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صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 23  بهمن  1400 سال سوم
www.avayedarya.ir

جوانان بومی جویای کار هرمزگانی در پورتال استانداری 
ثبت نام کنند

آغاز واکسیناسیون ۵ تا ۱2 ساله ها علیه کرونا

رقم وام ازدواج برای سال آینده
 مشخص شد

آسیب شناسی قتل های ناموسی در 
گفت وگو با کارشناسان حقوقی

افزایش 1۷ درصدی ازدواج مجدد در ایران؛ دهه 
هفتادی ها و هشتادی ها، رکوردار ازدواج مجدد 



سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان 
استاندار  توسط  شده  انجام  های  پیگیری  اساس  بر  گفت: 
زمینه  در  را  خود  نیازهای  استان  صنایع  شد  مقرر  هرمزگان، 
جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید از طریق بانک اطالعاتی 

متقاضیان اشتغال استانداری هرمزگان تامین کنند.
به گزارش آوای دریا، »محسن خاکی نهاد«،سرپرست معاونت توسعه 
جمع  در  ماه(  بهمن   ۲۱( هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت 
خبرنگاران، افزود: مهندس دوستی استاندار هرمزگان از زمان انتصاب، 
حل مساله اشتغال و به کارگیری نیروهای بومی در صنایع استان را به 
عنوان یکی از دغدغه های مهم خود در دستور کار قرار داده است و 
در سفر اخیر رییس جمهور به استان ، این مطالبه از سوی استاندار به 
شکل پیشنهاد به هیات دولت ارائه شد که با نگاه مساعد دولت برای 
رفع مشکل اشتغال جوانان بومی استان ، خوشبختانه پیشنهاد استاندار 

مورد تصویب قرار گرفت.
پورتال  به  مراجعه  با  می توانند  اشتغال  متقاضیان  گفت:  نهاد  خاکی 
نشانی  به  سایت  در  نام  ثبت  بخش  طریق  از  هرمزگان،  استانداری 
www.hormozgan.ir اطالعات خود را وارد و درخواست خود 

را ثبت کنند.
بیان  استانداری هرمزگان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست 
کرد: این اطالعات از سوی استانداری هرمزگان در اختیار صنایع قرار 
خواهد گرفت و از این پس نیاز صنایع در زمینه جذب نیروی انسانی 

جدید از طریق افراد ثبت نام شده در این سامانه رفع خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری استان:

جوانان بومی جویای کار هرمزگانی در پورتال استانداری
 ثبت نام کنند
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میزان آسیب پذیری دختران سیگاری دو برابر پسران است
گفت:  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس   
سیگار کشیدن رقابت بین زن و مرد نیست بلکه 
ضمن  است،  خود  به  زدن  آسیب  برای  رقابت 
اینکه نباید فراموش کرد که میزان آسیب پذیری 

دختران سیگاری دو برابر پسران است.
در  با سیگاری  زن  مشاهده یک  دور،  نه چندان  زمانی 
دست و بیرون دادن حلقه های دود از دهان قابل هضم 
نبود و هزاران حرف و حدیث درباره فرد مورد نظر در 
اذهان عمومی  شکل می گرفت و تابویی محسوب می 
شد که قداست مادرانگی را زیر سوال می برد. حاال اما 
فرقی نمی کند در خیابان، کافی شاپ یا در اتوبوس و 
خودرو، از کنار برخی از دختران و زنان که می گذری 
بوی تند سیگار به مشام می رسد وکم کم این تصویر در 
قاب کوچه و خیابان و مهمانی ها بیش از گذشته پیش 

چشمانمان رژه می رود.
آمار ارایه شده از سوی »محمدرضا مسجدی« دبیرکل 
مدعا  این  شاهد  دخانیات،  استعمال  با  مبارزه  جمعیت 
است؛ آنجا که اعالم می شود نزدیک به ۲۰ تا ۲۲ درصد 
مردان و کمتر از ۳ درصد زنان سیگاری هستند؛ اما اگر 
نشان  ارقام  برسیم  دانشجویان دختر  و  به دانش آموزان 
می دهد تا ۳۵ درصد دختران تجربه مصرف قلیان دارند 
بیفتند،  به دام دخانیات  تعداد ۵ درصد  این  از  اگر  که 

ارقام وحشتناک خواهد شد.
در سال های اخیر و بنا برگزارش سازمان ها و موسساتی 
که در ساماندهی معتادان و گروه های دیگر فعالیت می 
کنند، سن مصرف سیگار به ۱۳ و ۱۴ سال رسیده است .

سن مصرف سیگار به ۱۳ و ۱۴ سال رسیده است
افزایش  پرده  پشت  درباره  چلک  موسوی  حسن  سید 
خبرنگار  به  دخانیات،  مصرف  سوی  به  زنان  گرایش 
حوزه زنان و خانواده ایرنا، می گوید: سیگار و استعمال 
دخانیات توسط زنان امری امروزی نیست و در گذشته 
هم وجود داشت اما در گذشته در پستوی خانه و دور 
از انظار عمومی این کار انجام می شد و در حال حاضر 
و  مشهود  و  کرده  پیدا  بیشتری  بروز  و  ظهور  نوعی  به 

فراگیر شده است.
وی با تاکید بر اینکه قبحی که در گذشته سیگار داشت 
در  دهد:  می  ادامه  است،  رفته  بین  از  و  ندارد  امروز 
برای  قانونی  های  محدودیت  جهان،  کشورهای  تمامی 
تا ۲۰  از ۱۶  که  است  نوشته شده  سن مصرف سیگار 
و  اخیر  های  سال  در  متاسفانه  اما  است  متفاوت  سال 
بنا برگزارش سازمان ها و موسساتی که در ساماندهی 
معتادان و گروه های دیگر فعالیت می کنند، سن مصرف 
سیگار به ۱۳ و ۱۴ سال رسیده است که شواهد عینی 

این در حالی است که  را نشان می دهد.  این  از  کمتر 
قرن  در  بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  اساس  بر 
گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر بر اثر مصرف سیگار 

جانباخته اند.
احتمال مصرف مواد مخدر در افراد سیگاری باال است

اینکه  بیان  با  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رییس 
پیامدها و عوارض سیگار بر همگان مبرهن است، یادآور 
می شود: بالغ بر ۸۰ درصد از کسانی که به سمت مواد 
مخدر روی می آورند، پیش از آن سیگار می کشیدند. 
کسی  به  کرد  فراموش  نباید  و  است  تاملی  قابل  رقم 
او  از  یا  کنند  می  تعارف  تریاک  کشد  می  سیگار  که 

درخواست می کنند که با هم بگردند.
اینکه احتمال مصرف مواد مخدر برای  بر  با تاکید  وی 
سیگار  کند:  می  خاطرنشان  است،  باال  سیگاری  افراد 
دروازه ورود به سایر آسیب های اجتماعی است و حال 
دختری که سیگار می کشد ممکن است برای دوستی 
و  بخرند  برایش سیگار  داده شود،  او درخواست  به  هم 

روشن کنند و سپس اتفاقات بدتری هم بیافتد.
رقابت  کشیدن  سیگار  شود:  می  یادآور  چلک  موسوی 
بین زن و مرد نیست بلکه هر کسی که بر سر سیگار با 
دیگری رقابت کند در حقیقت رقابت برای آسیب زدن 
به خود کرده است و نباید فراموش کرد که میزان آسیب 

پذیری دختران سیگاری دو برابر پسران است.  
گروه  از  تاثیرپذیری  کنار  در  ها  سلبریتی  از  تقلید   
گرایش  عوامل  مهمترین  ها  همکالسی  و  همساالن 

دختران به استعمال سیگار است.
آموزش به موقع در کنار فضای صمیمی خانه از جمله 
مددکاران  انجمن  رییس  هستند  بازدارنده  عوامل 
اجتماعی ایرنا، با بیان اینکه کنجکاوی، ابراز وجود، تقلید 
همساالن  گروه  از  تاثیرپذیری  کنار  در  ها  سلبریتی  از 
دختران  گرایش  عوامل  مهمترین  ها  همکالسی  و 
تاثیرگروه  البته  گوید:  می  است،  سیگار  استعمال  به 
پیدا  مصداق  ها  آسیب  از  بسیاری  مورد  در  همساالن 
دلیل مصرف سیگار  بزرگساالن هم  مورد  در  کند.  می 

گاه استمرار حرکت است و گاه کنجکاوی، چشم و هم 
چشمی، ابراز وجود و تسکین شکست ها و دردها است.

وی ادامه می دهد: به طور کلی عوامل یکسان است و 
تفاوتی در دالیل سیگار کشیدن بزرگساالن و نوجوانان 
گول  نوجوان  یک  که  است  این  تفاوت  تنها  اما  نیست 
کار  این  به  خود  اراده  با  و  نه  بزرگسال  اما  خورد  می 

روی می آورد.
راهکار  درباره  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رییس 
به مصرف  پسر  و  دختر  نوجوانان  گرایش  از  پیشگیری 
سیگار توضیح می دهد: مهمترین عامل آموزش مهارت 
های زندگی است، آموزشی به موقع و درست تاثیرگذاری 

الزم را می گذارد.
موسوی چلک، صمیمی کردن فضای درون خانه را عامل 
بازدارنده دیگر عنوان و تصریح می کند: فرصت سازی 
راهکار  و جوانان هم  نوجوانان  بهتر  فراغت  اوقات  برای 
دیگر است. ضمن اینکه پدر و مادر سیگاری نمی توانند 

مانع فرزند خود شوند تا به سیگار پناه نبرد./ایرنا
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هف های  قتل  از  جلوگیری  برای  که  معتقدند  حقوقی  کارشناسان 
ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و ...جدا از 
برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع 

چنین جرایمی در اولویت باشد.
به آوای دریا و به نقل از ایسنا، شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری قتل فجیع 
زن جوانی  بدست همسرش در اهواز رخ  داد که در فیلم منتشرشده در 
را در شهر   بریده اش  او  سر  از قتل  این زن پس  فضای مجازی همسر 
اذهان  تشویش   و  دار  باعث  جریحه  تنها  نه  قتلی  وقوع چنین  گرداند. 
عمومی شد بلکه به نوعی  ترویج خشونت در جامعه را به نمایش گذاشت. 
بی شک این قتل که بعنوان قتل های ناموسی مطرح می شود، اولین  قتل 
نبوده و آخرین قتل هم نیست و در گذشته هم قتل هایی همچون رومینا 
اشرفی) دختر ۱۴ ساله تالشی  که به دست پدرش با داس سرش بریده 
شد( یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای »شاهرخ و سمیه« که ) 
سمیه برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ ساله خود را با همدستی   شاهرخ به قتل 
رساند( و یا قتل بابک خرمدین )فیلمسازی که بدست والدین کهنسالش 

تکه تکه و به قتل رسید( و   ... رخ داده بود.
قتل های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی است و در تمام این 
قتل ها  جدا از دستگیری متهم یا متهمان  و رسیدگی سریع به این گونه 
پرونده ها باید  علل وقوع این گونه جرایم  بررسی شود و پیشگیری از وقوع 
جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت های خانوادگی از دیگر اقداماتی است 
که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان  به تنهایی 
کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود  دیگر چنین فجایعی 
در جامعه رخ نمی داد ؛ لذا بهتر است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب 

شناسی علت این گونه حوادث  را جویا شویم. 
در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده دستگیر 
شد و فیلم این قتل در فضای مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان »قتل 
عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز« منتشر شد.  پس از آن  هیات 
نظارت بر مطبوعات اعالم کرد که در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای 
جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت آمیز و مغایر با سالمت روانی جامعه، 

پایگاه خبری "رکنا" توقیف شد.
 پیرو آن حجت االسالم والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری 
استان خوزستان اعالم کرد که  متاسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب 
آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان های شهر کرد 
که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است. با تالش 
پلیس و صدور دستورات قضایی الزم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس 
از حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضایی استان با متهم این حادثه قاطع و 

سریع برخورد می کند.
 دستگاه قضایی چگونه می خواهد   با متهم این پرونده برخورد قاطع داشته 
باشد؟چه اقداماتی باید انجام شود که هر چند سال یکبار دیگر شاهد چنین 
قتل ها که خود  این گونه  قاتلین  نباشیم؟مجازات  قتل هایی در جامعه 

اولیای دم محسوب می شوند چیست؟
برای پاسخ به این سوال و سواالت دیگر نظرات حقوقدانان را جویا شدیم. 

*رسانه ها در سطح وسیع این گونه فجایع را منتشر کنند
هوشنگ پوربابایی یکی از وکالی باسابقه دادگستری در گفت وگو با ایسنا 
در این رابطه گفت:  در خصوص فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و یک 
جوانی با  قتل همسرش مرتکب جرم دیگری مبنی بر اینکه سر همسرش 
تا مردم ببینند از چند جهت قابل بررسی است.   را در  شهر میگرداند  
اظهارنظرهای متعددی  توسط مقامات قضایی صورت گرفته مبنی بر اینکه 
برخورد قاطعی می شود. به این موضوع  باید هم از لحاظ حقوقی و  قضایی  
و هم از حیث جامعه شناسی و روانشناسی و  از حیث فرهنگسازی توجه 

کرد.  
وی افزود: از حیث حقوقی و قضایی فردی مرتکب قتلی شده و قتل عمد 
است  و مرتکب جرم دیگری هم شده که بیم تجری هم می رود و هم 
از جنبه حقوق خصوصی باید به آن پرداخت زیرا  اولیای دم حق دارند 
مطالبه قصاص را از محکمه  و دستگاه قضایی داشته باشند و دیگر  از جنبه 
عمومی موضوع قابل بررسی است؛ زیرا باعث تشویش اذهان عمومی شده 
و بیم تجری هم می رود و نظم عمومی را هم مختل کرده و اذهان عمومی 
را آزرده کرده است و  از جنبه عمومی هم باید متهم مجازات شود؛ البته 
برابر قانون و  مطابق روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است ابتدا 

قصاص اجرا می شود.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از قاطعیت یعنی برخورد 
شدید توسط دستگاه قضا،  سرعت در رسیدگی و سرعت در مجازات کردن 
است.  از این حیث که" سرعت" خود  جنبه آموزشی خواهد داشت و 
افرادی  که چنین موضوعی را دیدند متنبه می کند از اینکه بعضی ها 
ممکن است  به اشتباه، تلقی شان این باشد که می شود دست به چنین 
کارهایی زد و چنین رفتارهایی را  مرتکب شوند که  از آن   جلوگیری 
می کند، اما اگر سرعت در رسیدگی توام با قاطعیت در این فقره  واقع 
شود قطعاً افرادی که متوجه قضیه میشوند  متنبه خواهند شد؛ بنابراین 

درخواست این است که  به خاطر همین آزردگی روحی  جامعه و هم به 
خاطر اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند و چنین رفتارهایی 

تجری پیدا نکند،   مجازات سریع می تواند از این امر جلوگیری کند.
پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه شناسی یا روانی  میدانید  که معموالً قتل 
هایی با انگیزه های ناموسی با تفکر سنتی بعضا در جوامع  اتفاقاتی را حادث 
میشود  که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتی تر تفکر می 
کنند و هرچه آموزش کمتری می بینند و  هرچه رسانه های اجتماعی 
یا وسایل آموزشی  در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است 
کمتر  به این گونه مسائل می پردازند ، این تعصبات قومی یا قبیله ای یا 
سنتی و نگاهی که اساسا یک مرد به زن دارد و تلقی اش این است که او 
کنیزش است  و مرد   حاکم بالمنازع زن هست و حق دارد هر  رفتاری با 
این زن کند و برایش امتیاز محسوب می شود؛ اگر چنین آموزش هایی را 
در سطح جامعه خصوصا در شهرها و بافت هایی که این نوع نگاه  به لحاظ 
سنتی بیشتر تقویت شده ،  ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به مراتب 

کمتر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق چه بسا کسانی هستند با این تفکر 
سنتی فکر می کنند که اگر زن به هر دلیلی به دستورات شوهر تمکین 
نکند یا خدایی نخواسته به تنهایی به سفر برود فارغ از اینکه بررسی می 
کنند علت و پیدایش چنین مواردی  چه هست، با  این تلقی که باید سرش 
را برید و  کف دستش گذاشت رفتار می کنند لذا  این رفتارها،  رفتارهایی 
است که  از نگاه سنتی نشات میگیرد یعنی چنین رفتارهایی با شیوه های 
سنتی، جامعه را دچار مخاطره می کند. واقعاً و حقیقتا و بارها گفته شده با 
توجه به پیشرفت جامعه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی،قطعا  نگاه ها  باید 
نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و برادر یا مادر و فرزند  
تغییر پیدا  کند و  باید این تلقی در جامعه ایجاد شود که  او در قالب یک 
قرارداد مساوی وارد یک عقد نکاحی شده که یک سری حقوق هم برای او 

قابل تصور است و هم شرع برای او در نظر گرفته و هم قانون و هم عرف.
وی  گفت: بدون توجه به این دو مسئله و تلقی اینکه قراردادی که بین 
مرد و زن منعقد می شود قرارداد یکجانبه  و یک طرفه است و  مرد حق 
دارد هر شرطی که او بخواهد برای همسرش تعیین کند و همسر ملتزم به 
انجام آن تعهد باشد، نمیشود  گفت قرار داد و باید به آن  گفت استبداد. 
بنابراین این نوع فضا باید توسط رسانه ها و آموزش و پرورش یا  کسانی که 
به عنوان مشاور در ابتدای ازدواج دخالت می کنند آنها را آموزش بدهند 
یعنی حقوق زن را هم تبیین کنند باالخره او هم بعنوان انسان خواسته 
هایی دارد.  این موارد اگر به درستی انجام شود و  بطور همزمان در رسانه ها 
و آموزش و پرورش و  کتب درسی تدوین شود قطعاً موثرتر خواهد بود 
واال اگر ما به عنوان دستگاه قضا برخورد قاطعی کنیم که اتفاقاً باید کرد، 
خیلی تاثیر بسزایی در جرایم بعدی ندارد اما امیدوارم در این فضاهایی که 
ایجاد می شود  رسانه ها به ابعاد قضیه بپردازند و این موضوعات را در سطح 
وسیع منتشر کنند ضمن اینکه دستگاه قضایی صددرصد باآن  برخورد کند 

