  زنان  نگهبان،  شورای  سخنگوی 
برای  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  نوشت:  و  دانست  مکتبی 

زنان جایگاهی بی بدیل قائل است.
و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت  به  نظیف  طحان  هادی 
اساسی  قانون  نوشت:  توییتری خود،  در حساب  زن  روز  گرامیداشت 
جمهوری اسالمی ایران برای زنان جایگاهی بی بدیل قائل است؛ زنان 
و  ارزش  از  و  دارند  فعال حیات حضور  میدان های  در  مردان  همانند 
کرامتی واال برخوردارند زیرا آنان پذیرای مسوولیتی خطیرتر هستند و 
آن مسوولیت پر ارج در دیدگاه اسالمی، پیش آهنگ بودن در پرورش 

انسان های مکتبی است.
خزعلی: ۱۲ درصد از سرپرستان خانوار، زنان هستند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: محرومیت زدایی 
از قشر ضعیف بخصوص زنان سرپرست خانور در اولویت قرار دارد زیرا 
در حال حاضر بالغ بر سه و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور 

وجود دارد که ۱۲ درصد سرپرستان خانوار را شامل می شوند.
انسیه خزعلی در مراسم بزرگداشت روز زن که در سالن اجالس سران 
و با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه معاونت امور 
بر  به صورت خاص  موقعیت های مختلف  در  ریاست جمهوری  زنان 
و عدالت متمرکز است، خاطرنشان کرد: در همین  محرومیت زدایی 
راستا اقدام هایی در راس بین الملل، در بحث های حقوقی، در حمایت 
از محرومیت زدایی و همه تالش هایی که فرزندان ما در بخش های 
جامعه  اقشار  همه  و  کارگران  فرهیختگان،  آموزی،   دانش  ورزشی، 
صورت گرفته که این حمایت و پشتیبانی به فرموده ریاست جمهوری 
ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد: محرومیت زدایی از قشر ضعیف 
بخصوص زنان سرپرست خانور در اولویت قرار دارد زیرا در حال حاضر 
بالغ بر سه و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که 
۱۲ درصد سرپرستان خانوار را شامل می شوند. معاون رئیس جمهوری 
با بیان اینکه ۵۰ درصد این زنان سرپرست خانوار باالی ۶۰ سال سن 
دارند که شرایط مساعد برای کار ندارند، خاطرنشان کرد: ۶۸ درصد 
زنان سرپرست خانوار به خاطر فوت همسر، ۱۲ درصد به دلیل طالق، 
۱۴ درصد هم با داشتن همسر به دلیل شرایط محرومیت، مهاجرت یا 
اعتیاد همسر سرپرست خانوار و با مشکل مواجه هستند. خزعلی افزود: 
امروز با افرادی روبه رو هستیم که عائله حکومت هستند و حکومت 
وظیفه دارد مایحتاج آنان را تامین کند اما این تامین باید عزتمندانه 
باشد. بخشی از این زنان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که از 
حقوق ناچیزی برخوردار هستند و ما وظیفه داریم مایحتاج این افراد 
تاکید  با  با عزت زندگی کنند. وی  تا  تامین کنیم  را  آنان  فرزندان  و 
مسکن،  اقتصادی،  مشکالت  جمله  از  متعددی  مشکالت  با  اینکه  بر 
افزایش خانواده  و  اجتماعی  احساس طرد  روانی،  و  عاطفی  فرهنگی، 
های تک نفره در حیطه این مساله روبه رو هستیم، تصریح کرد: این ها 
مسایلی است که وظیفه معاونت امور زنان را سنگین و دوچندان می 
کند ضمن اینکه دغدغه معیشت، دغدغه نخست زنان سرپرست خانوار 
است. این در حالی است که افزایش طالق و کم شدن ازدواج بر تعداد 

زنان سرپرست خانوار می افزاید.
خزعلی با بیان اینکه وظیفه داریم از زیاد شدن زن سرپرست و خود 
سرپرست جلوگیری کنیم، تشریح کرد: بر همین مبنا برنامه کسب و 
فراهم  را  بتوانیم شرایطی  تا  اجرایی کردیم  را  کارهای خانواده محور 
کنیم تا این زنان و فرزندان آنان در شرایط عزتمندانه در این مشاغل 
خانگی یا کارگاه هایی که تحت نظر کارآفرینان واسط دایر می شود 

مشغول به کار باشند.
به  و  دایم  به صورت  این کارگاه ها  پایداری  و  فعالیت  ادامه داد:  وی 
مدت چهارسال رصد می شود و از طریق حلقه های واسط که نظارت 
بر کارگاه ها دارند، برنامه های تولیدی اعالم و با حمایت دولت ادامه 

خواهد داشت.
مسایلی  دیگر  از  را  اجتماعی  های  آسیب  جمهوری،  رئیس  معاون 
یادآور  و  دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  زنان  شدت  به  که  کرد  عنوان 
شد: بیشترین آسیب ها که در حاشیه نشینی نمود می کند اعتیاد، 
طالق، خودکشی و مفاسد اجتماعی و اخالقی است که تالش کردیم 
بر روی برخی از آن ها که در سال های گذشته نرخ تصاعدی داشته 

است متمرکز شویم.
وی افزود: برنامه مشاوره قبل از ازدواج در آموزش و پرورش و دانشگاه 
انجام  ها که می تواند نوجوانان و جوانان را تحت پوشش قرار بدهد 
خواهد شد. اما حین ازدواج و چهار سال پس از ازدواج هم آموزش ها 

و مشاوره هایی از طریق مشاور خانواده از قبیل پزشک خانواده  ارایه 
می شود تا قبل از اینکه اختالفات به مراحلی برسد که نیاز به مشاوره 

های دادگاهی باشد مشکل حل شود.
خزعلی با بیان اینکه علل مختلفی برای آسیب طالق ذکر شده است، 
علل  از  یکی  مطلوب  عملکرد  و  مهارت  و  دانش  نقص  کرد:   تصریح 
مهم است که اقداماتی برای کاهش این مساله در دوره های مختلف 
از یک  بادوام کمتر  ازدواج های  اینکه  به  با توجه  بود  شاهد خواهیم 
سال ۳۹ درصد و کمتر از ۵ سال ۳۷ درصد اعالم شده است طبیعتا 
سرمایه گذاری در این چهار سال و فرهنگ سازی و داشتن مشاوره 
این معضل جلوگیری کند. معاون رئیس  از  تواند  های استاندارد می 
جمهوری یادآور شد: برنامه های دیگر مانند برقراری عدالت فراگیر را 
و  تحلیل  را  عدالت جنسیتی  های  و حتما شاخص  داریم  اولویت  در 
شاخص های دیگر به آن اضافه خواهد شد. زیرا به دنبال عدالت فراگیر 
هستیم که فقط بر جنسیت تاکید ندارد بلکه کودکان، نوجوانان و همه 
خانواده را در بر خواهد گرفت. خزعلی با تاکید بر اینکه در نگاه بین 
المللی هم روابط خوبی را با زنان کشورهای اسالمی و سایر کشورهای 
جهان آغاز کردیم و امروز هم شاهد حضور زنانی از کشورهای لبنان، 
هند، سوریه و عراق هستیم، گفت: عنوان »بانوی خردمند« که امروز 
بر این نشست نهاده شده است برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری 
فرمودند  )س(  زینب  حضرت  قهرمانانه  حرکت  توصیف  در  که  است 
حرکتی مدبرانه و خردمندانه بود که توانست مسیر تاریخ را عوض کند 
و نهضت و جهاد را به راه اندازد و امروز به شدت نیاز به این نهضت 

تحلیل گر هستیم.
حضور زنان در ورزشگاه؛ وعده محقق شده معاونت

 امور زنان
ورزشگاه آزادی و بازی مقدماتی جام جهانی ایران و عراق با حضور زنان 
رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و نوید حضوری دوباره برای نیمی 

از جمعیت کشور داشت.
ورزشگاه آزادی میزبان بازی دو تیم ایران و عراق در چارچوب رقابت 
زنان  حضور  دیگر  بار  بود،  فوتبال   ۲۰۲۲ جهانی  جام  انتخابی  های 
دست  به  اسالمی  جمهوری  های  پرچم  با  که  زنانی  دید؛  خود  به  را 
برای تماشای بازی فوتبال شرکت کردند. مادری که در کنار خانواده، 
کرد،  می  هدایت  ورودی  در  به سمت  را  فرزند خردسالشان  کالسکه 
دختری که با شوق همپای مادر و دوستان، پرچم ایران را تکان می داد 
و تنها آرزویش رسیدن تیم ملی به جام جهانی بود؛ بانوانی که شوق 
این دلخوشی  مانع  باران  و  فریاد زدند و سرما  را  حضور در ورزشگاه 
نشد. حضور این بانوان در ورزشگاه را باید به نوعی مدیون تالش های 
بی بدیل و پیگیری های »انسیه خزعلی« معاونت امور زنان و خانواده 
دانست که به وعده ای که در نخستین نشست خبری خود به همه 
زنان داد مبنی بر اینکه به دنبال عدالت فراگیر هستیم تا برای همه 
اقشار جامعه بخصوص زنان سهمی از عدالت بیابیم، عمل کرد. معاون 
رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در حاشیه »مراسم بدرقه تیم 
ملی فوتبال بانوان به جام ملت های فوتبال آسیا« ضمن اعالم حمایت 
بود که زنان  با عراق گفته  بازی  از حضور تماشاگران »زن« در  خود 
دغدغه  داشت.  خواهند  حضور  ورزشگاه  در  بازی  این  تماشای  برای 
دولت سیزدهم همواره رسیدگی به مسایل و مشکالت پیرامون زنان 
حال  و  است  بوده  دهند  می  تشکیل  را  کشور  جمعیت  از  نیمی  که 
حضور زنان در ورزشگاه آزادی شاهد این مدعا است که باید به فال 
نیک گرفت. تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب با برتری یک بر صفر 
مقابل عراق، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را کسب کرد که 
مهدی طارمی زننده تک گل این دیدار بود. تاکنون عالوه بر قطر به 
عنوان میزبان،  صعود تیم های آلمان،  دانمارک، برزیل، فرانسه، بلژیک، 
کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلیس، سوییس، هلند، آرژانتین و ایران 
جام  به  ایران  صعود  ششمین  این  است.  شده  قطعی  جهانی  جام  به 
فرانسه،  آرژانتین، ۱۹۹۸  در سال های ۱۹۷۸  ملی  تیم  است.  جهانی 
حضور  جهانی  جام  در  روسیه   ۲۰۱۸ و  برزیل   ۲۰۱۴ آلمان،   ۲۰۰۶
داشت و این بار هم در جام  ۲۰۲۲ قطر حضور خواهد داشت. اما تفاوت 
بزرگ این صعود با دوره های گذشته، مقتدرانه و سریع بودن این صعود 
بود. ایران که در رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال رتبه نخست 
آسیا را در اختیار دارد، به عنوان نخستین تیم قاره کهن سهمیه جام 

جهانی را به دست آورد.
برگزاری نمایشگاه عکس دادا

انجمن سینمای جوانان استان هرمزگان به مناسبت گرامیداشت مقام 
زن، نمایشگاه عکسی با عنوان " دادا " برگزار کرد.

 ، استاد حسین مشعری  آثار  از  ایی  برگزیده  آمده  نمایش در  به  آثار 
مدرس و عکاس هرمزگانی  میباشد. این نمایشگاه از تاریخ سوم بهمن 
ماه آغاز به کار کرد  دادا : در زبان پهلوی، بلوچ ،کردی و گویش لری 
و هرمزگان  به معنای خواهر، بزرگ ،بلند مرتبه و پر ارزش می باشد.