تا باعث تنبه شود.
*در خصوص قتل اهواز از نظر حقوقی برخورد قاطع قابل تصور نیست

سیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکال معتقد است: در خصوص قتل فجیعی 
که در خوزستان اتفاق افتاد، چیزی در قالب برخورد قاطع از نظر حقوقی 
قابل تصور نیست زیرا بزه قتل عمدی در کشور ما در زمره جرایمی است 
که با عفو اولیاء دم مقتول یا تراضی قاتل و اولیاء دم به دیه، اجرای قصاص 

به عنوان حق اولیاء دم را منتفی می کند و با توجه به جو حاکم بر استان 
خوزستان و گزارش هایی که در خصوص ناموسی بودن قتل در رسانه ها 
منتشر شده و فشار افکار عمومی بر خانواده مقتول برای گذشت،  صرفا 
امکان اعمال مجازات از حیث جنبه عمومی جرم  که طبق ماده ۶۱٢ کتاب 
پنجم قانون مجازات اسالمی، حبس از سه تا ده سال است را به عنوان 
مجازات قانونی برای مرتکب فراهم می کند و دادگاه می تواند با توجه به 
اخالل شدیدی که در نظم عمومی به عمل أمده و بیم تجری دیگران می 
رود با استدالل و مستند به تبصره الحاقی به ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات 
اسالمی در قانون کاهش حبس تعزیری، حداکثر مجازات قانونی را اعمال 
اعمال  به  تواند در خصوص مرتکب مبادرت  نهایت دادگاه می  کرد.  در 

مجازات تکمیلی نیز بنماید.
وی افزود:  با توجه به اینکه مرتکب با سالح سرد در معابر حاضر گردیده، 
به اتهام قدرت نمایی با چاقو نیز تعقییب کیفری خواهد شد که با توجه به 
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسالمی، این مجازات که اخف از مجازات جنبه 
عمومی قتل عمدی است، قابل اجرا نیست و برادر مقتول نیز به عنوان 
به نظر می رسد که  تعقیب است.  قابل  ممسک ومعاون در قتل عمدی 
مقصود از برخورد قاطع در خصوص این موضوع، تسریع در فرایند دادرسی 
مجازات  اعمال  امکان  صرفا  که  ماهیتی  از حیث  قاطع  برخورد  نه  باشد 

قانونی وجود دارد.
*وظیفه دستگاه قضا و عدالت؛ صدور احکام متناسب و عبرت آموز است

های  پدیده  اینگونه  در  گفت:  نیز  حقوقدانان  از  دیگر  یکی  تدین  عباس 
مجرمانه،در گام نخست سرعت عمل در شناسایی و دستگیری متهمان 
حایز اهمیت است. در گام دوم سرعت در رسیدگی قضایی و صدور حکم  
قرار دارد. دستگاه قضا و عدالت در این مرحله باید با صدور احکام متناسب 
و عبرت آموز در چارچوب اعاده نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع این 

دسته از جرایم گام بردارد.
وی افزود: تحلیل جرم شناختی موضوع و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم 
از سوی حقوقدان و جرم شناسان می تواند در پیشگیری و جلوگیری از 

تکرار این جرایم موثر باشد.
*برای وداع جامعه با چنین آسیب هایی باید فکر اساسی کرد 

نظر  مورد  قاطع  برخورد  است:  معتقد  دادگستری  وکیل  سنایی  التفات 
ریاست محترم دادگستری استان خوزستان، با قاتل قتل بیرحمانه و فجیع 
زن اهوازی، با توجه به رویه موجود و سوابق عملکرد دستگاه محترم قضایی 
صرفا دستور تسریع در رسیدگی و  اعمال مجازات علیه قاتل و اجرای ماده 

۳۸۱ قانون مجازات اسالمی و قصاص می باشد. 
وی با طرح سواالتی ادامه داد:  اولیاء دم که بنظر میرسد از تمکن مالی 
ذکر  قانون  ماده ۳۸٢  مطابق  قاتل  مرد  دیه  تفاضل  پرداخت  برای  کافی 
شده را در اجرای قصاص ندارند، میتوان به برخورد قاطع و اجرای مجازات 
امیدوار بود. آیا در خصوص رفع این مشکل تدبیری اندیشیده اند؟  آیا برای 
اجرای سیاستهای قوه قضاییه در جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم و 
فرهنگ سازی و منع خشونت های خانوادگی اقدامات مؤثری صورت گرفته 
است ؟ آیا به صرف بر خورد سریع و قاطع قضایی و قصاص قاتل ،مشکالت 
این چنینی از جامعه رخت برخواهد بست ؟ اگر پاسخ منفی است که تجربه 
هم گویای آنست ، بهتر نیست برای وداع جامعه با چنین آسیبها و عوارض 
مخرب روحی و روانی آن بر افکار عمومی، فکری کرد تا کمتر شاهد چنین 

حوادث تلخی در جامعه باشیم ؟ ادامه در صفحه بعد

آسیب شناسی قتل های ناموسی در گفت وگو با کارشناسان حقوقی

ریشه قتل های ناموسی کجاست؟



*راه حل اساسی؛ استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع 
جرم است

کانون  قضایی  معاضدت  اداره  معاون  و  دادگستری  وکیل  اسدی  رضا 
وکالی دادگستری مرکز در گفت وگو با ایسنا گفت:  به فاصله کوتاهی  
از شهادت سرهنگ دوم نیروی انتظامی توسط فردی شرور در شیراز، 
خبر کشته شدن زن جوان ١٧ ساله توسط همسر و برادر همسرش 
جامعه را در بهت عظیمی فرو برده است و این بهت زمانی عمیق تر 
با  عمومی  انظار  در  را  خود  فجیع  عمل  همدستان  و  قاتل  که  شده 

گرداندن سر مقتول در یکی از میادین اهواز به نمایش گذاشتند.
از  خبر  خوزستان  استان  قضایی  مسئولین  افزود:  حقوقدان  این 
مامورین  توسط  زمان  کوتاهترین  در  همدستان  و  قاتل  دستگیری 
دادند و اعالم کردند بطور سریع و قاطع با عاملین برخورد خواهد شد. 
دستگیری و برخورد قاطع قضایی در باره این سوژه در جای خود قابل 

تقدیر است اما آیا این تمام ماجرا است ؟
حوادث  این  وقوع  ساز  بستر  عوامل  داد:  ادامه  سوالهایی  با طرح  وی 
کدامند؟ علل رشد استفاده از سالح سرد در منازعات چیست؟ راه های 
پیشگیری از وقوع این گونه جرایم چیست؟ میزان موفقیت نهادها و 

سازمانهای متولی پیشگیری از جرم دراین رابطه چه میزان است؟ 
و  باید شناسایی  فجیع  اعمال  این  بروز  زمینه های  داد:  ادامه  اسدی 
ریشه باورهای غلط و یک سونگری طلبکارانه و مرد ساالرانه  که متاثر 
از برخی مولفه های فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع است باید 
این حوادث گفته می شود  عادی سازی  برای  خشکانده شود. گاهی 
که در بسیاری از جوامع و کشورها شاهد بروز چنین فجایعی هستیم. 
و  دینی  های  صبغه  دارای  که  ایران  جامعه  از  آیا  است  این  پرسش 
فرهنگی و مولفه های قوی اجتماعی است وقوع این حوادث پذیرفتنی 
ایران  اساسی  قانون  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  حقوقدان  این  است.؟ 
حفظ کرامت انسانها اعم از زن و مرد بطور یکسان در نظر گرفته شده 
و  کیفری  دادرسی  آیین  مانند  مقررات جزایی  در  و هم چنین  است 
قانون مجازات اسالمی حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و حقوق اولیای 
این  وقوع  هر چند  بنابراین  است  روشنی مشخص  به  نیز  قاتل  و  دم 
نوع حوادث تاثیر منفی بر روح و روان جوامع می گذارد اما نمیتوان 
رسیدگی را متاثر و متوقف بر احساسات و عواطف کرد و این موضوعی 

است که قضات محترم بر زوایا ی آن احاطه کامل دارند.
وی با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قانون مشتمل 
بر ١۰  ماده و ٧ تبصره مصوب ٢١/٦/١٣٩٤ است. ماده ٢ این قانون 
شورایی را طراحی کرده است مشتمل بر ٢٢ عضو که عالیترین مقامات 
کشور از سه قوه را در بر می گیرد مانند ریاست قوه قضاییه،معاون اول 
رئیس جمهور ،دادستان کل کشور ،فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده 
یکی  شورا  این  و....دبیر  سیما  و  صدا  ،رئیس  بسیج  مقاومت  نیروی 
قانونگذار  که  عظیم  این ظرفیت  با  لذا  است؛  قضاییه  قوه  معاونین  از 
برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، اوال با  توجه به رشد 
بطور  قانونی  این ظرفیت  از  باید  پییشگیری  و ضرورت  برخی جرایم 
عملکرد  انعکاس  ضمن  شورا  این  دبیرخانه  ثانیا  کرد.  استفاده  کامل 
از همه ظرفیت های مدنی موجود در جامعه  بطور مستمر می تواند 
استفاده نماید؛ بنابراین ضمن تسریع در روند رسیدگی قضایی بصورت 
قاطع و با حفظ حقوق اولیای دم و متهمین بر اساس تعالیم اسالم و 
قوانین جاری کشور یکی از اقدامات قاطع دیگر نیز می تواند استفاده 
از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم باشد که پیشگیری 

بسیار کم هزینه تر است. 
*قتل زن اهوازی، فجیع ترین شکل قتل های ناموسی بود

عبدالصمد خرمشاهی معروفترین وکیل جنایی کشور به ایسنا گفت: 
از فجیع ترین  افتاد بنظرم  یکی  اتفاق  اهواز  در  حادثه ای که اخیراً 
به شدت  را  روانی شهروندان  و   روحی  امنیت  که  بود  هایی  جنایت 
مختل کردکه مردی  سر همسر خود را به دالیلی که ناموسی عنوان 
میکند میبرد و در خیابان به گردش در می آورد. این فجیع ترین شکل 
این  البته   ناموسی بود  که در سال های اخیر دیده بودیم  قتل های 
نوع قتل نه اولین قتل است و نه  میتونیم خوش بین باشیم که آخرین 
قتل از نوع قتل های خانوادگی یا ناموسی باشد. آمارهایی که در این 
زمینه ارائه شده متاسفانه آمار باالیی است چه از سوی منابع تشکل 
های طرفدار حقوق زنان و چه آمارهایی که از سوی منابع رسمی از 

جمله  نیروی انتظامی ارائه شده است.
ایران   در  و   نقاط  از  پاره ای  در  ناموسی  قتلهای  میانگین  افزود:  وی 
باالست و می بینیم که میانگین این قتل ها در سال شاید  باالی ۵۰۰ 
نفر برسد. می دانیم که بیشتر انگیزه  قتل های ناموسی معلول یکسری 
باورهاست و افکار غلط مردساالرانه و نابرابری جنسیتی و یا پایبندی 
به یک سری اعتقادات سنتی از جمله اینکه ننگ با خون پاک میشود 
باعث میشود که اینقدر قتل های ناموسی را هر سال شاهد باشیم و 
متاسفانه در این گونه جوامع و طایفه ها زن فی نفسه تعریف ندارد 

یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف می شود و اعضای مرد ، خانواده 
خود را مالک مطلق العنان زنان میدانند و  از  سویی نباید فراموش 
کنیم شرایط سخت زندگی و مشکالت اقتصادی باعث    شده که در 
میان خانواده ها خشونت فیزیکی و خشونت کالمی رشد پیدا کرده و 
رواج یابد  که فجیع ترین آنها قتل های ناموسی است و درصد باالیی 

از قتل های عمدی را در کشور تشکیل می دهد. 
خرمشاهی تصریح کرد: همانگونه که بارها عنوان شده در کنار اعمال 
و  علل  باید    باشد،  داشته  مقطعی  تأثیر  یک  شاید  که  ها  مجازات 
عوامل بروز اینگونه جنایت ها از بین برود.  متاسفانه در سال های اخیر 
شاهد هیچ کوشش و  تالشی در این زمینه از سوی نهادها و سازمانها 
و وزارتخانه ها و  دولت به معنای عام آن نبوده ایم و  اینگونه قتل ها 
همچنان رشد تصاعدی داشته است؛ البته ببینید حرکتی که این فرد 
انجام داد و سربریده زنش را در مالعام به نمایش گذاشت؛  بشدت روح 
و روان بینندگان و  ساکنان این منطقه را به هم ریخت و  آثار بسیار 
منفی در اذهان عمومی باقی گذاشت.  ظاهراً باید  با این قسمت قضیه 
برخورد جدی شود البته قبول دارم همان طور که  ریاست دادگستری 
خوزستان گفته این گونه قتلها  باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی 
شود تا همان تاثیر اندکی  را داشته باشد ولی مراتب باید  به شرطی 
باشد که حقوق متهم حفظ شود و  تسریع در رسیدگی باعث عدول از 

روند عادالنه دادرسی نشود.
ارائه  فن  متخصصین  سوی  از  بارها  راهکارهایی  افزود:  حقوقدان  این 
از بین بردن علل  به وجود آمدن این جنایت  شده و مهمترین آن  
هاست و ما نباید انتظار داشته باشیم تا این علل و عوامل که در کنارش  
فقر  و ناامیدی  نسبت به آینده  و باورها و پندارهای غلط مردساالرانه 
در اینگونه جوامع است این گونه فجایع حل شود .  متاسفانه بسیاری 
حمایت  خانواده  زیرا   نشود  علنی  شاید  ناموسی  های  قتل  این  از 
می کند و اعضای خانواده یا اعضای این گونه طایفه ها به نوعی از این 
و محکمه  قاضی  را جای  و  خودشان  رفتارها حمایت می کنند  گونه 
این  برخوردهای  که   می دهند  را  این حق  خودشان  به  و  می گذارند 
باور  این  و  می کنند  افتخار  هم  عملکرد خودشان  به  و  کنند  چنینی 

ها  باید از بین برود. 
*قتل زن اهوازی، نشان از فاجعه عمیق فرهنگی دارد

نیز در گفت و گو  استاد حقوق جزا وجرم شناسی  توانا   علی نجفی 
به قتل های خانوادگی  از حوادث مربوط  اهواز   ایسنا گفت:حادثه  با 
با انگیزه ناموسی آن هم به شکلی که افکار عمومی و وجدان بسیاری 
را مورد آزار قرار داد،  نشانه از یک فاجعه عمیق فرهنگی دارد.  نوع 
تفکر  یک  راستای  در  آن  عاملین  یا  عامل  که  میدهد   نشان  جنایت 
فرهنگی با ارتکاب آن قصد پاکیزه کردن و تهذیب صدمات و لطمات 
معنوی و خانوادگی را که به علت  تمرد این دختر جوان از ارزش های 
سنتی خانواده و یا به هر دلیل دیگر به مجموعه  این دو خانواده وارد 
آمده مرتکب یا همدستان او برای اعاده حیثیت اجتماعی و خانوادگی 

دست به این اقدام زدند.
وی افزود: شیوه اقدام از لحاظ جرم شناسی نشانه اوج خشونت جسمی 
و فقدان هر گونه منطق که جدا از  برقراری گفتمان مبتنی بر اصول 
بین طرفین باشد، تلقی می شود. از ظواهر هم چنین بر می آید که 
از  ناشی  اختالفات  و  تفاهمات  سوء  نتوانستند  جوان  زوج  این  ظاهراً 
چگونگی برقراری رابطه زناشویی و ازدواج را با صحبت و تفاهم حل و 
فصل کنند. اصوالً اکثر  ایرانیان قبل از اینکه اختالفات خود را از طریق 
گفت وگو و برقراری نوعی مذاکره انسانی و معقول حل و فصل کنند 
بیشتر میل به خشونت دارند  و این خشونت ناشی از شرایط اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی و  برخورد جناح ها با یکدیگر است. در واقع مردم 
افول ارزش ها باعث شده است که در  با یکدیگرند و  التهاب  در اوج 
مواقعی قدرت مدیریت و کنترل بر رفتار به حداقل برسد.  انسان ها 
تحریک پذیر شوند و آستانه مقاومت تغییر پیدا  کند و خشونت کالمی 

و جسمی تنها ابزار باقی مانده برای حل اختالفات تلقی می شود.  
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در این حادثه با توجه به این که دختر در 
ازدواج  یا  به شوهر  به دالیلی عدم عالقه  زندگی گذشته  طول مدت 
اجباری یا وجود اختالف یا سایر انگیزه های عاطفی عالقه ای به ادامه 
او  برگرداندن  و  ترکیه  به  فرار  و  نداشته  با همسر خود  زندگی ظاهراً 
توسط همسر و خانواده اش نشان از  اوج  عالقه او به گریز از  کانون 
از  گریز  با  دختر  این  رفتار  با  مشابه  هم  مقابل  در  است.   خانوادگی 
رفتار منطقی از ابزار خشونت برای اعاده وضع به حال سابق استفاده 
می کنند تا با لحاظ فرهنگ حاکم در میان این قوم و قبیله  یا خانواده، 
این اقدام به منزله پاکیزه کردن لکه هایی است که به زن این خانواده 
به دلیل عملکرد این دختر  ایجاد شده است.  در یک حالت دیگر به 
طور تصادفی ما شاهد  بعضی از قتل های زنجیره ای بودیم که یا کشتار 
و  هستند  روانی  و  روحی  مشکالت  دارای  که  اشخاصی  توسط  افراد 
یا کشتن دیگران برای آنها لذت بخش است که نمونه های آن را در 

تا خفاش شب  گرفته  قاتل  اصغر  از  داشتیم  از کشور  خارج  و  داخل 
و   غیره که تحت تاثیر فشارهای دوران کودکی جنایت را تنها عامل 
ارضاکننده امیال سرکوفت و انگیزه های بخش ضمیر ناخودآگاه خود 

تلقی می کردند. 