اخبار حوزه بانوان
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هف خزعلی: نیازمند نگاه حمایتی به فعالیت های زنان در عرصه های گوناگون 
هستیم

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه امام راحل زمینه بروز 
توانمندی را برای همه زنان فراهم کرد، گفت: ما نیازمند چنین نگاهی هستیم که هم 
نقش و جایگاه واقعی زن در خانواده را بشناسد، هم از فعالیت های زنان در عرصه های 
گوناگون سیاسی و اجتماعی حمایت کند. انسیه خزعلی در آیین تجدید میثاق زنان با 
آرمان های بنیانگذار جمهوری اسالمی در آغاز هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با بیان 
اینکه امام خمینی)س( به زن ها جان بخشید و هویت داد و زمینه ظهور و بروز استعداد 
و توانمندی های آنها در ایران و بلکه جهان فراهم نمود، افزود: امامی که فرمود »من شما 
]بانوان[ را به رهبری قبول دارم« )صحیفه امام، جلد ۷، صفحه ۱۳۲( و نهضت را مدیون 
زن ها می دانست؛ امامی که زن را منشأ خیرات می دانست و معتقد بود باید زن ها در امور 
اساسی و مقدرات مملکت مشارکت کنند. وصیتنامه سیاسی – الهی امام پر از این نکات 
زیبا و آموزه هایی است که خصوصا در زمینه زنان باید روی آن کار جدی شود. خزعلی 
تصریح کرد: امام خمینی)ره( تأکید می کنند محرومیت هایی که به زنان و بلکه اسالم و 
مسلمین تحمیل شده از اسالم نیست و آنقدر زمینه فعالیت و بروز و ظهور زنان را باز می 
کنند که جز مواردی که به شأن، عفاف و حریم آنها خدشه ای وارد شود هیچ محدودیت 
و انحصاری قائل نمی شود. امام با این نگاه زن ها را به میدان آورد و زمینه فعالیت آنها را 
فراهم کرد. وی یادآور شد: همین امر را مقام معظم رهبری تأکید می فرمایند که من هیچ 
محدودیتی برای فعالیت زنان قائل نیستم اّل اینکه معتقدم باید مسأله عفاف و خانواده 
را حفظ کنند. دو رکنی که می تواند هویت اساسی زن را حفظ کند و حافظ حریم زن، 
توانمندی ها، قدرت و تأثیرگذاری زن و حفظ گوهرهای ناب وجودی زن باشد. لذا در همه 
زمینه هایی که زن می تواند فعالیت کند و قدرت و قّوت خود را به منصه ظهور برساند، از 
پشتیبانی امام و رهبری بهره مند شد و ما امروز آمده ایم تا قدرشناسی کنیم از اینکه این 
امام راه را برای ما باز و زمینه بروز توانمندی را برای همه زنان فراهم کرد. معاون رئیس 
جمهوری اظهار داشت: روزی که امام تازه به قم آمده بودند شاید یک نوجوان ۱۵ ساله 
بودم. خدا رحمت کند همسر گرامی ایشان را که یار وفادار و همراه صدیق امام بودم. وقتی 
که خواستم از منزل خارج شوم امام را سر سجاده دیدم و احساس شعفی که از پشتیبانی 
ها و حمایت امام از زنان داشتم، خدمت ایشان رفتم و گفتم ما خانم ها چه کنیم که 
دینمان را به انقالب ادا کنیم؛ این نعمت بزرگی که به ما داده اید و ما را از طاغوت رها و 
زمینه رشد ما را فراهم کرده اید. ایشان لبخندی زدند و فرمودند شما اگر دو فرزند صالح 
به این جامعه تحویل دهید، دینتان را ادا کرده اید. وی ادامه داد: یعنی امامی که از یک 
سو فعالیت اجتماعی، نظامی و حرکت های علمی، پژوهشی و سیاسی زنان را ترغیب و 
تشویق می کنند، از سوی دیگر به این نکته مهم، نقش سازنده، مزیت نسبی و اعتمادی 
که خلقت به زن کرده و نقش مهمی که زن در پایداری نسل و سازندگی انسانیت به دوش 
دارد، توجه می دهند. این به معنای نگاه همه سویه، دارای همه ابعاد و به دور از افراط و 
تفریط است. اآلن چقدر ما نیازمند چنین نگاهی هستیم که ضمن اینکه نقش و جایگاه 
واقعی زن در خانواده را بشناسد، در شرایط بحرانی جمعیت، از فعالیت های زنان در عرصه 
های گوناگون سیاسی و اجتماعی حمایت کند. خزعلی با تاکید بر اینکه معاونت امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری سعی بر این دارد که زنان را برای زنان به میدان بیاورد، 
خاطرنشان کرد: هم در عرصه های خانوادگی و حمایت هایی که باید خود زنان از زنان 
داشته باشند و آسیب هایی که متوجه جامعه زنان و خانواده آنها هست با همت خودشان 
برطرف شود، و هم در عرصه های توانمند سازی و ارتقاء علمی، فکری، روحی و رسیدن 
به موقعیتی که بتوانند روی پای خودشان بایستند و باری را از دوش جامعه بردارند؛ همان 
گونه که در زمان جنگ  نشان دادند صبوری، استقامت و توانمندیشان را در مسیر احیاء 

دین و تداوم انقالب با تمام وجود به کار خواهند گرفت.
مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی:

منش زن در خانواده، مروج سبک زندگی ایرانی اسالمی است
مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی با تاکید 
بر اینکه رفتار، باورها، اعتقادات و محوریت زن در خانواده نقش برجسته ای در ترویج 
سبک زندگی ایرانی اسالمی دارد، گفت: زن به عنوان محور خانواده، ایجاد کننده فضای 
گفتمانی، مشورت و هویت سازی است. مینو اصالنی به مناسبت فرارسیدن روز میالد 
حضرت فاطمه)س( و هفته بزرگذاشت مقام زن  و روز مادر به تشریح نقش زن در تشویق 
و تبلیغ و ساخت زندگی ایرانی اسالمی پرداخت و یادآور شد: زن به عنوان محور خانواده، 
مدیریت داخلی، تدبیر وضعیت اقتصادی خانواده و تهیه لوازم خانواده اعم از پوشاک و 
غیره را بر عهده دارد، کاری که با مشورت خانواده انجام می گیرد. وی با تاکید بر اینکه 
یکی از ابزارهای تحقق زندگی ایرانی اسالمی استفاده از وسایل و کالهای ایرانی است، 
افزود: به دلیل اینکه زنان در چیدمان و تهیه وسایل خانه نقش مهمی دارند در استفاده 
از کالی ایرانی هم نقش اساسی ایفا می کنند. در حقیقت پشت هرکالیی یک فرهنگ 
و هویتی قرار دارد از این رو در کالهای ایرانی هم حضور مهندسان، سازندگان و تقویت 
جایگاه کال و هویت ایرانی در نظر گرفته می شود. مسئول امور زنان و خانواده مرکز 
مادر، منش  وقتی  نتیجه  اظهار داشت: در  عالی دفاع ملی  دانشگاه  راهبردی  مطالعات 
خانواده را بر این روال قرار دهد که کالی ایرانی مصرف شود، این خود یکی از راه های 
ترویج فرهنگ و سبک ایرانی اسالمی است. اصالنی رفتار و اعتقادات و باورهای زن در 
خانواده را دومین نکته مهم در ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی عنوان و تصریح کرد: 
هرچقدر زن در خانواده اعتقادات معنوی، رفتاری و اخالقی قوی تری داشته باشد به 
طور طبیعی زندگی آرامش بخش تر است به گونه ای که همه موارد انسانی در آن لحاظ 
می شود؛ اگر خانواده از نظر بضاعت مالی ضعیف باشن این روحیه مادر باعث می شود 
که اعضای خانواده چندان آسیب نبینند و اگر غنی باشند تالش می شود که به دیگران 

کمک کنند وکمک مومنانه در زندگی نهادینه می شود. وی تصریح کرد: ایجاد فضای 
گفتمانی، مشورت و در میان گذاشتن همه مسایلی که لزم است اعضا در آن نقش ایفا 
کنند بسیار حایز اهمیت است و مادر به عنوان محور، به خوبی می تواند این فضا را ایجاد 
کند همانند حضرت زهرا )س( که فرزندان را در مهمترین مسایل زندگی، مشورت های 
سیاسی، اقتصادی و معنوی دخالت می دادند و آنجا که سه روز پشت سر هم افطار را به 
فقرا می دهند شاهدیم که چه زیبا همه اعضای خانواده با ایشان همراهی می کنند. این 
همراهی نتیجه یک فرایند گفتمانی در خانواده است. مسئول امور زنان و خانواده مرکز 
مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی درباره نقش مادر در ایجاد فضای همراهی 
اعضای خانواده با هم و کاهش شکاف ها توضیح داد: یکی از علت های مهم افزایش شکاف 
بین نسلی و گفتمانی در سال های اخیر این است که به تربیت فرزندان فرایندی نگاه نمی 
کنیم در حالیکه اگر به تربیت فرزندان به عنوان فرایندی توجه شود شاهد این چالش 
نخواهیم بود. گفت وگو با فرزندان و آنها را به مشورت گرفتند حتی در مورد خرید یک 
کالی معمولی، احساس مهم بودن را در آنان ایجاد می کند در نتیجه زمانی که خانواده از 
او کاری بخواهد تبعیت می کند. اصالنی افزود: آن موقع است که فرزندان احساس هویت 
می کنند در حالیکه امروزه شاهدیم خیلی از فرزندان از وضعیت مالی خانواده خبر ندارند 
زیرا خانواده موضوع را برای آنان مطرح نمی کنند تا ناراحت نشوند. در حالی که برای 
کاهش انشقاق، باید فرزندان را در مسایل خانواده شریک بدانیم و به آنان مسوولیت دهیم. 
هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر از شنبه دوم بهمن ماه تا روز جمعه هشتم بهمن ماه 
ادامه دارد که روزهای آن به ترتیب، شنبه، زن؛ نهضت علمی و فناوری - جهش تمدنی، 
یک شنبه، زن؛ سیره فاطمی - ایمان آگاهانه زیست مومنانه، دوشنبه، زن؛ فرهنگ و هنر 
-   سبک زندگی ایرانی اسالمی، سه شنبه، زن؛ فرهنگ سازی ازدواج آسان و پایداری نسل 
صالح، چهارشنبه، زن؛ مدیریت، نشاط و نقش آفرینی در عدالت اجتماعی، پنجشنبه، زن؛ 
افتخارآفرینی - حماسه سازی و عزت ملی و روز جمعه، زن؛ خودباوری - نقش آفرینی در 

تولید و اقتصاد نامگذاری شده است.
خزعلی: توانمندسازی بانوان از مهمترین راهبردهای دولت است

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به آسیب هایی که متوجه بانوان 
ارتقای علمی،  توانمندسازی،  در عرصه فعالیت های اجتماعی و خانوادگی است، گفت: 
راهبردهای  مهمترین  از  اهدافشان  برای  رسیدن  برای  زنان  اجتماعی  و  روحی  فکری، 
معاونت زنان و امور خانواده دولت است. انسیه خزعلی در آیین تجدید میثاق معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری به مناسبت آغاز هفته زن و روز مادر با آرمان های امام 
خمینی)ره( در حرم ایشان، اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
به دنبال استفاده از ظرفیت زنان در جهت حمایت از این قشر است. وی با بیان اینکه 
زنان باید به گونه ای توانمند شوند که روی پای خودشان در جهت رسیدن به موقعیت 
دلخواهشان بایستند، عنوان کرد: زنان جامعه ایران باید بتوانند با استقامت، صبوری و 
خالقیت ضمن رسیدن به اهدافشان باری از دوش جامعه بردارند. خزعلی اضافه کرد: 
امروز نگاه به زنان باید به مانند دوره حیات امام راحل و تاکیدات رهبر معظم انقالب 
جامع، کامل و بدون افراط و تفریط باشد تا شاهد بروز استعدادها و توانمندی های بانوان 
ایران اسالمی در تمامی عرصه ها باشیم. وی با اشاره به اینکه امام راحل پس از انقالب 
زمینه را برای حضور و بروز استعدادها و توانمندی های بانوان ایران اسالمی محیا نمودند، 
ابراز کرد: امام راحل پیروزی نهضت را مدیون بانوان می دانستند و معتقد بودند زنان باید 
در امور اساسی و مقدرات مملکت مشارکت فعال داشته باشند. رئیس ستاد مرکزی هفته 
بزرگداشت مقام زن و روز مادر بیان داشت: امام راحل بارهای تاکید داشتند که محرومیت 
هایی که به زنان تحمیل شده است ربطی به دین مبین اسالم ندارد و ایشان زمینه های 
لزم برای ظهور و بروز استعدادهای بانوان حتی در عرصه نظامی را باز کردند. خزعلی با 
بیان اینکه امام راحل بر حضور زنان در اجتماع تا جایی تاکید داشتند که شان، عفاف و 
حریم آنان خدشه دار نشود، افزود: ایشان هیچ انحصار و محدودیتی برای حضور زنان در 
عرصه های مختلف قائل نبودند. وی اضافه کرد: امام راحل در جواب کسانی که پس از 
پیروزی انقالب می گفتند زنان باید از ادارات دولتی خارج و به خانه برگردند، فرمودند که 
الن زمانی است که زنان باید به میدان و اجتماع ورود کنند چرا که محیط برای فعالیت 
زنان به لطف انقالب پاکسازی شده است. خزعلی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب نیز 
به مانند استاد خود امام خمینی)ره( بر حضور زنان با حفظ شان آنان در جامعه معتقد 
هستند، ابراز کرد: زنان حافظان خانواده و تربیت کننده نسل آینده کشور هستند که باید 
شان و شخصیتشان در جامعه حفظ شود. انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر به همراه معاونان و 
جمعی از بانوان امروز به مناسبت آغاز هفته زن و روز مادر با حضور در حرم مطهر امام با 