وی تاکید کرد:  در این جنایات ما این افراد را از لحاظ روانی بیمار 
تلقی نمی کنیم؛چون  در مواقعی این قتل ها در راستای انجام یک 
و  قوم  و  خانوادگی  تکلیف  یک  انجام  منظور  به  و  فرهنگی  وظیفه 
خویشی است همانگونه که در خصوص قتل رومینا دیدیم و در غرب و 
شرق و جنوب کشور ما بعضاً در زندگی های قبیله ای که کماکان سنت 
ها حاکم است وقوع این جنایات را داریم و  پاسخی است  به   مطالبات 
فرهنگی و ارزش هایی که به هر حال در نظر مردم نهادینه شده است.

وی یادآور شد:  فراموش نمی کنم در حدود ١۵ سال قبل برای آموزش 
قضات به استان خوزستان دعوت شدم  و در   آبادان بعد از برگزاری 
آنان  از  و یکی  با مسئولین قضایی  وقت صحبتی داشتیم  ها  کالس 
حکایتی را نقل کرد که طی آن گفته شد دختر جوانی مرتب به جلوی 
دادگستری می آمده و از مقامات قضایی درخواست حمایت می کرده 
است که برادر من قصد کشتن من را دارد؛ چرا که من در تلفن همراه 
خود پیامکی  برای جوان دیگری ارسال کرده بودم  یا پیامک را دریافت 
کرده بودم و  خانواده این موضوع  را لکه ننگ تلقی می کنند و قصد 
کشتن مرا دارند؛ ظاهرا  بدلیل اینکه  این ادعا در حد یک قول شفاهی 
بود،  نمی رسیده  نظر  به  خیلی جدی  و طرح یک مطلبی که ظاهراً 
بعد سر  و  مدتی  نمی کنند  توجه  آن  به  انتظامی  و  قضایی  مقامات 
این دختر بریده می شود و توسط برادرش به قتل می رسد. ظاهرا این 
شیوه به نوعی در راستای اجابت از یک سری تکالیف قوم و قبیله ای  

است که حاکمیت دارد.
نجفی توانا افزود: در تطبیق این افراد با معیارهای روانشناسی جنایی 
و جامعه شناسی جنایی نمی توان آنها را افرادی غیر متعادل و دیوانه 
قتل  نوع  این  سنتی  ارزشهای  حاکمیت  دلیل  به  هرچند  کرد،  تلقی 
ها که بعنوان قتل های تعارض آمیز در جرم شناسی مطرح می باشد 
پاسخی به یک خواسته قومی و فرهنگی است و شخص احساس میکند 
دست یازیدن به چنین اقدامی یک امر طبیعی و اصوال جزو وظایف 
افراد مذکر خانواده است. مسلما از لحاظ پیشگیری، باید مدیران جامعه 
بستری  ملی  رسانه  ویژه  به  رسانه ها  طریق  از  ها    آموزه  انتقال  با 
فراهم کنند که خانواده های وابسته به ارزشهای سنتی در چهارچوب 

واقعیتهای روز به ارزیابی رفتار فرزندان خود بپردازند.  
موجب    واقعیت  به  توجه  بدون  گرایی  ذهنیت  گفت:  پایان  در  وی 
بحران  در خانواده  و اجتماع می شود. باید با حمایت از خانواده ها از 
طریق انتقال آموزه ها در مکان های عمومی مثل سالن های شهرداری 
و غیره و یا استفاده از یک متخصص روانشناسی و یا جامعه شناسی 
یا حتی  همایش ها زمینه  و  نماز جمعه  یا  تریبون های مساجد  در 
ای  فراهم کنند که خانواده ها با واقعیتهای روز و نقش فضای مجازی 
استخدام  با  و   شوند  آشنا  فرزندان  فرهنگی  استحاله  در  ها  رسانه  و 
خدمات  از  استفاده  امکان  ها  بخش  حتی  و  شهرها  در  روانشناس 
پزشک  و  خانواده  وکیل  همانند  اصوالً  و  شود  فراهم  آنان  مشورتی 
خانواده زمینه جلوگیری از این نوع حوادث مشابه را فراهم کنیم. ضمن 
انکه نیروی انتظامی و مسوالن قضایی این اموزش را داشته باشند که 
اگر فردی به انها مراجعه کرد و تقاضای حمایت انتظامی یا قضایی کرد 
براحتی از آن نگذرند و سعی کنند با دعوت از خانواده  علت را جویا 
شوند و اگر احساس کنند که خطری متوجه فرد یا افرادی است  با 
نوعی پیشگیری کیفری و اخذ التزام یا تعهد یا   آموزش و معرفی به 
روانشناس  امکان جلوگیری از این حوادث را برای مردم فراهم کنند. 
افزایش مجازات تاثیری  نخواهد داشت و  در این نوع جرایم معموال 
این اشخاص مجازات نمی شوند. مجازات قانونی یعنی قصاص   نسبت 
به  انها اعمال نمی شود  چرا که وقتی خود خانواده دست به قتل یکی 
از افرادش می زند قطعاً صاحبان حق قصاص نیز خود آنها خواهند بود و 
با گذشت از این حق و عدم مطالبه آن امکان قصاص را  از بین می برند 
از  پیشگیری  در  تأثیری  این مجازات  اعمال  و  اینکه   قصاص  ضمن 
وقوع جرم ندارد زیرا این افراد با علمی که می دانند مجازات می شوند، 
همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می زنند.  مجازات تعزیری تا 
١۰ حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین 
ارفاق آمیز معموالً  این افراد یا با مرخصی از زندان آزاد می شوند یا  از 

آزادی مشروط استفاده می کنند.
فرهنگ  جامعه   در  فجایع  اینگونه  خصوص  در  که  باشد  بهتر  شاید 
با آسیب شناسی علت این گونه  حوادث را جویا شد.  سازی شود و 
بارها این  مطالب گفته و  نوشته شده اما ظاهراً  مدیریتی آن  در برابر 
مشکالت اقتصادی و دیگر مسایل جامعه فراموش می شود .  به راستی 

چرا کار ریشه ای در این خصوص انجام نمی شود؟

4

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
وم

 س
ال

 س
14

00 
ن 

هم
2  ب

ه 3
شنب

   1
33

ره 
ما

 ش
ن   

زگا
رم

ن ه
زنا

ی 
دا

ص

آسیب شناسی قتل های ناموسی در گفت وگو با کارشناسان حقوقی:

ریشه قتل های ناموسی کجاست؟
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هف اقبال  جمعیت  جوانی  طرح  اینکه  به  اشاره  با  شناس  جامعه  یک 
لوازم  به  دسترسی  کاهش  گفت:  داشت،  نخواهد  پی  در  عمومی 
بهداشتی و پیشگیری از بیمارهای مقاربتی آژیر خطر شیوع و ابتال 

به ایدز به ویژه در زنان را در استان هرمزگان به صدا در می آورد.
یکی از مسائل مهمی که در چند ماه اخیر افکار عمومی را به خود درگیر 
از خانواده و جوانی جمعیت  قانون حمایت  یا  افزایش جمعیت  کرده طرح 
است، ایرادات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به این طرح وارد شده و 
هر شخص متناسب با جایگاه و تخصص خود نقدهای مثبت و منفی زیادی 
که  نامیده اند  اجباری«  »بارداری  را  آن  صراحتا  حتی  برخی  دارد،  آن  به 
می تواند تبعات بسیار زیاد اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان و کشور در 
پی داشته باشد و رواج بازار سیاه و افزایش سقط های غیر قانونی و مرگ و 
میر مادران ناشی از بارداری ناخواسته را یکی از اثرات سو این طرح عنوان 

کردند.
ابالغ بخشنامه ممنوعیت توزیع رایگان اقالم پیشگیری از بارداری

حمیدرضا اینانلو مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  دارو  و  غذا  معاونان  به  خطاب  بخشنامه ای  در 
و  خانواده  از  حمایت  »قانون   ۵۱ ماده  اجرای  راستای  در  کشور  سراسر 
جوانی جمعیت« اعالم کرد: هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقالم مرتبط 
با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقالم پیشگیری و تشویق به استفاده 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  وابسته  درمانی  بهداشتی  شبکه  در  آن ها  از 

ممنوع است.
پیش بینی وقوع سونامی بیماری های مقاربتی و ایدز

جدا از بی میلی جامعه به فرزند آوری با توجه به وضعیت نابسامان معیشتی 
و نارضایتی  های اجتماعی، برخی کارشناسان بر این عقیده اند که اجرای این 
مصوبه و کاهش دسترسی عموم مردم به لوازم و اقالم بهداشتی و پیشگیری 
از بارداری می تواند موجی از بیماری های مقاربتی و سونامی ایدز در کشور 
را به دنبال داشته باشد. این واقعیت انکار ناپذیر است که با ممنوعیت توزیع 
رایگان این اقالم بهداشتی، اقشار کم برخوردار  و افرادی که تحت آسیب های 
اجتماعی قرار دارند، به ویژه زنان معتاد و کارتن خواب و کارگران جنسی 
بیش از سایرین می توانند تحت شعاع این تصمیم باشند که باتوجه به فقر 
آموزشی در این گروه، انتشار موجی از بیماری های مقاربتی در این قشر دور 

از انتظار نیست.
انتظار رشد جمعیت در کنار نرخ باالی فالکت در هرمزگان

وضع در هرمزگان اما اندکی متفاوت است، این استان در صدر لیست شاخص 
فالکت و بیکاری در کشور قرار دارد و امکانات رفاهی در وضعیت مطلوب 
ازدواج در جوانان کاهش  انگیزه  و  و  باال  اعتیاد  آمار  نیست،  قبولی  قابل  و 
دکترای  مهرابی«  »مجبوبه  گفته  به  تا  باعث شده  مسائل  این  است،  یافته 
بررسی مسائل اجتماعی جامعه ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 
هرمزگان، طرح جوانی جمعیت نه تنها در هرمزگان بلکه در سراسر کشور 
از اقبال عمومی چندانی برخوردار نباشد. عالوه بر این، این جامعه شناس 
در گفت  وگو با خبرنگار اقتصاد هرمزگان از آمار مخوفی پرده برداشت که با 
کاهش دسترسی به لوازم بهداشتی و پیشگیری از بیمارهای مقاربتی آژیر 
ایدز به ویژه در زنان را در استان هرمزگان به صدا  به  ابتال  خطر شیوع و 
استان  در  زنان  در  ایدز  ابتالی  درصد  مهرابی  گفته های  می آورد، طبق  در 
در  تاکید  و  ترویج  بر  خود  مسئله  این  که  است  مردان  از  بیش  هرمزگان 
استفاده از اقالم بهداشتی و پیشگیری از بارداری تاکید دارد. مهرابی با اشاره 
به تبعات اجتماعی طرح های افزایش جمعیت تحت عنوان الیحه حمایت از 
خانواده، تشریح کرد: در ابتدا الزم است نگاهی به پیشینه تاریخی طرح های 
تنظیم جمعیت در کشور داشته باشیم، بعد از سرشماری که به ویژه بعد از 
جنگ تحمیلی صورت گرفت، سیاست کاهش جمعیت از سوی دولتمردان 

در پیش گرفته شد و سیاست کلی کشور در جهت کاهش جمعیت بود.
وی ادامه داد: نهادهای بین المللی مانند صندوق جمعیت سازمان ملل که 
در  ویژه  به  خانواده  تنظیم  یا  و  جمعیت  کاهش  صدد  در  دنیا  سراسر  در 
به  را  نماینده هایی  بارها  بود  توسعه  در حال  یا  و  نیافته  توسعه  کشورهای 
و  اجتماعی  بحران های  جمعیتی،  مسائل  بخاطر  تا  فرستادند  کشورها  این 

بهداشتی و…، سیاست تنظیم جمعیت را در این کشورها پیاده کنند.
که  بود  کشورهایی  جمله  از  ایران  سال ها  آن  در  اینکه  بیان  با  مهرابی 
واقع  در  داشت:  بیان  می کرد،  دنبال  را  جمعیت  کنترل  کلی  سیاست های 
تنظیم خانواده در کشور سیاست کاهش جمعیت را دنبال می کرد و سالیان 
طوالنی نزدیک به دو دهه کتاب های تنظیم خانواده که در دانشگاه تدریس 
در سراسر  بهداشت  مراکز  و  خانه ها  در  که  بهداشتی  می شد، سیاست های 
جمعیت  کاهش  فرهنگی،  ابزارهای  تمام  و  رسانه ها  داشت ،  کشورجریان 
کاهش  معنی  به  خانواده  تنظیم  که  بگونه ای  می کردند  تشویق  و  تبلیغ  را 

جمعیت در ذهن جامعه جای گرفت.
وی ضمن بیان اینکه واژه تنظیم خانواده افزایش و یا کاهش جمعیت هر دو 
را در بر می گیرد، افزود: بطور کلی تحلیل مسائل مربوط به تنظیم خانواده ای 
مقوله ای مفصل است که نمی توان به این راحتی در رابطه با آن اظهار نظر 
عده ای  جمعیت  افزایش  طرح  عنوان  با  حاضر  حال  در  که  همانطور  کرد، 
نیز  جمعیت  کاهش  طرح  که  زمانی  گرفته اند  پیش  در  را  مخالف  دیدگاه 
عنوان شد اشخاصی در همین منصب و جایگاه بنا بر استدالل هایی که گاها 

قابل تامل نیز بود، با اجرای این طرح مخالف بودند.

رشد جمعیت با آهنگی کند
این کنشگر مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: بنابراین هر طرحی که مطرح 
شود قطعا مخالفان و موافقان زیادی را به دنبال خواهد داشت، اینکه خود 
طرح افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن جزئیات آن درست است یا غلط 
و  کند  آهنگی  با  افزایش جمعیت  به  تشویق  و  باروری  باید گفت سیاست 
از  بسیاری  در  که  است  درستی  سیاست  مرور،  به  و  کنترل  قابل  سرعتی 
کشورهای دنیا حتی کشورهایی که صدها میلیون نفر جمعیت دارند، قابل 

قبول است.
وی گفت: دالیل بسیاری وجود دارد که سیاست های جمعیتی باید با آهنگی 
مطلوب در صدد افزایش جمعیت باشند، در ذکر یکی از مهم ترین دالیل در 
این رابطه می توان به این نکته اشاره کرد که اگر جمعیت متوقف و ثابت 
عوارض  مسئله  این  که  می رود  پیش  سالخوردگی  به سمت  جمعیت  شود 
ناخوشایندی را برای کلیت و بودجه جعمیتی در پی خواهد داشت، بنابراین 
دنیا  برای سراسر  و  افزایش جمعیت صحیح  کلیت سیاست  گفت  می توان 

اجتناب ناپذیر است.
مهرابی تصریح کرد: همانطور که گفته شد کشور ایران از سال های بعد جنگ 
سیاست کاهش جمعیت را در پی گرفت و در سال های دهه ۸۰ آهنگ رشد 
جمعیت مطلوبی را دنبال می کرد و تعداد کل جمعیت در سال های ۸۰ تا 
۸۳ رقم قابل قبولی بود، در این سال ها الزم بود که کشور اندکی سیاست ها 
با رشد  افزایش جمعیت  به سوی  آهنگی کند  با  و  رها  را  کاهش جمعیت 

مطلوب قدم بردارد.
تله باروری اندک

وی افزود: در علم جمعیت شناسی وژه ای به نام »تله باروری اندک« وجود 
دارد به این معنا که اگر جمعیت به گونه ای به سمت کاهش باروری قدم 
بردارد که نداشتن فرزند به نوعی به یک فرهنگ تبدیل شود، این جامعه 
را  نمی شود جمعیت  دیگر  و  قرار خواهد گرفت  در معرض خطر  به شدت 
نور  پیام  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  کنند.  اقدام  باروری  به  که  کرد  قانع 
بندرعباس اذعان داشت: اگر بخواهیم عامیانه تر صحبت کنیم آزادی زمان، 
کاهش هزینه، عدم قبول مسئولیت، مجرد ماندن، ازدواج سفید و در یک 
کالم آسوده بودن از بار مسئولیت به کام بسیاری از افراد جامعه مزه خواهد 
کرد که این مسئله با فشار اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. وی با تاکید 
بر اینکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی که بر جامعه وجود دارد غیرقابل انکار 
است، تشریح کرد: جدا از مشکالت شدید اقتصادی و اجتماعی، اگر بخواهیم 
نگاهی جمعیت شناسی داشته باشیم با توجه به آنچه گفته شد در برخی 
مواقع جامعه به عدم قبول مسئولیت و عدم باروری عادت خواهد کرد و مانند 
بسیاری از کشورهای اروپایی در دام تله بارداری اندک اسیر خواهیم شد و به 
سرعت به سمت سالخوردگی پیش خواهیم رفت. مهرابی با بیان اینکه تفاوت 
ایران با کشورهای اروپایی در این است که این کشورها جاذبه هایی دارند که 
مقصد مهاجرین برتر قرار می گیرند و به اصطالح مغزها وژن های برتر را به 
خود جذب می کنند، گفت: بنابراین کشورهای اروپایی از این طریق می توانند 
تله بارداری اندک را جبران کنند اما کشور ایران از این مزیت محروم است 
و باید از جمعیت خود برای دور زدن این دام استفاده کند. وی که مقطع 
کارشناسی ارشد را به عنوان دانشجوی صندوق جمعیت سازمان ملل پشت 
سر گذاشته است، با تاکید بر اینکه جمعیت نباید به کاهش باروری عادت 
کند، ادامه داد: در سال های ۸۵ و ۸۶ جمعیت کشور در بهترین حالت خود 
قرار داشت به این معنی که حدود ۷۰ درصد جمعیت نیرو کار بودند و ۳۰ 
درصد زیر ۱۴ یا باالی ۶۰ سال قرار داشتند، اگر یک کشور از این فرصت 
استثنایی استفاده کند می تواند به سرعت به سمت توسعه گام بردارد. این 
مدرس دانشگاه گفت: در وضعیت حال حاضر اگر سیاست کاهش جمعیت 
به سمت سالخوردگی  پیدا کند، جمعیت در سال های حدود ۱۴۲۵  ادامه 
جمعیت  مثبت  خاصیت های  دیگر  سالخورده  جمعیت  رفت،  خواهد  پیش 

جوان را ندارد، هر چند که جمعیت جوان هزینه های زیادی را برای کشورها 
از  فراوان  تر  بسیار  این جمعیت  قابلیت های  دولت ها  برای  اما  دارند  پی  در 
کاهش  باعث  سالخورده  جمعیت  اینکه  بیان  با  وی  است.  آنان  هزینه های 
امنیت و نشاط در جامعه خواهد شد، اذعان داشت: جمعیت سالخورده به 
طور عمده عوارض بیشتری را برای کشورها در پی دارند و بهترین حالت 
زمانی است که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت را جمعیت سالخورده تشکیل 

دهد که کشور در حال حاضر در این محدوده قرار دارد.
مهرابی تشریح کرد: سیاست افزایش جمعیت باید در شرایطی اجرا شود که 
بتوانیم از نیروی کارمان استفاده کنیم نه اینکه نیروی کار را تا حد تخصص 
پرورش دهیم و سپس نتوانیم از آن ها استفاده و شرایط کاری را برای آن ها 

را فراهم کنیم و این سرمایه عظیم انسانی جذب سایر کشورها شوند.
ابتدا زیرساخت ها مهیا شود

دارند  تاکید  باروری  افزایش  بر  سیاست ها  که  زمانی  بنابراین  گفت:  وی 
باید برای آینده این نسل نیز برنامه ای تدارک ببینند و نیازهای  مسئوالن 
اساسی آنان مانند مسکن، شغل، آموزش، بهداشت، نیازهای اجتماعی و…، 
را پیش بینی کنند و در صورتی که توانایی رفع این نیازها را دارد می تواند 
جمعیت را به سمت افزایش باروری تشویق کند. این مدرس دانشگاه پیام 
در  خانواده ها  از  بسیاری  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  بندرعباس  نور 
تامین هزینه های اولیه مانند شیر خشک و پوشک بچه نیز ناتوان هستند، 
تصریح کرد: جدا از درست یا غلط بودن طرح افزایش جمعیت از دیدگاه هر 
شخص و جایگاه و متخصصی، زمانی که جامعه توان پرداخت هزینه های تولد 
فرزند را ندارد قطعا این طرح با استقبال روبه رو نخواهد شد. وی با اشاره به 
وضعیت استان هرمزگان در پذیرش این طرح و ضمن بیان اینکه آهنگ رشد 
در هرمزگان قابل قبول است، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که این استان 
در شاخص فالکت در صدر جدول قرار دارد بنابراین سیاست های جمعیتی 
در شرایطی قابل اجرا است که در ابتدا در رفع این شاخص ها تالش شود، 
نمی توان تنها به تشویق مردم استان به افزایش جمعیت در راستای افزایش 

کلی جمعیت کشور بسنده کرد.
زنان در صدر ابتال به ایدز در هرمزگان

مهرابی تاکید کرد: زمانی که امکانات استان هایی از قبیل تهران، اصفهان و 
…، را به سمت هرمزگان روانه کردید حق دارید سیاست افزایش جمعیت 
را در این استان نیز مانند سایرین ترویج کنید، عالوه بر این برخالف سایر 
استان ها درصد ابتال به ایدز در زنان در هرمزگان بیشتر از مردان است که 
نشان از این دارد که به نوعی مهاجرت جنسی نیز در استان صورت می گیرد. 
وی گفت: بنابراین لزوم فراهم آوردن لوازم و ابزار بهداشتی در این استان 
بر  همچنان  و  هستیم  مطلع  آمار  این  از  که  زمانی  می کند،  پیدا  افزایش 
محدودیت استفاده از لوازم بهداشتی که از بیمارهای مقاربتی نیز جلوگیری 
می کنند تاکید کنیم، قطعا بیشتر از اینکه بخواهیم در افزایش جمعیت موفق 
ایدز شکست خواهیم  مانند  بیماری هایی  از  پیشگیری  و  کنترل  در  باشیم 

خورد و استان با خطر مواجه خواهد شد.
عدم استقبال عمومی از فرزندآوری

این دکترای جامعه شناسی ادامه داد: در حال حاضر آمار اعتیاد در هرمزگان 
داده اند  تشکیل  جوانان  را  آمار  این  عمده  و  است  کننده  نگران  آمار  یک 
یافت  درخواهیم  استان  در  بیکاری  بار  فاجعه  آمار  به  باتوجه  همچنین  و 
نخواهد  اقبال عمومی همراه  با  در هرمزگان  افزایش جمعیت  سیاست های 

بود.
وی در پایان تاکید کرد: سیاست های باروری با توجه با وضع موجود می تواند 
و…،  تبریز  رضوی،  خراسان  یزد،  اصفهان،  تهران،  مانند  استان هایی  در 
تشویق شود اما نه در استان هرمزگان که به لحاظ بسیاری از شاخص ها که 
سطح توسعه را نشان می دهد در قعر جدول قرار دارد و بیش از آنکه محروم 

باشد مظلوم واقع شده است.

در پی ممنوعیت توزیع رایگان اقالم پیش گیری از بارداری و طرح جوانی جمعیت:

زنان در صدر ابتال به ایـدز در هرمزگان 
طرح جوانی جمعیت اقبال عمومی به همراه نخواهد داشت

  گزارش  : اقتصاد هرمزگان



سالجقه: نقش زنان در حوزه محیط زیست بسیار 
تاثیرگذار است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
باشد چون  اثرگذار  بسیار  می تواند  در حوزه محیط زیست  زنان  نقش 

به  نوعی نظم پذیری با روحیه زنان در این زمینه اثرات مطلوبی دارد.
علی سالجقه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت ریاست 
دفاع  شهدای  گرامیداشت   ضمن  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری 
ابراز  با  فجر  مبارک  ایام دهه  تبریک  و  بان  و شهدای محیط  مقدس 
خرسندی از امضای این تفاهم نامه افزود: مجموعه محیط زیست دارای 
آن  در  می توانند  جامعه  اقشار  همه  که  است  مناسبی  ظرفیت های 

اثرگذار باشند.
وی در خصوص چالش های محیط زیستی کشور اظهار داشت: امروز 
انباشت  فرونشست ها،  سیالب ها،  ریزگردها،  همچون   مشکالتی  با 
و  گیاهی  پوشش  و  خاک  و  آب   منابع  که  مواردی  همه  و  پسماندها 
جانوری ما را تهدید می کنند، مواجه هستیم. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، به هم خوردن نظم و تعالی را در بروز مشکالت زیست  
عنوان  به   انسانی  فعالیت های  کرد:  تصریح  و  دانست  موثر  محیطی 
امروز  است که  آورده  به وجود  را  تشدید کننده، شرایطی  عامل  یک 
ما  داد:  ادامه  نداریم. سالجقه  محیط زیست  ازلحاظ  مناسبی  وضعیت 
همه  باید  و  است  بخشی  فرا  مجموعه ای  محیط زیست  داریم  اعتقاد 
ظرفیت های ملی و بین المللی را در اختیار داشته باشد تا بتواند یک 
کره زیست مناسب برای انسان ها فراهم کند. وی در ادامه درباره تغییر 
اقلیم اظهار داشت: امروز شرایط تغییر اقلیم در دنیا به شکل بنیادین 

اتفاق افتاده و مبتنی بر آن تغییر در تنوع زیستی را رقم  زده است. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش عوامل طبیعی و 
انسانی در بروز تغییرات اقلیمی، خاطرنشان کرد: اثرات ناشی از تغییر 
مشکل  دچار  را  آنان  و  داده  قرار  اصابت  مورد  را  زنان  بیشتر  اقلیم، 
کرده است که از جمله این مشکالت می توان به استرس های متعدد و 

تنش های روحی و روانی اشاره کرد.
دانست  فقر  موضوع  را  اقلیم  تغییر  پیامدهای  از  دیگر  یکی  سالجقه 
روحی  لحاظ  به  خانواده ها  می شود  خانواده  وارد  فقر  وقتی  گفت:  و 
دچار آشفتگی می شوند و بیشتر از همه زنان را با مصائب و مشکالت 
ابعاد مختلف  را در  این موارد  مواجه می کند. وی تصریح کرد: وقتی 
از جمله محیط زیست مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که نقش 
به   چون  باشد  اثرگذار  بسیار  می تواند،  محیط زیست  حوزه  در  بانوان 

نوعی نظم پذیری با روحیه زنان در این زمینه اثرات مطلوبی دارد.
ایفا  بانوان در حفظ محیط زیست می توانند  افزود: نقشی که  سالجقه 
کنند، درست مصرف کردن منابع انرژی و موضوع پسماندها است که 
با مصرف بهینه خود کمک بزرگی به حفظ و صیانت از محیط زیست و 
طبیعت می کنند. وی، معرفی الگوهای مناسب در جامعه را بسیار مهم 
دانست و اظهار داشت: استفاده از الگوهای مناسب بر اساس آموزه های 
را در  زنان  دینی بسیار حائز اهمیت است که می تواند جایگاه واالی 
جامعه نهادینه تر کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نقش زنان 
در تمامی ابعاد محیط زیست را مورد تأکید قرار داد و گفت: سازمان 
حفاظت محیط زیست از ظرفیت بسیار مناسبی برای مشارکت بانوان 
گوناگون  بخش های  در  بانوان  حضور  از  تالشیم  در  است  برخوردار 

مدیریتی در ستاد و ادارات محیط زیست شهرستان ها بهره بگیریم.  
بسیار  ما  برای  محیط زیست  حوزه  در  بانوان  اینکه حضور  بابیان  وی 
ارزشمند است، افزود: امیدواریم با رویکرد اسالمی، زمینه بهره مندی از 
افزایش  از محیط زیست  بانوان در عرصه های مختلف حفاظت  حضور 
همکاری  تفاهم نامه  قالب  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  سالجقه  یابد. 
مشترک معاونت امور زنان و خانواده و سازمان محیط زیست بتوان از 
ظرفیت های زنان در راستای صیانت مؤثرتر از محیط زیست و مقابله با 

تغییرات اقلیمی به شکل بهتری بهره گرفت.
از توانمندی زنان در عرصه های مختلف محیط زیستی بهره ببریم 

انسیه خزعلی نیز در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطر شهدای 
دفاع مقدس ، شهدای محیط بان و تبریک ایام دهه مبارک فجر گفت: 
حفاظت از محیط زیست از موضوعات مهمی است که در آیات و روایات 

دین اسالم نیز بر آن بسیار تأکید شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بابیان اینکه خداوند انسان را 
مأمور حفاظت و امانت دار جهان توصیف کرده است، افزود: در احکام 
اسالمی نیز دستورات شفاف و مؤکدی درباره حفاظت از محیط زیست 
و  جاری  ما  زندگی  در  باید  آنچنان که  و  دارد  وجود  جهان  حیات  و 
از پتانسیل های  اینکه بهره گیری مؤثر  با بیان  ساری نشده است. وی 
زنان برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تغییرات مضر اقلیمی 
با قانون گذاری مقدور و ممکن نیست، تصریح کرد: باید با ارائه  صرفاً 
آموزش و تالش برای اصالح نگاه و نگرش زنان، از توانمندی های آن ها 

با  مقابله  راستای  در  مدیریت ها  در  ازجمله  و  مختلف  عرصه های  در 
تغییرات اقلیمی بهره گرفت.

نگرش  وقتی  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  خانواده  و  زنان  معاون 
زنان جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی اصالح 
شود، جامعه ای تربیت خواهد شد که نسبت به این موضوع دغدغه های 
سازنده و مؤثر دارد. در راستای تحقق سیاست های ابالغی مقام معظم 
اصل   ،۱۴۰۴ افق  در  چشم انداز  سند  اهداف  )مدظله العالی(،   رهبری 
و  خانواده  و  زنان  حوزه  کالن  سیاست های  و  اساسی  قانون  پنجاهم 
بهینه  استفاده  و  مشارکت  تقویت  همکاری،  گسترش  منظور  به  
در  طرفین  اجرایی  و  پژوهشی  آموزشی،  توانایی های  ظرفیت ها،  از 
خانواده«،   در  »زنان  محوری  نقش  بر  تأکید  با  محیط زیست  حفاظت 
تفاهم نامه ای میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و 

سازمان حفاظت محیط زیست منعقد شد.
این تفاهم نامه با هدف توسعه زمینه های همکاری مشترک در راستای 
از  بهینه  استفاده  و همچنین  امکانات  و  منابع  همگرایی  و  هم افزایی 
علی  امضای  به   )۱۴۰۰ بهمن ماه   ۱۹( امروز  موجود،  ظرفیت های 
سالجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

و انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری رسید.
خزعلی: الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت 

در دستور کار مجلس است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حساب کاربری خود 
اسالمی  شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  با  امروز  نوشت:  توئیتر  در 
صحبت داشتم و جای تشکر دارد که الیحه حفظ کرامت و حمایت از 

زنان با فوریت در دستور کار مجلس است.
که   دارد  تشکر  جای  که  است  نوشته  توئیت  این  در  خزعلی  انسیه 
تنظیم  و  نواقص  رفع  از  زنان، پس  از  و حمایت  کرامت  الیحه حفظ 

سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.
توئیت های انسیه خزعلی پس انتشار فیلمی از قتل یک زن ۱۷ ساله در 
اهواز در روز شنبه ۱۶ بهمن ماه با انگیزه ناموسی به دست شوهر خود، 
منتشر شده است. خزعلی پیش از این نیز در حساب کاربری خود در 
شهید حججی  چون  یکی  که  بود  کرده  عنوان  را  مطلب  این  توئیتر 
بابت حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش 
وار جنایت می کند،  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به 

جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.
خشونت،  برابر  در  زنان  از  حمایت  و  کرامت  حفظ  الیحه  اولیه  متن 
جهت  و  تدوین  و  تهیه  دهم  دولت  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  در 
تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه 
دوباره  الیحه  این  شد،  خارج  دولت  کار  دستور  از  لوایح  کمیسیون 
با تشکیل ۴ کارگروه  و  قرار گرفت  یازدهم در دستور کار  در دولت 
تخصصی، متن آن بازخوانی، اصالح و تکمیل شد. سپس اسفند سال 
۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد. همچنین الیحه با تصمیم دولت 
مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت 
را  خود  موافق  نظر  قوه  آن  تا  شد  ارجاع  قضاییه  قوه  به  آن  قضایی 
در مواد مربوطه اعالم کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ الیحه 
حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری 
دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت. کمیسیون 
لوایح دولت این الیحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با 
دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان 
و صاحبنظران مرتبط، متن الیحه را بررسی، اصالح، تکمیل و تصویب 
کرد،  سپس  الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در 
دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای 
اسالمی شد. این الیحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای 
اسالمی اعالم وصول نمی شد، با پیگیری های مجدانه دولت باالخره 
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعالم وصول و با قید یک فوریت به 

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
اشد مجازات برای قاتل 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین در توئیتی دیگر 
نوشت که با پیگیری از ریاست دادگستری استان ایشان اعالم کردند؛ 

قاتل و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد.
طبق  را  مجازات  اشد  است  مصمم  قضائیه  قوه  اظهارداشت:  خزعلی 
انتشار  به دلیل  نیز  پایگاه خبری رکنا  نماید.  اعمال  آنان  برای  قانون 
تصاویری از قتل این زن جوان توقیف شد و ایمان شمسایی، مدیرکل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  داخلی  خبرگزاری های  و  مطبوعات 
روز یکشنبه ۱۷ بهمن به خبرنگار ایرنا گفت: جریحه دار کردن افکار 
استفاده  نیز  و  قانونی  مجوز  بدون  صوتی  فایل های  انتشار  با  عمومی 
ابزاری از تصاویر زنان در گزارش ها و فضاهای توییتری از دالیل هشدار 

و سپس توقیف پایگاه خبری رکنا بود.