آرمان های بلند ایشان تجدید عهد و پیمان کردند.
تیم ملی فوتسال زنان ایران قهرمان کافا شد

تیم ملی فوتسال زنان ایران قهرمان مسابقات آسیای مرکزی شد. تیم ملی فوتسال زنان 
ایران جمعه)۸ بهمن ماه( در آخرین دیدار از مسابقات آسیای مرکزی موسوم به کافا 
قهرمان  مقابل حریف خود،  بر صفر  پیروزی ۹  با  و  به میدان رفت  تاجیکستان  مقابل 
این تورنمنت شد.  نسترن مقیمی، فرشته کریمی)سه گل(، سارا شیربیگی)دو گل(، نسا 
احدی، سحرپاپی و مهسا علی مددی گلزنان ایران در این دیدار بودند.    تیم ایران در 
این رقابت ها ۶ دیدار انجام داد که در پنج مسابقه مقابل تیم های ازبکستان، تاجیکستان 
دوبار و قرقیزستان دو بار پیروز شد و در دیدار دور برگشت مقابل ازبکستان به تساوی 
رسید. این اولین تورنمنت ایران بعد از حدود دو سال تعطیلی است. آخرین باری که 
ایران در تورنمنتی بین المللی شرکت کرد اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بود که به روسیه اعزام 
شد. سحر پاپی، فاطمه پاپی، طاهره مهدی پور، اعظام آخوندی، مهسا علی مددی، فاطمه 
توسلی، سارا شیربیگی،  فرزانه  فرشته کریمی،  زمانی،  فرشته خسروی، سحر  رحمتی، 

نسترن مقیمی و نسا احدی بازیکنان ایران در این تورنمنت هستند که هدایت آن ها را 
فروزان سلیمانی بر عهده دارد.

بازدید مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری از پرسنل و بیماران بخش زنان 
و زایمان بیمارستان خلیج فارس

بمناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر، نرگس منتظری تختی مدیر کل 
امور زنان و خانواده در سومین روز هفته گرامیداشت مقام زن، با حضور در بیمارستان 
خلیج فارس با پرسنل بخش زنان و زایمان و بخش جراحی زنان دیدار و گفتگو کرد. 
وی ضمن بازدید  از مادرانی که فرزند خود را بدنیا آورده بودند، تکریم و روز مادر را به 

آنها تبریک گفت
نورسته اژدری قهرمان بانوان مسابقات شطرنج کشوری جام هرمزگان

نورسته اژدری از شهرستان بستک قهرمان مسابقات شطرنج کشوری جام هرمزگان شد 
دوره مسابقات شطرنج کشوری جام هرمزگان با حضور ۱۴۷ شطرنجباز از ۱۷ استان در 
خانه شطرنج بندرعباس برگزار شد که در پایان نورسته اژدری از شهرستان بستک به 
مقام قهرمانی بانوان دست پیدا کرد. گفتنی است این مسابقات ۹ دور و به روش سویسی 

با سرداوری داور فیده فاطمه سرافراز, شکوهی برگزار شد
به مناسبت والدت فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت هفته زن و روز مادر:

تجلیل از بانوان شاغل در فرمانداری بندرعباس 
به مناسبت ولدت برگ بانوی اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( از بانوان شاغل در فرمانداری 
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  دریا  آوای  گزارش  به  شد.  تجلیل  بندرعباس 
بندرعباس، با حضور عزیزاهلل کناری فرماندار، منتظری، مدیر کل امور بانوان و خانواده 
استانداری، حاج آقا ارجمند استاد حوزه و دانشگاه، معاونین فرماندار و بانوان شاغل در 
فرمانداری مراسم تجلیل از بانوان برگزار و مورد تقدیر قرار گرفتند. در این آیین تجلیل 
که در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد، عزیزاهلل کناری ضمن تبریک ولدت دخت نبی 
اکرم و بانوی دو عالم به بیان شخصیت بزرگ بانوی اسالم پرداخت و گفت: حضرت فاطمه 
زهرا )س(  از ابعاد مختلف برای جامعه بشری الگویی بی نظیر است که بانوان باید بهترین 
الگوی جهان را سرلوحه رفتار، کردار و گفتار خود قرار دهند. وی با بیان اینکه استحکام 
هر خانواده نشات گرفته از وجود زن می باشد خاطرنشان کرد: در کشور ما که همه بر 
سر سفره حضرت زهرا هستیم باید از سفره اخالص و معنویت، رفتار و همه ابعاد وجودی 
حضرت زهرا بهره برده و در زندگی خود جاری نماییم. فرماندار بندرعباس ادامه داد: به 
برکت نظام جمهوری اسالمی بانوان کشور، حضرت زهرا را الگوی خود قرار داده اند و به 
لطف تکیه بر الگوهایی شخصیتی دخت نبی اکرم در همه حوزه ها پیشرفت چشمگیری 
داشته اند. کناری به نقش و جایگاه زن در خانه اشاره و یادآور شد: برکتی که خداوند در 
وجود مادران قرار داده است در وجود مردان نیست و بانوان نباید با مسایل جزیی جایگاه 
خود را از دست بدهند. وی با اشاره به هدف قرار دادن خانواده ها از سوی دشمن برای 
فروپاشی، خطاب به بانوان گفت: نباید اجازه دهیم دشمن به درون خانواده ها رخنه کند، 
هر چند تا کنون هم دشمن در این زمینه موفق نبوده و با وجود زنان آگاه، تحصیلکرده، با 
بینش اسالمی باز هم موفق نخواهد شد. فرماندار بندرعباس، موفقیت مردان را در جامعه 
مرهون حضور و پشتوانه بانوان از آنان ذکر و تصریح کرد: در کنار هر مرد موفقی یک 
زن سختکوش و با افکار توانمند قرار دارد. همچنین در این مراسم خانم منتظری مدیر 
کل امور بانوان و خانواده استانداری و حاج آقا ارجمند استاد حوزه و دانشگاه به مناسبت 
این روز و جایگاه زن در جامعه و نقش فاطمه زهرا در بینش و آگاهی جامعه اسالمی 
سخنانی را بیان کردند. در پایان از همه بانوان شاغل در فرمانداری تجلیل و هدایایی نیز 

تقدیم آنان شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد:

 لزوم اجرای طرح پیشگیری از حوادث مرتبط با مرگ کودکان زیر پنج سال در 
هرمزگان و آگاهی بخشی به خانواده ها در این خصوص 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با بیان اینکه سوانح ترافیکی و 
غرق شدگی، مهمترین عوامل مرگ کودکان زیر پنج سال در استان هرمزگان است، بر 
لزوم اجرای طرح پیشگیری از حوادث مرتبط با مرگ کودکان زیر پنج سال و آگاهی 
بخشی به خانواده ها در این خصوص، تاکید کرد. دکتر علی رئوفی در جلسه کارگروه 
فرهنگی، اجتماعی، سالمت، زنان و خانواده استان هرمزگان با تبریک خجسته سالروز 
ولدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا "سالم اهلل علیها" و هفته گرامیداشت مقام مادر و 
زن، با اشاره به اهمیت سند مهندسی فرهنگی استان هرمزگان، عنوان کرد: برش استانی 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور ویژه استان هرمزگان، تکمیل و جهت اجرایی شدن به 
دستگاه های اجرایی ذیربط با هدف صیانت از بخش های مختلف فرهنگی استان ابالغ 
می شود. وی گفت: سند مهندسی فرهنگی استان هرمزگان متناسب با بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی، طراحی و تدوین شده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: اجرای طرح پیشگیری از حوادث 
مرتبط با مرگ کودکان زیر پنج سال، توسط دانشگاه علوم پزشکی استان با همکاری 
اهداف مورد نظر دنبال شود.  به  برای دستیابی  با جدیت  اجرایی ذیربط  دستگاه های 
رئوفی تصریح کرد: براساس آمار و گزارش های دانشگاه علوم پزشکی، سوانح ترافیکی 
و غرق شدگی از مهمترین عوامل مرگ کودکان زیر پنج سال در اغلب شهرستان های 
استان هرمزگان است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان 
کرد: آگاهی بخشی به خانواده ها به ویژه پدران و مادران برای کاهش سوانح مرتبط با 

مرگ کودکان زیر پنج سال، با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاه ها در برنامه ریزی ها برای کاهش آسیب 
ها در بخش های مختلف بهره گرفته شود و تنها به بدنه کارشناسی دستگاه ها در برنامه 

ریزی ها اکتفا نشود.

اخبار حوزه بانوان
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ساالد کاردینال از محبوب ترین و پر طرفدار ترین ساالدهایی است که ص
این ساالد یک وعده  البته   ، نمود  به عنوان پیش غذا سرو  توان  می 

غذای سبک نیز محسوب می شود و برای وعده شام مناسب است
می  تهیه  پخته  زمینی  سیب  با  که  است  ساالدهایی  دسته  جز  ساالد  این 
شود و پایه اصلی آن سیب زمینی است . این ساالد خوشمزه از ترکیب سیب 
کاردینال جز  تهیه می شود. ساالد  و سس  دیگر  با سبزیجات  پخته  زمینی 
و سس  زمینی  داشتن سیب  علت  به  و  کامل محسوب می شود  ساالدهای 
می تواند یک شام سبک باشد. این ساالد را می توان به عنوان پیش غذای 
رسمی برای مهمانی ها تهیه نمود. ساالد کاردینال را می توان در برگ کاهو 
یا کلم سرو نمود و قبل از مهمانی آن را تهیه و در یخچال نگهداری کرد تا 

زمان سرو برسد .
مواد الزم ساالد کاردینال

سیب زمینی پخته شده   ۵۰۰ گرم
مغز گردو خرد شده    یک دوم پیمانه

برنج دم کشیده شده   ۵ قاشق سوپخوری
 مواد الزم برای سس

کالباس خرد شده  ۱پیمانه
سس مایونز  ۶ قاشق سوپخوری

مغز کرفس خرد شده  یک دوم پیمانه
سس کچاپ  ۲ قاشق چایخوری

مغز کاهو   ۱۱۰ گرم
آبلیمو  ۳ قاشق سوپخوری

خیار شور خرد شده   ۱ پیمانه
نمک و فلفل سیاه      به میزان الزم

طرز تهیه:
سیب زمینی پخته را نگینی خرد کنید

انجام  را  کار  این  مناسب  آب  مقدار  با  اید  کرده  پز  آب  را  زمینی  سیب  اگر 
سیب  و  شود  می  شل  زمینی  سیب  بافت  باشد  زیاد  آب  مقدار  .اگر  دهید 
داخل  را  زمینی  سیب  توانید  می   . نیست  مناسب  ساالد  برای  شل  زمینی 
فر یا مایکروفر بپزید تا بدون آب تنوری شود و بافت آن محکم باشد و طعم 

بهتری داشته باشد. 