یک وکیل جنایی:
قتل هولناک همسر و انتشار آن در فضای مجازی 

مصداق افساد فی االرض است
وکیل جنایی و حقوقدان با اشاره به اینکه قتل هولناک همسر و انتشار 
تصاویر آن در فضای مجازی روح جامعه را جریحه دار کرد، گفت: اگر 
قرار باشد عالوه بر قتل، عنوان مجرمانه دیگری برای این فرد در نظر 
گرفته شود، افساد فی االرض است زیرا وی مرتکب بارزترین نوع فساد 

شده است.
عبدالصمد خرمشاهی درباره انتشار تصاویری از همسرکشی در فضای 
مجازی افزود: قتلی که اخیرا فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، 
در سه چهار دهه اخیر با این میزان شدت قساوت و پرده دری دیده 
داده  رخ  جامعه  در  بسیاری  فجیع  قتل های  است  ممکن  بود.  نشده 
اینکه فردی در مالءعام، بسیار آسوده خاطر، گردن همسر  اما  باشد 
خود را می زند و با افتخار جوالن می دهد، اوج نگرانی برای امنیت و 

آرامش جامعه است. 
وی با اشاره به ضرورت بررسی این حادثه از ابعاد مختلف جامعه شناسی 
و روانشناسی جنایی ادامه داد: مگر می شود شخصی به خود اجازه دهد 
در مالءعام این اقدام را انجام دهد و هیچ نگرانی و استرسی نداشته 
باشد. خرمشاهی خاطرنشان کرد: قتل های ناموسی از دیرباز تاکنون 
معموال ۲۰ درصد از قتل های عمدی را به خود اختصاص داده است؛ 
قتل هایی که پدر، همسر یا برادر به خود اجازه می دهند به جای قاضی 
حکم قتل و تنبیه صادر کنند و این اقدام ناشی از تفکرات غلط است 
که زن را متعلق به مرد می داند و استقالل و هویت زن را گرفته است 
به طوری که زن توسط مرد تعرفه می شود و مرد می تواند در اینگونه 
مواقع حتی به صرف یک بدگمانی یا ظن ساده دختر، همسر یا خواهر 
خود را به  قتل برساند و بعد هم بگوید »ننگ را با خون پاک کردم« 

و آن طایفه و قبیله هم از او حمایت کنند.
قتل های ناموسی از دیرباز تاکنون معموال ۲۰ درصد از قتل های عمدی 
را به  خود اختصاص داده است این وکیل جنایی اضافه کرد: آمارها 
زیرا  می ماند  مکتوم  قتل ها  این  از  بخشی  که  معموال  می دهد  نشان 
این موارد تهیه نمی شود.  از  یا گزارش رسمی  ندارد  مدعی خصوصی 
وی با اشاره به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسالمی اظهارداشت: براساس 
این ماده قانونی »قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر 
یا از اجداد پدری مجنٌی علیه نباشد و مجنٌی علیه، عاقل و در دین با 
مرتکب مساوی باشد.«  خرمشاهی گفت: شاید ۱۰ درصد، ماده ۳۰۱ 
قانون مجازات اسالمی که یکی از موارد عدم  قصاص را  پدر بودن می 
داند، در تکرار یا ارتکاب چندباره قتل های ناموسی توسط پدر تاثیر 
داشته باشد زیرا فردی که فرزند خود را می کشد دیگر قانون برای او 
مورد  و  دارد  موافقانی  و  مخالفان  قانونی  ماده  این  البته  نیست  مهم 
نمی شود  پدر قصاص  اینکه  روی،  هر  به  اما  است  مناقشه حقوقدانان 
پدر خیر  که  است  این  دلیل  مهمترین  و  دارد  را  دالیل خاص خود 
از  متاثر  قانونی  ماده  این  را می خواهد همچنین  فرزند خود  و صالح 
فقه جزای اسالمی است. این وکیل جنایی افزود: در مورد همسر اما 
و  اینها  از  قتل شود، قصاص می شود هرچند مهمتر  فرد مرتکب  اگر 
چالش برانگیزتر از قانون به عنوان عامل و محرک تکرار فرزندکشی یا 
ناموس کشی، مساله مهم فرهنگ سازی و ترویج خشونت در خانواده ها 
مالی،   و  فقر فرهنگی  و  اجتماعی  به دلیل مسائل  به شدت  است که 
خانواده ها را  به محل منازعه، مشاجره و تشنج تبدیل کرده و از آزار 
و اذیت کالمی تا قتل را شامل می شود. شاید مجازات تاثیر مقطعی 
داشته باشد اما مهم تر از آن، تحول فرهنگ و بهبود شرایط زمینه ای 
ارتکاب جرایم است که باید مورد توجه  قرار گیرد وی تصریح کرد: 
نداشتن  استرس  آینده،  نگرانی های  مالی،  و  فقر فرهنگی  مادامی که 
آینده مبهم وجود  نبود سرگرمی و  شغل و سطح معیشت مناسب و 
افزایش می یابد  اجتماعی در جامعه  باشد، طبیعتا آسیب های  داشته 
طور  به  می زند  رقم  را   حوادث  اینگونه  که  بسترهایی  باید  بنابراین 

ریشه ای حل شود.  
خرمشاهی اظهارداشت: از بین بردن علل و عوامل جرم باید مورد توجه 
مسئوالن قرار گیرد در غیر این صورت هر از گاهی حوادثی هولناک 
در جامعه رخ می دهد و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود زیرا 
فقط مجازات، جرایم را  از بین نمی برد؛ شاید مجازات تاثیر مقطعی 
داشته باشد اما مهم تر از آن، تحول فرهنگ و بهبود شرایط زمینه ای 

ارتکاب جرایم است که باید مورد توجه  قرار گیرد.
انتشار تصاویری از یک زن در فضای مجازی که عصر روز شنبه توسط 
شوهرش در اهواز به قتل رسید، موجب جریحه دار شدن افکار عمومی 

شد.
قاتل و همدست وی ساعاتی پس از این قتل توسط ماموران انتظامی 

دستگیر شدند. 

اخبار حوزه بانوان
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خزعلی: به نام ناموس، داعش وار جنایت می کنند
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به قتل ناموسی 
عروس اهوازی در توییتی نوشت: یکی چون شهید حججی بابت حفاظت 

از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می کند.
انسیه خزعلی در واکنش به قتل عروس اهوازی به دست همسر و حاشیه 
های پس از این جنایت، در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد، 
نوشت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب 

قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.
وی یادآور شد: یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می دهد 

و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می کند!
نقش پررنگ قوانین بازدارنده در کاهش آسیب ها

معاون رییس جمهوری در توییتی دیگر خاطرنشان کرد: با اینکه بسیاری 
از ناهنجاریهای رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی های فرهنگی دارد 

اما نمیتوان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب ها غفلت کرد.
ترمیم  در  عاجل مجلس  اقدام  زنان؛ خواستار  جامعه  کرد:  تصرح  خزعلی 
بخشی از خألهای قانونی به موازات تالش متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح 

فرهنگ عمومی است
نگاهی به چهار دهه حضور زنان در المپیک و پارالمپیک؛

ورزش زنان؛ حرکت قطار موفقیت در ریل ارزش ها
 توسعه ورزش زنان در انقالب اسالمی و حضور موفق این قشر در میادین 
با حجاب اسالمی، اکنون در حال تبدیل شدن به یک  المپیک  جهانی و 

الگوی جهانی برای دیگر کشورهای اسالمی است.
مهمترین  از  یکی  المپیکی  و  جهانی  میادین  در  ایرانی  دختران  حضور 
دستاوردهای انقالب اسالمی در چهار دهه گذشته بوده است؛ دستاوردی 
که نه تنها کسی منکر آن نیست بلکه پایبندی زنان به ارزش های اسالمی در 
اعزام ها و حفظ کرامت زنان ورزشکار اکنون به یک رویه مثبت در ایران و 
سایر کشورهای اسالمی تبدیل شده است؛ رویه ای که برخی از آن به عنوان 

الگو یاد می کنند.
این الگو نه تنها حجاب را مانع موفقیت نمی داند بلکه کسب مدال بزرگترین 
جشنواره ورزشی جهان با حجاب اسالمی اهمیت مدال را چند برابر خواهد 
کرد. این همان واقعیتی است که »هاشمیه متقیان« دختر طالیی ایران در 

توکیو به آن اشاره کرد. 
به  اشاره  با  دوومیدانی  رشته  در  توکیو  پارالمپیک  طالی  مدال  دارنده 
تعجب ورزشکاران دیگر کشورها از موفقیت زنان ایرانی با حجاب اسالمی 
به خبرنگار ایرنا گفت: در جریان تورنمنت های بین المللی در نگاه نخست 
برخورد بسیاری از ورزشکاران دیگر کشورها با ما تعجب آمیز است اما بعد از 
موفقیت این نگاه عوض خواهد شد. حجاب مانع موفقیت نیست بلکه من، 
ساره جوانمردی و زهرا نعمتی با حجاب اسالمی در توکیو عالوه بر کسب 

مدال طال، رکوردشکنی هم کردیم.
وی گفت: برخی از ورزشکاران جهان اسالم ناکامی خود را به حجاب اسالمی 
نسبت می دهند اما واقعیتی که وجود دارد این است که دختران ایرانی ثابت 
کردند حجاب محدودیت نیست. کسب سه مدال طال در توکیو توسط بانوان 
ایرانی با تحسین سایت های خبری کشورهای عربی روبرو شد و آنان موفقیت 

ما را با حجاب اسالمی ستودند.
سهم  ایرانی  زنان  که  دارد  آن  از  نشان  اسالمی  انقالب  تاریخ  بازخوانی 
از انقالب های بزرگ جهانی در سده بیستم  چشمگیری در پیروزی یکی 
میالدی داشتند. با به ثمر رسیدن این انقالب نه تنها نوع نگاه به زنان دچار 
تغییر فراوان شد بلکه میزان حضور آنان نیز در جامعه و سطح بین المللی 
چشمگیر شد. یکی از مهمترین جلوه ارزش بخشیدن به شخصیت زنان، 
ادوار  بود. در  المپیک  به عنوان پرچمدار  این قشر  از  انتخاب ورزشکارانی 
مختلف المپیک، پارالمپیک و المپیک زمستانی دختران ایرانی نقش مهمی 
لیدا  ایران  ورزش  مسووالن  تصمیم  با  داشتند.  کشور  ورزشی  کاروان  در 
فریمان در المپیک ۱۹۹۶ آتالنتا پرچمدار ایران شد و از آن زمان تا امروز 
مرجان  حسینی)قایقرانی(،  هما  نعمتی)تیراندازی(،  زهرا  مانند  قهرمانانی 
هانیه  )اسکی(  احمدی  عاطفه  بیرامی باهر)اسکی(،  سمانه  کلهر)اسکی(، 
رستمیان )تیراندازی( و ساره جوانمردی )تیراندازی( پرچمدار ایران در ادوار 

مختلف المپیک، پارالمپیک و المپیک زمستانی بودند.
انتخاب زنان به عنوان پرچمدار کاروان ایران در چند دوره گذشته در حالی 
از سال ۲۰۲۰ میالدی و در راستای  المپیک  بین المللی  است که کمیته 
برابری جنسیتی تاکید دارد که همزمان از پرچمدار زن و مرد در افتتاحیه 

المپیک استفاده شود. 
حضور دختران ایرانی با حجاب اسالمی در پیشانی کاروان ایران در افتتاحیه 
بزرگترین جشنواره های ورزشی جهان، خط بطالن بر ادعای نقض حقوق 
این  تنها  نه  پرچمدار  عنوان  به  ایرانی  زنان  انتخاب  بود.  ایران  در  زنان 
پیش فرض را باطل کرد بلکه حضور آنان با حجاب اسالمی موجب شد تا 
نگاه جهانیان بیش از پیش به کاروان ایران باشد. به عبارتی، رسانه المپیک 
برای دختران ایرانی جایی برای تبلیغ ارزش های اسالمی بود. نمونه ملموس 

این کار نیز حضور ساره جوانمردی با حجاب برتر در اختتامیه پارالمپیک 
توکیو بود. افتخارآفرینی در آوردگاه های بزرگ المپیکی و جهانی از دیگر 
دستاوردهای انقالب اسالمی برای زنان بود. نخستین حضور زنان ایران در 
ادوار بازی های المپیک به سال ۱۹۶۴ باز می گردد؛ جایی که چهار ورزشکار 
زن به توکیو اعزام شدند. سه نفر از دختران اعزام شده در رشته دومیدانی و 
یک نفر در رشته ژیمناستیک بودند. سه دوومیدانی کار ایران در آن رقابت 
به حضور در  نیز موفق  قرار گرفتند و جملیه سروری  ها در جایگاه آخر 
مسابقه نشد. در نیم قرن گذشته نه تنها شمار سهمیه زنان المپیکی ایران 
به عدد ۱۰ )المپیک توکیو( رسیده است بلکه در المپیک ۲۰۱۶ ریو، ایران 
موفق به کسب مدال برنز در رقابت های تکواندو شد. همچنین در بازی های 
پارالمپیک دختران ایرانی موفق به کسب ۱۰ مدال رنگارنگ شدند. در این 
بازی ها زهرا نعمتی با کسب سه مدال طال، یک نقره و یک برنز پرافتخارترین 
است. نعمتی سابقه حضور در بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را 
در کارنامه دارد. همچنین ساره جوانمردی در سه دوره گذشته موفق به 
کسب سه مدال طال و یک برنز شده است. هاشمیه متقیان نیز در رشته 
دوومیدانی نخستین مدال پارالمپیکی زنان ایران را در توکیو ضرب کرد. 
پیش از این نیز اعظم خدایاری موفق به کسب مدال برنز پارالمپیک ۲۰۰۴ 
آتن شده بود. نیره عاکف نیز در المپیک ۲۰۰ سیدنی مدال برنز کسب کرد.

گشایش تاالر مشاهیر ورزش ایران در کمیته ملی المپیک فرصت مناسبی 
برای قدردانی از تالش های زنان ورزشکار بود. در این تاالر سردیس بزرگانی 
مانند طاهره  طاهریان )مدیر ورزشی(، زهرا نعمتی، ساره جوانمردی، اعظم 

خدایاری، مرضیه شیرمحمدی و نیره عاکف نصب شده است.
دومین جلسه کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده

 برگزار شد
دومین جلسه کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده با موضوع بررسی پیش 
نویس الیحه اصالح قانون تسهیل ازدواج و بررسی آیین نامه صدور مجوز 

مراکز فعال در امر همسریابی بر اساس قانون جوانی جمعیت برگزار شد.
دومین جلسه کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده با حضور حجت االسالم 
و المسلمین ابوترابی  رییس و حجت االسالم والمسلمین متقی فر دبیر این 
کمیسیون و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان صبح امروز 

یکشنبه در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
این نشست با دستور جلسه بررسی پیش نویس الیحه اصالح قانون تسهیل 
ازدواج و بررسی آیین نامه صدور مجوز مراکز فعال در امر همسریابی بر 
اساس قانون جوانی جمعیت، جهت دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا و رفع 

نواقص احتمالی تشکیل شد.
حجت االسالم متقی فر در ابتدای این جلسه با بیان این که در قانون جوانی 
جمعیت سازمان تبلیغات اسالمی متولی اصلی است و امر صدور مجوز به 
وزارت ورزش و جوانان واگذار شده است، اظهار داشت: بر این اساس آیین 
نامه ای را برای صدور مجوز مراکز همسریابی تهیه کرده ایم تا نظرات و 
پیشنهادات اعضا را دریافت کنیم تا این کار آغاز شود اما آیین نامه اصلی بر 
عهده سازمان تبلیغات اسالمی است. وی همچنین با اشاره به قانون جوانی 
جمعیت، تصریح کرد: اصل اجرای هر قانوان نیاز به تشکیل ستاد مربوطه 
دارد که هنوز ستاد قانون جوانی جمعیت تشکیل نشده و متولی قانون و 
وظایف دستگاه ها مشخص نیست اما ما برای تسریع روند اجرای قانون، کار 
را آغاز کردیم و امیدواریم مصوبات کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده 
به  اعضا  ادامه جلسه  در  باشد.  موضوع  این  سریعتر  پیشبرد  برای  اهرمی 
بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات پرداختند و مقرر شد هر دستگاه 
پیشنهادات و نظرات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون تخصصی ازدواج 

و خانواده ارائه کند.
خزعلی: آسیب زدایی از خانواده در دستور کار معاونت امور 

زنان قرار دارد
 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اهمیت آموزش 
در حوزه تحکیم بنیان خانواده  و تسهیل ازدواج جوانان، گفت: آسیب زدایی 
از خانواده با هدف کاهش آمار طالق و تقویت نظام خانواده از طریق مشاوره، 

در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.
انسیه خزعلی در نشست هم اندیشی با کمیته امداد و مشاوران امور زنان و 
خانواده دستگاه های اجرایی که در راستای خدمت رسانی به جامعه بانوان 
تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد معاونت در حوزه 
زنان سرپرست خانوار؛ توانمندسازی زنان در حوزه کارآفرینی، مهارت آموزی 
و افزایش تاب آوری است. وی یادآور شد: آسیب زدایی از خانواده با هدف 
کاهش آمار طالق و تقویت نظام خانواده از طریق مشاوره، در دستور کار 

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.
خزعلی با تأکید بر اهمیت آموزش در حوزه تحکیم بنیان خانواده  و تسهیل 
ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: براساس سند تحول دولت، آموزش مسائل 
خانواده برای مردان و زنان پیش بینی شده است. در همین راستا ازدواج 

آسان و به دور از تشریفات نیازمند برنامه ریزی بیشتر است.
پیش زمینه  را  تالش  و  کار  فرهنگ  ارتقای  جمهوری،  رییس  معاون 
توانمندسازی دانست و اضافه کرد: باید در کنار مهارت آموزی، مشاغل خالق 

و درآمدزا را برای زنان سرپرست خانوار تقویت کنیم و با همکاری وزارت امور 
خارجه، زمینه صادرات محصوالت مددجویان را تسهیل کنیم.

سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد نیز در این نشست با تاکید بر 
ضرورت تسهیل در ضمانت وام اشتغال مددجویان عنوان کرد: نباید کسی 
به خاطر نداشتن ضامن از دریافت تسهیالت محروم بماند و در همین راستا 
صندوق ضمانت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد راه اندازی 
شده است. وی اشتغال خانگی را راهکار کمیته امداد برای ایجاد درآمد پایدار 
برای زنان سرپرست خانوار دانست و خاطرنشان کرد: شغل مادری برای ما 
اصالت دارد و وظیفه مادری نباید تحت الشعاع کار و اشتغال قرار بگیرد که 

این مهم از طریق اشتغال خانگی محقق می شود.
افزایش نرخ چهار وشش دهم درصدي زایمان در میناب

دکتر یداهلل رئیسي ماکیاني گفت : از ابتداي سال جاري تا پایان دیماه در 
و ۱۲۵  هزار  از ۵  بیش  میناب  )ع(  ابوالفضل  بیمارستان حضرت  زایشگاه 
زایمان موفق انجام شده که نسبت به مشابه سال قبل  چهار وشش دهم 
زایشگاه  مسئول  و  کارشناس  بهادري  ندا  است.  داشته  افزایش  درصدي 
بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب افزود : از تعداد ۵ هزار و ۱۲۵ تولد 
انجام شده در سال جاری ۳ هزارو ۴۱۵ به صورت زایمان طبیعي و یک هزار 
و ۷۱۰ نفر به صورت سزارین بود و در مدت  مشابه سال قبل سه هزارو ۴۲۵ 
زایمان طبیعي و  یک هزارو ۴۷۵ سزارین انجام  و در نهایت ۴ هزار و ۹۰۰ 

تولد در سال قبل انجام شد.
وي افزود : بر اساس جنسیت موالید در ۱۰ ماه گذشته تعداد ۲ هزار و ۵۰۳ 
نوزاد دختر و ۲ هزار و ۶۲۲  نوزاد پسر متولد شده اند که براین اساس ۴۹ 
درصد مونث و ۵۱ درصد زایمانها  در سال ۱۴۰۰ مذکر بوده اند که افزایش 
درصد  دهم  و شش  چهار  معادل  سال ۱۳۹۹  با  مقایسه  در  باروري  نرخ 

افزایش داشته است.
رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب با عنوان اینکه حفظ سالمت 
الویت های نظام  از  باردار و فرزندان آنها بسیار حائز اهمیت و یکی  زنان 
درمان است از زحمات  پزشکان ،ماما هاي زایشگاه و کادردرمان بخش زنان  

در انجام این مهم قدرداني نمود.
حلیمه سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت

حلیمه سعیدی ـ بازیگر سریال های طنز تلویزیون جمعه ۲۲ بهمن ماه در 
سن ۸۷ سالگی درگذشت.

به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، امیر غفارمنش که در سریال طنز 
»خوش نشین ها« نقش پسر حلیمه سعیدی را ایفا می کرد این خبر را تایید 
کرد و گفت: علت اصلی فوت ایشان کهولت سن بود. چند وقتی بود مریض 
بودند. من می بردمشان سر صحنه، یکی ـ دو پالن می گرفت اما این اواخر 
وقتی زنگ می زدم می گفت دیگر برای بازی کردن جان ندارم و با پسرش 

هم حرف می زدم گفتند حالش خوب نیست که متاسفانه فوت کردند.
غفارمنش در پی فوت حلیمه سعیدی در صفحه اینستاگرامش هم نوشته 
است: مادرم روحت شاد. مادر با نمک و قند و عسلم. خیلی باحال بودی. 
بازیگر نبودی، کمدین نبودی ولی ذاتت نمک داشت و غریزه ات بازیگر بود. 
یه ایران باهات خندید و االن همه یادت می کنند و برات دعای خیر.  روحت 
شاد مادرم حلیمه سعیدی در چندین فیلم سینمایی و سریال طنز بازی 
داشته است . »خوش نشین ها«، »ترش و شیرین«، »راه در رو« و »زن بابا« 
از جمله سریال های طنزی است که او در آنها ایفای نقش کرده است. از 
دیگر کارهای او می توان به شاهرگ، زوج یا فرد، معراجی ها و دزد و پلیس 

اشاره کرد.
رقم وام ازدواج برای سال آینده مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق رقم وام ازدواج برای سال آینده را اعالم کرد.
به گزارش آوای دریا، به نقل از تسنیم، »رحیم زارع«، سخنگوی کمیسیون 
بانکی  تسهیالت  پیرامون  که  بودجه  تبصره ۱۶  با  رابطه  در  تلفیق گفت: 
برای اشتغال های خرد و متوسط است بانک مرکزی مکلف شد مبلغ ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان از محل قرض الحسنه جاری برای اشتغال و وام ازدواج 
اول  از  آنها  عقد  تاریخ  که  زوج هایی  برای  تومان  میلیون   ۱۲۰ میزان  به 
زیر ۲۵  مردان  برای  همچنین  بگیرد.  نظر  در  باشد،  بعد  به  فرودین ۹۷ 
سال و خانم های زیر ۲۳ سال هر یک ۱۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در 

نظر گرفته شد.
مادر کرمانی در دومین زایمان خود چهار قلو به دنیا آورد

مادر ۲۶ ساله کرمانی در دومین زایمان خود در مرکز آموزشی و درمانی 
افضلی پور این شهر چهار قلو به دنیا آورد.

فرزندان چهارقلوی این مادر کرمانی شامل یک پسر و سه دختر هستند که 
در هفته ۳۴ بارداری به دنیا آمدند، وزن این نوزادان از یک کیلو و ۱۰۰ تا 
یک کیلو و ۷۵۰ گرم است.  بنا بر این گزارش، حال مادر و نوزادان خوب 
است و ۲ نوزاد امروز مرخص می شوند اما ۲ نوزاد دیگر به دلیل نارس بودن 
نیاز به مراقبت های بیشتر در بخش ان آی سی یو نوزادان این مرکز  و 
درمانی بستری هستند و تا چند روز دیگر مرخص خواهند شد. پدر خانواده 
که ۲۷ سال سن دارد و طلبه است خواستار حمایت مسئوالن و خیران از 

این چهارقلوها شد.

اخبار حوزه بانوان



انسولین قلمی ایرانی وارد بازار شد
روی  کشور  داخل  در  تولیدشده  ایرانی  قلمی  انسولین  نخستین 

پیشخوان داروخانه ها قرار گرفت.
دارویی  ارزبری های  میزان  باالترین  است که  اقالمی  از  یکی  انسولین 
باعث  قلمی  انسولین  کمبود  گذشته  ماه های  در  دارد؛  را  کشور  در 
تالش  با  اما  بود  دارو شده  این  به  بیماران  در دسترسی  بروز مشکل 
یک شرکت ایرانی، با انتقال تکنولوژی از یک شرکت آلمانی، انسولین 
داروخانه ها  پشیخوان  روی  امروز  از  داخل  ساخت  "گالرژین"  قلمی 
دانش  شرکت  این  مدیرعامل  مقام  قائم  افسرطال،  زهره  گرفت.  قرار 
بنیان، با اعالم این خبر که انسولین قلمی ایرانی از امروز به بازار عرضه 
شد، گفت: انسولین گالرژین نوعی انسولین طوالنی اثر است که بیمار 
در حال حاضر یک  دارد؛  نیاز  آن  تزریق  یکبار  به  هر ۲۴ ساعت  در 
میلیون پن )قلم( از این محصول تولید شده و مورد تأیید آزمایشگاه 
فرموالسیون  فعاًل  افزود:  است.وی  گرفته  قرار  بهداشت  وزارت  مرجع 
نزدیک  آینده  انجام می شود و در  فیلینگ)پرکنی( در کشور  و  تولید 
کشور  داخل  در  نهایی  محصول  تا  "سل الین"  از  اولیه  ماده  تولید 

انجام خواهد شد.
افسرطال با اعالم اینکه میزان سرمایه گذاری برای تولید انسولین قلمی 
در ایران ۱۲۶ میلیون یورو بوده است؛ تصریح کرد: تولید این محصول 

باعث کاهش ۳۰ درصدی ارزبری انسولین در کشور می شود.
عالئم خطر اُمیکرون/ چگونه از بروز ۱۰۰۰ مرگ کرونایی 

پیشگیری کنیم؟
با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  پژوهش  و  اپیدمیولوژی  کمیته  دبیر 
کووید۱۹ با اشاره به عالئم خطر اُمیکرون و زمان مراجعه به بیمارستان، 
گفت: اگر ناگهانی به قله پیک برسیم و بیماران سرریز شوند، کنترل 

مدیریت بیماران را از دست می دهیم.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، دکتر مسعود یونسیان درباره 
تست های  افزایش  ضرورت  و  کووید۱۹  تشخیص  و  شناسایی  نحوه 
تشخیصی، گفت: یکی از اقداماتی که در شرایط فعلی می تواند کمک 
کند، برگزاری کمپین های آموزشی به صورت گسترده در کشور است 
تا هرکسی با هر عالئمی دنبال تست دادن و مراجعه به مطب دکتر و 
بیمارستان نباشد. زیرا اکثر افراد ضرورتی ندارد که تست دهند؛ چراکه 

با تست دادن نوع درمان تغییری نمی کند. 
نباشد.  دادن  تست  به  است ضرورتی  ممکن  موارد  اغلب  در  بنابراین 
زمانی باید آزمایش داد که بر اساس نتیجه تست درمان و توصیه های 
اما اکنون چه سرماخوردگی باشد، چه کووید  پزشکی متفاوت باشد، 
۱۹ باشد، چه آنفلوآنزا باشد،  درمان عالمتی و استراحت در منزل نیاز 

است و اگر بیماری شدیدتر شد باید به بیمارستان مراجعه کنند.
یونسیان گفت: مردم با دیدن عالئم مشابه سرماخوردگی، بهتر است با 
مراکز بهداشتی و درمانی تماس بگیرند. البته این تماس باید دو طرفه 
کافی  تعداد  بیمارستان ها  و  بهداشت  وزارت  باید  که  به طوری  باشد. 
خطوط تلفن برای راهنمایی به مردم در نظر بگیرند تا غاطبه بیش از 
۹۰ درصدی که هرگز بیماری شان پیشرفت نمی کند و نیاز به مراجعات 
با  و  کارشناسان  از طریق  ندارند،  و...  و دریافت درمان  بیمارستان  به 

تماس تلفنی توصیه های الزم را دریافت کنند.
عالمت خطر

وی افزود: توصیه ها برای اکثر بیماران استراحت کامل، دریافت مایعات 
کافی و مصرف مسکن و تب بر است. در عین حال تنگی نفس عالمت 
خطر است. آن هم تنگی نفسی که کارهای روزمره فرد را مختل کند و 
فرد فکر کند که نفس کم می آورد. البته شاید این موضوع جنبه تلقینی 
داشته باشد، اما از این مرحله به بعد یک پزشک باید بیاید و قضاوت 
کند و ببیند آیا الزم است که سطح اکسیژن خون را اندازه گیری کند 
یا الزم است که معاینه فیزیکی یا عکس برداری و ... انجام دهد یا خیر.

یونسیان ادامه داد: در اُمیکرون احتمال بروز سرفه از دلتا کمتر است. 
اُمیکرون بیشتر به دستگاه تنفسی فوقانی تمایل دارد؛ یعنی حنجره 
به باال. بیشتر شبیه سرماخوردگی که آبریزش، گلودرد و... دارد. البته 
سرفه هم می تواند داشته باشد. در عین حال اعالم نشده که اُمیکرون 
اصال دستگاه تنفسی تحتانی را درگیر نمی کند، بلکه تمایلش بیشتر 
به دستگاه تنفسی فوقانی است. بنابراین عالئم اُمیکرون بیشتر شبیه 

سرماخوردگی است.
با دیدن چه عالئمی به بیمارستان مراجعه کنیم؟

از  را  سرماخوردگی  نمی توان  عالئم  صرف  روی  از  اینکه  بیان  با  وی 
بسیار  همپوشانی  زیرا  داد،  تشخیص  دلتا  از  را  اُمیکرون  و  اُمیکرون 
درد  نفس شدید،  تنگی  بیماری  در  مهم  دارند، گفت: موضوع  باالیی 
غیرقابل کنترل، سرفه غیرقابل کنترل و عوارض غیر قابل کنترل است 

که در این موارد باید به بیمارستان مراجعه کنند.
بیمارستان ها و  بار  باید توجه کرد که مراجعات اضافی  در عین حال 

درمانگاه ها را افزایش می دهد. فردی که آلودگی ندارد و صرفا آلرژی 
دارد، ممکن است با مراجعه به درمانگاه و بیمارستان به کرونا مبتال 
شود. بنابراین تا زمانیکه نیاز به مراجعه نیست، باید در خانه مراقبت 
مردم  تا  باشد  داشته  وجود  تماسی  خطوط  اینکه  به  مشروط  کرد. 
را  الزم  توصیه های  آنها  به  پزشک  و  کرده  بیان  را  عالئم شان  بتوانند 
انجام دهد.  وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره میزان دقت 
تست های PCR برای تشخیص اُمیکرون و همچنین ضرورت افزایش 
واقعی  شرایط  در  ما  که  کرد  توجه  باید  گفت:  تشخیصی،  تست های 
صحبت می کنیم، نه در شرایط نظری. در شرایط واقعی امکان افزایش 
چه  مملکت  که  دید  باید  ندارد.   وجود  باال  میزان  به  تست  ظرفیت 
با قطعیت  این است که هنوز  توانایی را دارد. نکته دیگر  موجودی و 
نمی توان گفت که آیا حساسیت تست PCR در برابر اُمیکرون ممکن 
درباره اش  فعال  که  آنچه  گفت:  یونسیان  خیر.   یا  باشد  کمتر  است 
نتیجه گیری شده، این است که این جهش تاثیر قابل مالحظه ای روی 
به  اساسا منجر  آیا  اینکه  اما  PCR نگذاشته است،  حساسیت تست 
کاهش حساسیت شده یا خیر، همچنان در حال مطالعه است و باید 

منتظر نتایج این مطالعات باشیم.
آیا حتما باید تست مثبت باشد تا ابتال به کرونا تایید شود؟

وی تاکید کرد: با این حال اینکه آیا حتما باید تست مثبت باشد تا ابتال 
به کرونا تایید شود؟. باید توجه کرد که فردی که دارای عالئم است، 
نباید صرفا برای اقدام درمانی به دنبال تست مثبت باشد و پزشک هم 
نباید فقط بر اساس تست برای بیمار تصمیم گیری کند. زیرا به طور 
کلی تست PCR برای واریانت های قبلی هم بسته به اینکه در چه 
از کجا تست گیری شود، تست درست  بیمار گرفته می شد،  از  زمانی 
انجام شده یا نه و وضعیت حمل و نقل آن و... به طور متوسط بین ۳۰ 

تا ۷۰ درصد می تواند منفی کاذب داشته باشد.
تصمیم  برای  مالکی  نباید  تست  بودن  منفی  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
مردم باشد که توصیه ها و اقدامات درمانی را رعایت نکنند. هرکس با 
است  کووید ۱۹  بیماری اش  که  کند  فرض  باید  عالئم سرماخوردگی 
و در کنارش بداند که این بیمار عمدتا خفیف بوده و نیاز به بستری 
مشاهده  گاهی  کنند.  پیدا  هراس  و  اضطراب  نباید  بنابراین  ندارد. 
می کنیم که هراسی که مردم از کرونا دارند از اینکه به آنها بگوید به 
سرطان یا ایدز مبتال هستید، بیشتر است. اُمیکرون نباید برای مردم 
ایجاد هراس کند، اما باید حواس شان باشد که در وهله اول پیشگیری 
کنند که مبتال نشوند و در مرحله دوم در صورت ابتال استراحت کنند 
تا بیماری شان پیشرفت نکند و در عین حال قرنطینه را رعایت کنند 

تا بیماری را پخش نکنند.
 چگونه از بروز ۱۰۰۰ مرگ کرونایی پیشگیری کنیم؟

 یونسیان گفت: مثال اگر در جامعه یک میلیون نفر به اُمیکرون مبتال 
شوند، برای ما نگرانی ایجاد می کند. زیرا اگر یک در هزار این افراد هم 
قرار باشد فوت کنند، نزدیک ۱۰۰۰ مرگ می شود. واریانت های قبلی 
۴ در هر ۱۰۰۰ نفر فوت داشتند. یعنی از هر ۱۰۰۰ نفری که آلوده 
می شدند، اعم از اینکه دارای عالئم بشوند یا نشوند، برآورد می شد که 
واریانت خفیف تر هم شده  این  در  اگر  فوت شدند، حال  نفر   ۵ تا   ۴
باشد و به یک سوم هم رسیده باشد، باز انتظار می رود که از هر ۱۰۰۰ 
شوند،  مبتال  نفر  میلیون  یک  وقتی  کنند.   فوت  نفر  دو  تا  یک  نفر 
تعداد مرگ بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر می شود. بنابراین مهمترین نکته 
این است که همه ما به عنوان یک مسئولیت مدنی بهداشت تنفسی 
اقدام ممکن است  این  با  انتشار ویروس جلوگیری کنیم.  از  و  داشته 
برخی آلوده شوند، اما سرعت آلودگی و رسیدن به قله را باید پایین 
آوریم. زیرا اگر ناگهانی به قله برسیم و بیماران سرریز شوند، کنترل 
نیست که  از دست می دهیم. در عین حال الزم  را  بیماران  مدیریت 
اگر طی دو هفته  باشیم.  داشته  آینده  ماه  دو  برای  را  استراتژی  این 
آینده این استراتژی را رعایت کنیم، بسیاری از مشکالت را پشت سر 

می گذاریم.
مدت زمان قرنطینه امیکرون چند روز است؟

عضو کمیته علمی ستاد کرونای خراسان رضوی گفت: در بسیاری از 
تا ۱۵روز هم عنوان شده است؛  امیکرون  مقاالت، میزان عفونت زایی 
یعنی ما برای کسب  اطمینان کامل از  بهبودی، باید حداقل ۱۰ روز 

شرایط قرنطینه را رعایت کنیم.
اخباری  پیش  روز  چند  ایسنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به 
درخصوص نتایج یک پژوهش منتشر شد که نشان می داد مبتالیان با 
عالمت و بدون عالمت کرونا تا ۱۰ روز عفونی هستند و پخش ویروس 
باالیی دارند و افراد مبتال باید حداقل تا ۱۰ روز قرنطینه شوند. این 
ایران و  امیکرون در  موضوع در حالی است که دوران مدت قرنطینه 
برخی کشورهای دیگر ۵ روز اعالم شده است. در این خصوص با دبیر 

کمیته علمی ستاد کرونای خراسان رضوی گفت وگو کرده ایم.
سویه  در  قرنطینه  دوره  طول  خصوص  در  صداقت  علیرضا  دکتر 

مرکز  و   )WHO(بهداشت جهانی  سازمان  کرد:  بیان  امیکرون 
ابتدای امیکرون مدت زمان  از    )CDC(کنترل و پیشگیری بیماری
این  برای  و  کردند  تعیین  روز   ۵ را   امیکرون  سویه  استعالجی های 