طرز تهیه :
خیار شور را نگینی خرد کنید. ژامبون را نیز  نگینی خرد کنید )بهتر است 

از ژامبون گوشت با کیفیت و با درصد باال استفاده کنید(
پوست  نشود.  نازک  آن  نگینی  های  برش  تا  دهید  برش  ضخیم  را  ژامبون 

کرفس را با پوست کن بگیرید و آن را ریز خرد کنید 
باشد که  آنقدر ریز  یا دانه های آن  باشد  نباید پودر  را ریز خرد کنید،  گردو 
بیاید.   دندان  زیر  بزرگ  تکه  یک  که  باشد  درشت  آنقدر  نباید  و  نشود  دیده 
سس مایونز ، آبلیمو ، سس کچاپ ، نمک و فلفل سیاه را با هم مخلوط کنید

مواد سس را به خوبی مخلوط کنید و در ظرف بزرگی بریزید. به ترتیب خیار 
با  تا  بزنید  و هم  اضافه کنید  را  کالباس خرد شده  شور خرد شده و سپس 
سس مخلوط شوند. گردو و کرفس را اضافه کنید و مجدد با سس مخلوط 
کنید. سیب زمینی های خرد شده را اضافه کنید و با مواد دیگر و سس به 

از شستن  خوبی مخلوط نمایید. کاهو را خرد کنید ، دقت کنید کاهو بعد 
آب اضافی نداشته باشد و کامال خشک شود. کاهو و برنج را نیز اضافه کنید 
و با مواد به خوبی هم بزنید.مواد ساالد باید دورانی هم زده شود تا له نشده و 
شکل ساالد حفظ شود. اگر ساالد را تا ۳۰ دقیقه بعد سرو می کنید می توان 
کاهو و برنج را اضافه کرد اما اگر ساالد را چند ساعت دیگر سرو می نمایید 

نیم ساعت قبل از سرو کاهو و برنج پخته را اضافه نمایید.
برای سرو ساالد می توان از برگ کاهو استفاده کرد یک برگ کامل کاهو را 
به خوبی بشویید و کامال خشک کنید ، مقدار مناسبی از ساالد را در برگ 

ریخته و سرو کنید
می توانید در هنگام سرو گوجه گیالسی به ساالد اضافه کنید

ظرفهایی  از  باید  کنید  سرو  ظرف  در  را  کاردینال  ساالد  خواهید  می  اگر 
استفاده نمایید که کمی گود باشند، از ظرف تخت و صاف استفاده نکنید

با سرآشپز=  ساالد کاردینال

چند خبر کوتاه ...

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:
قانون »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« مشوقی برای زنان است 

جمعیت  جوانی  قانون  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهوری  معاون 
سیاست های  جزو  و  زنان  زندگی  های  عرصه  همه  خانواده«برای  از  حمایت  و 

تشویقی است که به نقش زنان بر می گردد. 
»انسیه خزعلی« در مراسم تجلیل از زنان کارآفرین در وزارت تعاون، کار و رفاه 
ارتقای  به منظور  زنان  حوزه  قوانین  و  سیاست ها  همه  داشت:  اظهار  اجتماعی 

جایگاه آنان، کمک به فرزندآوری و توان علمی زنان است. 
وی افزود: شورای عالی انقالب ۳۰ سال است که به ترسیم جایگاه زن پرداخته 
است، در اوج جنگ تحمیلی و در سال ۱۳۶۵ در زمان حضور امام راحل و رهبر 
فرزانه انقالب جایگاه زن ترسیم شده است که در جهان نظیر ندارد.   خزعلی 
بیان داشت: عالی ترین جایگاه در حد مشاوره رهبر معظم انقالب و مسووالن سه 
قوه باید برنامه ها و قوانین امور زنان را تصویب کنند و این مصوبه ها نتیجه این 
هم افزایی است.  معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: 
با انتقاد  امروزه مراکز مختلفی برای حمایت از زنان ایجاد شده است.  خزعلی 
ندارند، اظهار داشت:  امور خویش  از قوانین و مصوبه های  اینکه زنان آگاهی  از 
زنان،  امنیت  کرامت،  حفظ  برای  زن  حمایت  در  مصوبه ها  و  قوانین  مجموعه 
و  اجتماعی  تامین  کار،  محل  در  امنیت  مادری،  نقش  خشونت،  از  جلوگیری 
زنان  اما چون  است،  تصویب شده  و  پیش بینی  زنان  فرزندآوری  و  بازنشستگی 

آگاهی ندارد مطالبه نمی کنند. 
وی گفت: امروز زنان موفقی در علم، مهارت افزایی و خدماتی داریم.  

این مقام مسوول با بیان اینکه جایگاه زن و نقش زنان برای ایجاد تمدن اسالمی 
باید مورد اهتمام قرار گیرد، تصریح کرد: روح اهلل از خاندان رسالت آمد و جایگاه 

زن را در خانواده و سیاست تبیین کرد. 
خزعلی بیان داشت: زن ها نشان دادند که اگر جامعه به آنها امنیت دهد، در همه 

عرصه ها می درخشند.
سن واکسیناسیون از 1۲ سال به ۹ سال کاهش یافت

محسن منصوری، استاندار تهران گفت: بر اساس مصوبه امروز ستاد ملی کرونا، 
مقرر شد سن واکسیناسیون از ۱۲ سال به ۹ سال 

منصوری گفت: اینکه جنس واکسن و دز تزریقی به چه شکلی باشد، را وزارت 
بهداشت و کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعالم خواهند کرد.

سن  شد  مقرر  کرونا،  ملی  ستاد  امروز  مصوبه  اساس  بر  گفت:  منصوری 

واکسیناسیون از ۱۲ سال به ۹ سال کاهش پیدا کند. او در عین حال تاکید کرد 
که این واکسیناسیون کامال داوطلبانه و با رضایت والدین کودکان انجام می شود. 
منصوری گفت: اینکه جنس واکسن و دز تزریقی به چه شکلی باشد، را وزارت 

بهداشت و کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعالم خواهند کرد.
انتصاب فاطمه حاجی نژاد به سمت مشاور شهردار بندرعباس در امور 

بانوان و خانواده
مشاور  عنوان  به  نژاد  حاجی  فاطمه  بندرعباس،  شهردار  سوی  از  حکمی  طی 
بانوان و خانواده منصوب و از زحمات خدیجه احترامی مشاور  شهردار در امور 

اسبق شهردار بندرعباس در این سمت تقدیر شد.
مهدی نوبانی طی حکمی فاطمه حاجی نژاد را به عنوان مشاور شهردار بندرعباس 

در امور بانوان و خانواده منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:

خانم فاطمه حاجی نژاد
به  توجه  با  شده  باز  شما  برای  تالش  و  کار  دفتر  از  جدیدی  فصل  که  اکنون 
شایستگی و صداقت و اخالق و عملکرد جهادی به موجب این حکم به عنوان 

مشاور شهردار در امور بانوان و خانواده منصوب می شوید.
امید است در سایه الطاف الهی موفق و موید و پیروز باشید و در راه خدمت به 

مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی گام بردارید.
مهدی نوبانی - شهردار بندرعباس

گفتنی است؛ دبیر عفاف و حجاب شهرداری بندرعباس در کارنامه کاری فاطمه 
حاجی نژاد دیده می شود.

کاشت درختان پالک گذاری شده به نام مادران شاغل در شهرداری 
منطقه چهار بندرعباس

به گزارش آوای دریا و به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه چهار بندرعباس، 
»علی پاسالرزاده« با اعالم این خبر گفت: با عنایت به سالروز والدت بانوی دو 
عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر، شهرداری منطقه چهار برای تکریم 
به همراه  این منطقه  مادران شاغل در  از  بزرگوار، ضمن دعوت  مادران  جایگاه 
فرزندانشان مراسمی را برای ادای احترام به آنان برگزار نمود. وی در این خصوص 
افزود: به تعداد مادران منطقه چهار، درختان نارگیل پالک گذاری شده به نام 
های آن عزیزان تقدیم شد تا در محلی که برای این مراسم منظور شده بود، با 
دستان خود بکارند. پاسالرزاده ضمن شادباش این روز فرخنده اضافه کرد: میالد 
گرامی  بانوان  تمامی  را خدمت  زن  روز  )س(،  طاهره  خجسته حضرت صدیقه 

باالخص بانوان شاغل در مجموعه شهرداری بندرعباس که هم در خانه و خانواده 
و هم در محیط اداره مشغول هستند تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

مدیر شهرداری منطقه چهار بندرعباس در پایان خاطر نشان کرد: مراسم دیگری 
برای تجلیل و تقدیر از تمامی بانوان شاغل در منطقه چهار و اهمیت به جایگاه و 

منزلت آن بزرگواران در حال اجرا است.
تجلیل از بانوان شاغل در ادارات شهرستان جاسک  

به مناسبت میالد باسعادت حضرت زهرا ) س( و روز زن صورت گرفت:
ومدیرکانون  انقالبی  زنان  نماینده  جاسکی  اشرافی  الهام  جلسه  این  ابتدای  در 
پرورش فکری شهرستان جاسک گفت:ضمن تقدیرازمدیرانی که به حفظ شان 
ازمدیران خواهانیم  دارند  توجه  بانوان شاغل در دستگاه خود  انسانی  و کرامت 
از پیش  بانوان شاغل در دستگاه ها بیش  درتکریم ،حفظ شان،جایگاه وحقوق 
اهتمام داشته باشند ونباید درهیچ دستگاهی شاهد تضییع حقوق مادی ومعنوی 
بانوان باشیم. علی مهرانی سرپرست فرمانداری شهرستان جاسک ضمن تبریک 
فرارسیدن روز میالد با سعادت بانوی دو عالم حضرت زهراس و هفته گرامیداشت 
روز زن و مقام مادر اظهار داشت: این افتخاراست برای بانوان و مادران و زنان 
گرانقدری که امروز را به مناسبت فرخنده میالد حضرت  فاطمه )س(اسوه اخالق 
و اسوه زنان عالم روز زن و مادر نامگذاری شده است   مهرانی گفت: مادر دارایی 
ارزشمندی است برای جامعه و خصوصا برای ایران عزیز ما نقش مادر برای تربیت 
فرزندان صالح بسیار مهم است و  امرزو افتخار زنان و مادران ایران اسالمی آن 
است که  اسوه آنان بی بی دوعالم  حضرت زهراست و روش و منش آنان نیز 
فاطمی است منشی که برگرفته از اخالق مداری والیتمداری وهمسرداری است 
گفته  کم  دوعالم  بی  بی  اخالقیات  و  فضائل  گفتن  از  بازهم  بگوییم  هرچه  که 
ایم ،یقینا شما مادران، همسران و زنان خوبی برای خانواده و جامعه هستید و 
افزود:  .  وی  یافته است  بارز دین و اسالم و قرآن در وجود مادر تجلی  نمونه 
حفظ کرامت و شان زنان در ادارات باید در جهت احترام و تکریم و جایگاه آنان 
در جامعه حقوق و حرمت آنان حفط شود و در نهایت قوانینی که شامل حال 
بانوان می شود اجرا شود و به سرانجام برسد.  مهرانی در پایان سخنان خود بیان 
داشت: مقام و شخصیت بانوان و جایگاه بی بدیل آن ها در حفظ بنیان خانواده 
و پرورش فرزندانی شایسته بایستی همواره مورد توجه باشد تا جامعه از آرامش 

و بالندگی برخوردار گردد.
شایان ذکر است در پایان این مراسم از بانوان شاغل در ادارات با اهدای لوح و 

هدایا تقدیر شد
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بوستان  در  دستی  صنایع  کنندگان  تولید  کار  و  کسب  رونق 
ساحلی غدیر بندرعباس )محوطه زیر پرچم ( از سوم لغایت هفتم 
بهمن ماه برگزار شد.  در همین راستا مهدی نوبانی با تاکید بر 
گسترش صنایع دستی شهر خالق بندرعباس، بیان کرد: شهر 
بندرعباس به عنوان شهر خالق در کنار ۲۹۵ شهر جهان در حوزه 

صنایع دستی، هنرهای سنتی و بومی معرفی شده است.
عکس : مرتضی غریبی 

نمایشگاه عرضه محصوالت مشاغل خانگی در بندرعباس 
از دریچه دوربین آوای دریا
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