تصمیم چندین مبنا داشتند.
وی ادامه داد: اولین مبنا این است که در روزهای اول شیوع امیکرون، 
میزان بیماری زایی و مبتال بودن به عالئم بالینی در حد سه تا چهار 
می شوند،  مبتال  کرونا  به  که  انسانی   منابع  بحث  همچنین  بود.  روز 
مخصوصا کسانی که در درمان کرونا تاثیرگذار هستنددر تعیین مدت 
دوران قرنطینه موثر بوده است؛ زیرا این امر باعث خروج درمان گران 
کرونای  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو  می شود.  درمان  عرصه  از 
خراسان رضوی بیان کرد: سازمان جهانی بهداشت)WHO( و مرکز 
اساس  بر  را  قرنطینه  مبنای    )CDC(بیماری پیشگیری  و  کنترل 
اصول پزشکی، علمی و اجتماعی تعریف می کنند. یعنی فقط بر مبنای 
پزشکی نیست. البته که این عمل درست نیست، ولی این سیستم ها، 
تبعات دیگری مثل کمبود منابع، کمبود نیروی انسانی و... را نیز در 
نظر می گیرند، به همین دالیل از ابتدای شروع امیکرون، مدت قرنطینه 
۵ روز تعیین شد. صداقت در خصوص تغییر تعداد روزهای قرنطینه 
بیان کرد: با کامل شدن اطالعات، تعداد روزهای قرنطینه تغییر پیدا 
کرد. افراد بدون عالمت ۵ روز قرنطینه دارند. افراد عالمت دار در روز 
ششم یا هفتم باید تست ریپید انجام دهند. آنها در صورت منفی بودن 
از قرنطینه خارج شوند ولی در صورت مثبت  نتیجه تست می توانند 
شدن نتیجه تست، قرنطینه باید تا ۱۰ روز ادامه پیدا  کند. ما نیز در 
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای استان طول دوران قرنطینه را به 
بهداشت،  وزیر  از  مجددا  متاسفانه  اما  کردیم،  تعیین  صورت  همین 
ابالغی درمورد تعداد روزهای قرنطینه داشتیم. در این ابالغیه تعداد 
برای  روزهای قرنطینه به صراحت ۵ روز اعالم شده است؛ مخصوصا 
روزهای استعالجی درمان گران و سیستم درمانی که مبتال به امیکرون 
زمان  از  گفت:  مبتالیان  در  سرایت  امکان  درخصوص  وی  می شوند. 
ورود ویروس به بدن، یعنی تماس با فرد مبتال تا شروع عالئم به طور 
متوسط سه الی چهار روز طول می کشد. امکان سرایت نیز از سه الی 
چهار روز قبل از بروز عالئم، تا سه الی چهار روز بعد از شروع عالئم 
اتفاق می افتد؛ یعنی  بازه بیشترین میزان سرایت  این  وجود دارد. در 
سرایت  میزان  بماند،  قرنطینه  و  کند  استراحت  روز   ۵ تا  بیمار  اگر 
عفونت زایی  میزان  مقاالت،  از  بسیاری  در  ولی  می کند  پیدا  کاهش 
امیکرون تا ۱۵روز هم عنوان شده است. یعنی ما برای کسب  اطمینان 
کامل از  بهبودی، باید حداقل ۱۰ روز شرایط قرنطینه را رعایت کنیم.

این فوق تخصص مراقبت های ویژه در خصوص عالئم امیکرون اظهار 
کرد: عالئم در افراد متفاوت است. گلودرد، آبریزش بینی، خارش گلو، 
سردرد، چشم درد، بدن درد و... معموال عالئم شروع هستند. در اطفال 

و کودکان، تهوع و استفراغ نیز هم جزو عالئم به شمار می رود.
یک متخصص ویروس شناسی مطرح کرد؛

احتمال نیاز به تزریق دز چهارم یا بیشتر واکسن کرونا
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  متخصص 
بروز  از  جلوگیری  در جهت  کرونا  واکسن  تزریق  اهمیت  بر  تاکید  با 
دز  تزریق  از  حتی  است  ممکن  گفت:  بیماری،  این  شدید  فرم های 
چهارم هم عبور کنیم و دزهای بعدی هم الزم باشد؛ همه  اینها وابسته 

به این است که کرونا در دنیا چه عملکردی از خود نشان دهد.
علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  متخصص  ناجی«،  علیرضا  »دکتر 
عوارض  همان  هم  یادآور  واکسن های  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی 
در  باشند.  داشته  همراه  به  است  ممکن  را  دو  و  یک  دز  واکسن های 
صورت بروز عوارض پس از تزریق واکسن می توان به شکل عالمتی با 
ایمنی هم  افزود: کسانی که  مصرف مسکن ها آن را درمان کرد. وی 
دارند ممکن است مجددا به این ویروس آلوده شوند؛ اما خوشبختانه 
می تواند  واکسن  دز  یک  تزریق  حتی  که  است  داده  نشان  مطالعات 
تا حد زیادی از بروز بیماری های شدید، بستری شدن و مرگ و میر 
جلوگیری کند.  ناجی درباره احتمال نیاز به تزریق دز چهارم واکسن 
کرونا، بیان کرد: ممکن است حتی از تزریق دز چهارم هم عبور کنیم 
و دزهای بعدی هم الزم باشد؛ همه  اینها وابسته به این است که کرونا 
در دنیا چه عملکردی از خود نشان دهد. می دانیم که ایمنی حاصل 
از واکسن ها همیشگی نیستند و در حال حاضر دز چهارم برای تمام 
افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، توصیه می شود. حتی برخی 
کشورها مطالعاتی در این زمینه داشتند و مثال برای گروه هایی مثل 
کادر درمان تزریق دز چهارم را توصیه می کنند؛ ولی فعال دز چهارم 

بیشتر برای کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، توصیه می شود.
بنابر اعالم کانال خبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی در 
عالئم  به  وابسته  سویه ها  تمام  برای  کرونا  درمان  کرد:  تاکید  پایان 
بالینی فرد و شواهدی است که پزشک معالج بر  آن اساس بیماری را 

طبقه بندی می کند.

اخبار حوزه سالمت
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هف ازدواج مجدد در ایران رشد چشمگیری پیدا کرده و در ۶ سال، 
توسط  شده  منتشر  اطالعات  است.  داشته  درصدی   1۷ رشد 
 ۵ سال13۹۲،  در  می دهد  نشان  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
درصد از کل ازدواج های ثبت شده، برای بار دوم یا سوم بوده اند 
در  است.  یافته  افزایش  ۲۲درصد  سال13۹۸،  در  رقم  این  که 
سال13۹۸، 1۷.1درصد از ازدواج های مردان مربوط به آنانی بوده 
که دست کم برای بار دوم ازدواج کرده اند. این سهم درباره زنان 

هم برابر با 1۵.4درصد از ازدواج هاست.
به گزارش آوای دریا، به نقل از همشهری؛ این آمار از نظر جمعیت شناسان 
و جامعه شناسان چندان عجیب نیست و می گویند که با افزایش طالق در 
ایران منتظر افزایش ازدواج مجدد به ویژه در مردان باید باشیم؛ البته آنها 

معتقدند که نباید به این پدیده صفر و صدی نگاه کرد.
در  تهران  دانشگاه  جمعیت شناسی  گروه  دانشیار  کاظمی پور،  شهال 
این باره گفت: »نمی توان گفت که این جهش آماری در ازدواج مجدد بد 
است یا خوب. از نظر جمعیت شناسان خوب است؛ چون نشان می دهد 
که ایرانیان همچنان به نهاد خانواده پایبندند، اما از منظر جامعه شناسی 
و روانشناسی قطعا ازدواج مجدد معایبی دارد که کارشناسان آن حوزه 
باید درباره آن نظر دهند.« کاظمی پور پیش بینی کرد که ازدواج مجدد 
در ایران طی سال های آینده روند افزایشی پیدا کند؛ چون شیب طالق 
به عنوان یک جمعیت شناس  نیست.  از ذهن  اتفاق دور  این  تند شده، 
کنار  در  چراکه  است؛  مجردی  زندگی  از  بهتر  مجدد  ازدواج  معتقدم 
کاهش  باعث  می تواند  دارد،  زندگی  این سبک  که  فراوانی  آسیب های 
جمعیت در آینده نیز شود. البته آمارها نشان می دهد که شانس ازدواج 

مجدد برای مردان بیش از زنان است که این نکته منفی تلقی می شود.
افزایش ۵ درصدی ازدواج با زنان مطلقه

در آمار ثبت احوال نکته های جالب دیگری هم دیده می شود؛ مانند اینکه 
»سهم مردانی که قبال هرگز ازدواج نکرده بودند و برای نخستین بار با 
به حدود ۵  از یک درصد در سال۹۲  ازدواج می کنند  یک زن مطلقه، 
درصد در سال۹۸ رسیده است. استان های مختلف در این سهم الگوی 
شکل  این  به  زنان  و  مردان  مجدد  ازدواج  بیشترین  و  دارند  متفاوتی 

مربوط به البرز و تهران است.
در سال۹۲ به ازای هر ۱۰۰زن ۱۳۸مرد ازدواج مجدد داشته اند که این 
رقم در سال۹۷ به ازای هر ۱۰۰زن به ۱۱۳مرد تغییر یافته است. این 
آمار بیانگر این است که ازدواج مجدد در زنان بهبود یافته و در حال 
تبدیل به عرف است. غالمحسین حقدادی، روانپزشک و معاون سابق 
امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در این باره به همشهری گفت:  
این تغییر نشان می دهد که ازدواج مجدد زنان به نحو قابل توجهی در 
سال های اخیر افزایش پیدا کرده است که جای تحلیل دارد و نباید از 

این مسئله مهم به سادگی گذشت. 
او افزود: در بین سال های ۹۲ تا ۹۷ )به مدت ۶سال( تعداد ۳۰۲۰۰۰زن 
که در این بازه زمانی طالق گرفته اند باز ازدواج کرده اند. به عبارت دیگر 
ازدواج  دوباره   ۹۷ تا   ۹۲ سال  بین  طالق های  زنان  ۴۷درصد  حدود 
کرده اند؛ بنابراین حجم عمده ای از زنان طالق گرفته به زندگی زناشویی 
بازمی گردند. البته جمعیت بی همسران ناشی از طالق رو به افزایش است 
و همچنین سهم ازدواج اولی ها در آمار نیز رو به کاهش است. این روند 
مهم نیاز به تحلیل های روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی دارد و 

باید برای آن سیاستگذاری کرد.
سرعت باالی ازدواج مجدد در دهه   هفتادی ها و هشتادی ها

همچنین طبق آمار ثبت احوال در سال۹۸، حدود ۸درصد طالق ها برای 
ازدواج دوم و بیشتر است که در استان های بوشهر، هرمزگان پررنگ تر 
از سایر استان ها دیده می شود. حقدادی در این باره توضیح داد: »ظاهرا 
طالق های مکرر تبدیل به یک جریان فکری و فرهنگی شده که می تواند 
نکته  کنند.  فکری  آن  برای  فرهنگی  متولیان  باید  و  باشد  خطرناک 
دیگری که در آمارها می بینیم این است که هرچه زن در هنگام ازدواج 
جوان تر باشد، سرعت ازدواج مجدد او پس از طالق بیشتر است؛ به عنوان 
مثال متولدین نیمه اول دهه۸۰ در سال۹۷ پس از حدود ۵ماه از گذشت 
طالق، ازدواج کرده اند؛ درحالی که برای زنان مسن تر این زمان بیش از 

یک سال بوده است. 
طبق آمار بهزیستی ازدواج مجدد در متولدین دهه۷۰ بیشتر از متولدین 
مشاهده  بیشتر  آنها  بین  در  طالق  که  همانطور  است؛   ۶۰ و  دهه۵۰ 
می شود. حقدادی گفت: »در کل میانگین سن طالق برای زنان حدود 
۳۳سال است، اما میانگین سن طالق در متولدین دهه ۵۰حدود ۳۱سال 
و دهه ۶۰ حدود ۳۰سال و نیمه اول و دوم دهه ۷۰ به ترتیب ۲۲سال و 
۱۸سال و برای نیمه اول دهه۸۰ حدود ۱۵سال اتفاق افتاده است. جالب 
اینکه ازدواج مجدد در متولدین دهه ۷۰ و ۸۰ بیشتر است که رویکرد 

اجتماعی زنان و مردان مطلقه و خانواده های آنان را نشان می دهد.
او افزود: البته این باور کارکرد مثبت دارد؛ چون نشان می دهد جامعه 
زندگی  می توان  و  نیست  زندگی  پایان  که طالق  رسیده  رشد  این  به 

مشترکی را از نو ساخت. معتقدم که باید از این نوع نگاه استقبال شود و 
حمایت های مادی و معنوی از آن صورت گیرد تا در فرهنگ اجتماعی 
تقویت شود؛ چون یکی از مسائل اصلی بسیاری از جوامع ازجمله ایران 

کیفیت زندگی افراد پس از طالق است.
مشکالت فرزندان حاصل از ازدواج مجدد

اما برخی روانشناسان معتقدند که افزایش ازدواج مجدد طی سال های 
و  به مشکالت فردی  آنها  از  بسیاری  و  نیست  اخیر چندان هم خوب 

اجتماعی ختم می شود.
علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی در این باره گفت: شاید از دید 
جمعیت شناسان یا برخی جامعه شناسان ازدواج مجدد امری مثبت برای 
جامعه تلقی شود، اما اگر این ازدواج ها آگاهانه نباشد و صرفا برای التیام 
زخم های زندگی شکست خورده قبلی صورت گیرد، حتما خطرناک است؛ 
چون ما شاهد تعدد فرزندان زوجین خواهیم بود که برای آنها لطمات 
جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت یا شاهد افزایش بیماری های 
روحی و روانی در زوجین می شویم که به مراتب خطرناک تر از زندگی بعد 
ازدواج  از  از طالق اول است. درواقع سالمت روان خانواده های حاصل 
سوم  یا  دوم  شکست  خطرات  چون  گرفت؛  درنظر  باید  هم  را  مجدد 

به مراتب بیشتر از بار اول است.
ازدواج  سوم  یا  دوم  بار  برای  که  مردانی  و  زنان  دایره  در  ما  افزود:  او 
می کنند، افرادی را می بینیم که دچار فرافکنی درباره اشتباهات خود 
هستند و می خواهند به اطرافیان ثابت کنند که مقصر مشکالت پیش 
آمده در ازدواج قبلی آنها نیستند؛ بنابراین سریع اقدام به ازدواج دیگری 
می کنند که احتمال شکست خوردن در آن هم باالست. در اینجاست 
که هزینه های زیادی به نهاد خانواده تحمیل می شود. داشتن ۲ یا چند 
فرزندان، طالق های  این  زندگی  بالتکلیفی  از همسران مختلف،  فرزند 
عاطفی درازمدت، افزایش خشونت در خانه می تواند از مضرات این نوع 

ازدواج ها باشد.
چالش مواجهه با فرزندان از ازدواج های متعدد

جامعه شناسان و روانشناسان نظریه واحدی درباره ازدواج مجدد ندارند. 
و  هستند  اول  ازدواج  از  مستحکم تر  ازدواج ها  این  که  معتقدند  برخی 
بعدی بی ثبات و در مواردی که  ازدواج های  برخی دیگر می گویند که 
هر دو طرف فرزند دارند، خطرناک است. علی اهلل وردی، جامعه شناس و 
استاد دانشگاه در این باره می گوید: »ازدواج دوم، مشابه ازدواج اول، نباید 
کودکان  دوم حضور  ازدواج  در  اختالف  بارزترین  شود.  انجام  عجوالنه 
است؛ چراکه آنها ازدواج مجدد والدین خود را تهدیدی برای از دست 
دادن وقت و محبت آنها می دانند. والدین در ازدواج دوم خود باید برای 
درک و رفع نگرانی های کودک تالش کنند. والدین در درجه اول باید 
اعتماد به نفس کودک خود را افزایش و به حرف های آنها با دقت گوش 
مراقبت  و  عالقه  مورد  همیشه  که  شوند  مطمئن  باید  کودکان  دهند. 

والدین خود قرار می گیرند.
او با بیان اینکه اغلب والدینی که طالق گرفته و برای ازدواج مجدد اقدام 
می کنند، مهارت الزم را برای مواجهه با فرزندان خود ندارند، افزود: »این 

مشکل وقتی دوچندان می شود که طرف مقابل هم از ازدواج قبلی خود 
بسیار  فرزند  رابطه ۲  در  برقرار کردن  تعادل  باشد که  داشته  فرزندی 
سخت خواهد شد. بسیاری از ازدواج های مجدد به دلیل همین معضل 
با شکست مواجه می شود. با توجه به اینکه طالق افزایش پیدا کرده و 
به تبع آن ازدواج های مجدد هم رو به فزونی است، رسانه ها به خصوص 
رادیو و تلویزیون در این زمینه باید آگاهی الزم را به خانواده ها بدهند که 

جنس مواجهه با فرزندان از ۲ زندگی متفاوت چگونه است.
هیچ آماری از تعداد فرزندانی که پس از طالق والدین خود درگیر ازدواج 
مجدد آنها شده اند، وجود ندارد و تقریبا هیچ نهاد دولتی نیز این آمار را 
ثبت نکرده یا حداقل ارائه نمی دهد، اما مدیران مدارس می گویند که در 
دهه اخیر تعداد دانش آموزانی که والدین شان طالق گرفته اند، زیادشده 
گفت:  این باره  در  تهران  دبستان های  از  یکی  مدیر  رجبی،  زهرا  است. 
»تقریبا یک چهارم دانش آموزان هر کالس ما، فرزندان طالق هستند که 
نیمی از آنها درگیر ازدواج مجدد والدین خود هم شده اند که وضعیت 
دارای  که  نوجوانانی  و  کودکان  تعداد  همچنین  ندارند.  خوبی  چندان 
فرزند  با  یا  والدین خود هستند  ازدواج جدید  از  دیگر  برادر  یا  خواهر 
همسر قبلی پدر یا مادرشان زندگی  می کنند رو به افزایش است. تقریبا 
تمام این دانش آموزان از مشکالت زیادی رنج می برند که والدین به فکر 

حل کردن آنها نیستند.
دانش آموزان دستشان خالی  این  با  مواجهه  در  نیز  »مدارس  افزود:  او 
است و حرفی برای گفتن ندارند؛ چراکه با کمبود مشاوره روبه رو هستند 
و معلمان هم نمی دانند چگونه مشکالت این افراد را حل کنند. به هرحال 
سازمان های متولی مانند بهزیستی یا آموزش و پرورش باید در این زمینه 
تقویت شوند تا حداقل کودکان طالق یا حاصل ازدواج مجدد بتوانند از 

مشاوره های الزم برخوردار شوند.
مصایب انگ زنی به ازدواج مجدد

به تبعیت از اینکه ازدواج مجدد برای بخشی از جامعه چندان خوشایند و 
مطلوب نیست و خانواده ها با نگاه مشکوک و نگران به آن نگاه می کنند، 
افروزمنش،  است. حسین  اندک  بسیار  نیز  آن  درباره  آموزش ها  میزان 
مشاوره خانواده معتقد است که با تغییر شکل نهاد خانواده در سال های 
باید آموزش ها هم در این باره تغییر کند؛ »تا زمانی که کودکان  اخیر 
طالق مورد آزار و اذیت جامعه قرار می گیرند یا به زنان مطلقه دید خوبی 
وجود نداشته باشد و پیش فرض جامعه این باشد که ازدواج مجدد به 
طالق منجر می شود و فردی که یک بار طالق گرفته باز هم در معرض آن 
قرار می گیرد یا فرزندان طالق توان زندگی با همسر مادر یا پدر خود را 
ندارند و زندگی جدید آنها را مختل می کنند، نمی توان زمینه های ازدواج 

مجدد موفق در ایران را چید.
او افزود: »تا زمانی که این تصورات غلط وجود دارد و با تکرار دائم تقویت 
می شود، خانواده های حاصل از این فرایند در معرض خطر هستند. ما 
باید با آموزش درست و به موقع این پیش فرض های غلط را از بین ببریم 
و فرصت زندگی دوباره را برای خانواده های شکل گرفته حاصل از ازدواج 

مجدد پدید آوریم که این امر با آگاه سازی  در رسانه میسر می شود.«

افزایش ۱۷ درصدی ازدواج مجدد در ایران؛

 دهه هفتادی ها و هشتادی ها، رکوردار ازدواج مجدد هستند



 متخصص و عضو انجمن پوست و موی ایران درباره نگهداری بهینه پوست 
انواع  و  فیلر  بوتاکس،  از  دوران  این  در  مادران  گفت:  بارداری  دوران  در 
لیزر استفاده نکنند و زیر نظر متخصص پوست و مو راهکارهای مناسب 

را جویا شوند.
در  اظهارداشت:  بارداری  دوران  در  بدن  دگرگونی های  به  اشاره  با  والی  آناهیتا 
اندام ها تحت تاثیر هورمون هایی که از جفت آزاد می شود، قرار  این دوران، همه 
می گیرند در نتیجه تغییراتی در آنها برای همراهی با هورمون های آزاد شده ایجاد 
می شود. وی یادآور شد: بارداری دوره ای است که پوست مستعد لک پذیری، آکنه 
و جوش می شود و شرایط جوش های پیش از بارداری را بدتر می کند ضمن اینکه 
بر روی شکم  ایجاد خطوط کششی  و  قرمز شدن  این دوران، پوست مستعد  در 
بارداری  با دگرگونی های  برای سازگاری پوست  و سینه است. راهکارهای کمکی 
کدام است؟ این متخصص پوست و مو خاطرنشان کرد: در این دوران حساسیت 
که  بهداشتی  محصوالت  یا  کرم  است  ممکن  که  آنجا  تا  می یابد  افزایش  پوست 
پیش از این استفاده می شد، تحریک کننده شود یا ایجاد خارش کند. والی درباره 
دوره  گذراندن  و  دگرگونی ها  این  با  سازگاری  برای  پوست  به  راهکارهای کمکی 
برای  که  فراورده هایی  بداند،  باید  باردار  مادر  داد:  توضیح  آسیب،  بدون  بارداری 
پوست به خصوص در ناحیه شکمی استفاده می شود، امکان نفوذ به داخل خون 
با دقت و  باید  بنابراین محصوالت بهداشتی  اثر منفی می گذارد  دارد و بر جنین 
تحت نظر پزشک انتخاب شوند. عضو انجمن پوست و موی ایران خاطرنشان کرد: 
استفاده از ضدآفتاب در دوران بارداری باید دقیق و مرتب باشد و اگر مادر باردار 
یک روز را بیرون از منزل بود، هر ۲ ساعت ضد آفتاب را تکرار کند ضمن اینکه 
از کاله های لبه دار یا هر نوع وسیله ای که صورت را می پوشاند و مانع برخورد نور 
خورشید می شود، استفاده کند. استفاده از ضدآفتاب در دوران بارداری باید دقیق 
و مرتب باشد و اگر مادر باردار یک روز را بیرون از منزل بود، هر ۲ ساعت ضد 
آفتاب را تکرار کند وی در مورد نوع کرم های ضدآفتاب مصرفی در دوران بارداری 
تیتانیوم  اکسید  دی  دارای  که  فیزیکی  ضدآفتاب های  بارداری،  دوران  در  گفت: 
اکسی  شامل  که  شیمیایی  آفتاب های  ضد  از  و  استفاده  هستند  روی  اکسید  و 
بنزن، اکتینوکسات، اکتیساالت و آووبنزون هستند، پرهیز شود. در حقیقت ضد 
آفتاب های فیزیکال یا مینرال همان هایی است که رنگ پوست را تغییر می دهند 

اما بر جنین اثر منفی نخواهند گذاشت.
چگونه می توان از ایجاد خطوط کششی پوست شکم در دوران بارداری پیشگیری 
کرد؟ عضو انجمن پوست و موی ایران خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از خطوط 
کشش پوست که نگرانی بسیاری از مادران باردار است، نخست باید توصیه کرد که 

مادران باردار مراقب افزایش یا کاهش وزن خود باشند و بسیار مالیم این تغییرات 
خوب  دارای جنس  ژنتیکی  طور  به  که  پوست هایی  کرد:  تصریح  والی  دهد.  رخ 
هستند، می توانند تا دو کیلو اضافه وزن در ماه را تحمل کنند اما بیش از آن ممکن 
است خطوط کشش ایجاد شود و  برای درمان این خطوط، فراورده های گوناگونی 
با این ادعا که می توانند جلوی کشش پوست را بگیرند عرضه می شود اما تا کنون 
هیچکدام به طور جدی ثابت نشده اند. این متخصص پوست و مو به مادران باردار 
توصیه کرد: اشکالی ندارد که روغن یا لوسیون به ناحیه شکمی استعمال شود اما 
به طور مشخص، اثری ثبت نشده است؛ هرچند پس از زایمان می توان این خطوط 
را با لیزر یا میکروندلینگ و سایر موارد تا حدی کاهش داد. عضو انجمن پوست و 
موی ایران، تیره شدن خال ها در دوران بارداری را یکی دیگر از نگرانی های مادران 
باردار عنوان کرد و افزود: بزرگتر و تیره تر شدن خال ها واکنش طبیعی به تغییرات 
هورمونی است و نیازی به مراجعه به پزشک نیست اما در صورتی که خال بزرگتر 
از ۶ میلی متر و چند رنگی شود یا زیر آن سفت و خارش و خون مردگی ایجاد 
شود باید به سرعت به پزشک مراجعه کنند. بزرگتر و تیره تر شدن خال ها در دوران 
بارداری واکنش طبیعی به تغییرات هورمونی است اما در صورتی که خال بزرگتر 
از ۶ میلی متر و چند رنگی شد یا زیر آن سفت و خارش و خون مردگی ایجاد 

شد باید به سرعت به پزشک مراجعه شود والی با تاکید بر اینکه افزایش حساسیت 
به  گفت:  است،  بارداری  دوران  در  شایع  مشخصه های  دیگر  از  پوست  آلرژی  و 
و  فراورده های معطر  از  پرهیز  این دوران ضمن  توصیه می شود در  باردار  مادران 
دارای مواد خوشبوکننده، از مواد مالیم استفاده کنند. اگر آکنه دارند از شوینده 
دارای سالیسیلیک اسید با غلظت مالیم استفاده کنند و حتما به بروشورهای مواد 
و  پوست  متخصص  این  شود.  استفاده  قوی  شوینده های  از  مبادا  که  کنند  دقت 
مو اظهارداشت: مادران باردار در این دوران از بوتاکس، فیلر و انواع لیزر استفاده 
وی  شوند.  جویا  را  مناسب  راهکارهای  مو  و  پوست  متخصص  نظر  زیر  و  نکنند 
با  را  صورت  خواب،  از  قبل  شب  و  صبح  روز  هر  کرد:  توصیه  باردار  مادران  به 
شوینده مالیم بشویند و در صورت آکنه پذیر شدن پوست، استفاده از سالیسیلیک 
فراورده غیرصابونی صورت  با  ندارد. ظهرها هم می توانند  اسید ۲ درصد موردی 
فیزیکی  ضدآفتاب  کرم های  از  استفاده  لک،  از  پیشگیری  برای  و  کنند  پاک  را 
کرد:  تاکید  والی  کنند.  استفاده  هستند،  ویتامین سی  حامل  که  فراورده هایی  و 
در  که  لیزرهایی  یا  با شمع  کندن  انداختن،  بند  مانند  موزدایی  از  باردار  مادران 
مراکز غیر بهداشتی انجام می شود، پرهیز و سعی کنند با مراقبت بهینه زیر نظر 

پزشک از این دوران منحصر به فرد و فوق العاده لذت ببرند.

عضو انجمن پوست و موی ایران:
بوتاکس و لیزر مناسب دوران بارداری نیست
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  گزارش  : ایرنا

چند خبر کوتاه...
آغاز واکسیناسیون ۵ تا 1۲ ساله ها علیه کرونا

سرپرست مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با هشدار 
نسبت به خطر اُمیکرون برای کودکان و آمار ۲۰ درصدی بستری های 
تنفسی  کرونا در این گروه سنی، در عین حال اعالم کرد: والدین می 
توانند از امروز جهت واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال به مراکز 

واکسیناسیون در سراسر کشور مراجعه کنند.
»محمد هاشمی«، سرپرست مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
بهداشت، ضمن هشدار نسبت ابتالی کودکان به سویه اُمیکرون کرونا، 
گفت: ابتالی کودکان به اُمیکرون بسیار قابل توجه است. به طوری 
کودکان  بین  از  اخیر،  تنفسی  بستری  موارد  درصد  حداقل ۲۰  که 
هستند. وی با بیان اینکه زمان زیادی از آغاز واکسیناسیون کودکان 
کمتر از ۱۲ سال سپری نشده است، گفت: این افراد هنوز در جریان 
ایمنی کافی در  بنابراین کودکان  اولین دز واکسن هستند.  دریافت 
بویژه  بهداشتی و  بر همین اساس رعایت موارد  ندارند؛  برابر کووید 
استفاده از ماسک در این گروه سنی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. هاشمی در عین حال هشدار داد که کودکان کمتر از پنج سال 
به دلیل عدم انجام  واکسیناسیون در معرض خطر ابتال به کووید۱۹ 
و عوارض ناشی از آن قرار دارند. گفتنی است؛ واکسیناسیون گروه 
سنی ۹ تا ۱۲ سال از پنجم بهمن ماه در سراسر کشور آغاز شده و 
مقرر بود به صورت پلکانی سنین ۵ تا ۹ سال نیز جهت واکسیناسیون 
فراخوان شوند. همچنین طبق پروتکل ها، واکسن های مناسب گروه 
سنی کودکان، سینوفارم و پاستوکووک بوده که در دو نوبت تزریق 
می شود. به این ترتیب با اعالم سرپرست مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشت، تمام کودکان سنین ۵ تا ۱۲ سال از امروز 
می توانند جهت واکسیناسیون علیه کرونا به مراکز مربوطه در سراسر 

کشور مراجعه کنند.
اُمیکرون تنها در 1۵ ثانیه افراد سالم را آلوده می کند

افراد مبتال به سویه اُمیکرون تنها در ۱۵ ثانیه افراد سالم را به ویروس 
بهداشت  سازمان  نماینده  جبور،  جین  دکتر  می کنند.  آلوده  کرونا 
جهانی در عمان، اظهار کرد: فاصله ای که ۲ نفر در کنار هم ایستاده اند 
و با هم صحبت می کنند، در گسترش عفونت کووید بسیار مهم است. 

اگر یکی از آنان آلوده باشد و بیش از میزان توصیه شده به فرد سالم 
نزدیک شود ،خطر ابتال به بیماری در فرد سالم افزایش می یابد. وی 
تصریح کرد: اگر در فاصله ای نزدیک قرار بگیریم که امکان برقراری 
ارتباط کالمی وجود داشته باشد، ممکن است طی ۱۵ ثانیه ویروس به 
فرد سالم منتقل شود. به همین دلیل است که ما اصرار داریم اقدامات 
سویه های  و  ویروس  با  بتوانیم  تا  کرده  رعایت  را  عمومی  بهداشت 

جهش یافته آن زندگی کنیم.
 این نماینده گفت: وقتی صحبت از ویروس ها می شود، برای هر فردی 
مهم است که بداند چه سویه ها و جهش های مختلفی از آن وجود دارد 
و چه ویژگی ها، نحوه گسترش، عفونت و شدتی دارد.  جبور تاکید 
کرد: سویه اُمیکرون مانند سویه دلتا به  عنوان سویه ای نگران کننده 
ابتال  میزان  و  می یابد  گسترش  سرعت  به  زیرا  می شود  طبقه بندی 
وی  می افتد.  اتفاق  ثانیه  چند  عرض  در  و  باالست  آن  با  عفونت  به 
خاطرنشان کرد: هنوز همه گیری کووید به پایان نرسیده است. علی رغم 
اینکه برخی افراد خالف این تصور می کنند. نماینده سازمان بهداشت 
جهانی افزود: وقتی سویه ای با شیوع سریع وجود دارد، به این معنا 
نیست که ما در حال رسیدن به پایان همه گیری هستیم. خیلی زود 
است بگوییم اُمیکرون پایان همه گیری کووید ۱۹ است. این دیدگاه 
اشتباه است و همین باعث می شود جامعه اقدامات ساده بهداشتی را 
نادیده بگیرد.  جبور می گوید: وقتی این اتفاق رخ دهد، تعداد مبتالیان 
دوباره افزایش می یابد؛ تعداد پذیرش ها در بیمارستان ها و پذیرش در 
بخش های مراقبت های ویژه صعودی شده و شاهد مرگ ومیر بیشتری 

خواهیم بود.
 وی توصیه کرد: اقدامات بهداشتی را جدی بگیرید و آن را حتی در 
مجالس خانوادگی و نه فقط در مکان های تجاری یا مناطق عمومی 
به کار ببرید. جبور افزود: همه اعضای خانواده به بیرون از منزل رفت 
و آمد دارند؛ بنابراین ما از میزان قرار گرفتن آن ها در معرض ویروس 
اطالعی نداریم. نماینده سازمان جهانی بهداشت در عمان اظهار کرد: 
رعایت اقدامات ساده مانند استفاده از ماسک، شست وشوی دست ها و 
رعایت فاصله اجتماعی در خانه از ابتالی اعضای خانواده جلوگیری و 

به کاهش تعداد مبتالیان کمک می کند.

مهلت ثبت نام مجردها در طرح نهضت ملی مسکن تا 
پایان سال تمدید شد

مردان  از  نام  ثبت  مهلت  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  اعالم  بر  بنا 
مجرد باالی ۲۳ سال در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال جاری 
تمدید شد. نام نویسی از مردان مجرد باالی ۲۳ سال در سامانه جامع 
saman. طرحهای حمایتی مسکن )نهضت ملی مسکن( به نشانی

ـ  برسد که محمود محمودزاده  پایان  به  امروز  بود  قرار   mrud.ir
معاون وزیر راه و شهرسازی ـ به ایسنا اعالم کرد این مهلت تا پایان 
سال ۱۴۰۰ تمدید شده است. محموزاده دو روز قبل با اعالم اینکه 
نام  ثبت  ملی مسکن  نهضت  سامانه  در  نفر  هزار  و ۱۷۹  میلیون   ۳
از آنها مجرد هستند، شرط تمدید زمان  نفر  کرده اند که ۳۲۰ هزار 
ثبت نام مجردها را ایجاد تقاضای قابل مالحظه عنوان کرده بود. وی 
تصریح کرد: برای بخش عمده ای از این تعداد یعنی بیش از ۳ میلیون 
فرم ج،  پاالیش سه شرِط   مراحل  متقاضیان  معادل ۹۵ درصد  نفر 
افراد  لیست  و  شده  انجام  ستاد  در  تاهل  و  خصوصی  مالکیت  عدم 
یعنی  چهارم  شرط  بررسی  برای  استان ها  کارتابل  به  شده  پاالیش 
سابقه سکونت ارسال شده است. استان ها نیز در حال پاالیش شرط 
چهارم یعنی سابقه سکونت حداقل ۵ سال و یا ثبت سکونت در شهر 
مورد تقاضای مسکن هستند که نتایج بررسی را ثبت و به ستاد اعالم 
خواهند کرد. محمودزاده اظهار امیدواری کرد تا این بخش از پاالیش 
نیز در استان ها و شهرهای جدید انجام شود و به زودی به اتمام برسد. 
برای آن دسته ای از متقاضیان که شرط چهارم نیز احراز شود با پیامک 
اطالع رسانی خواهد شد و افراد واجد شرایط به شکل الکترونیکی به 
بانک معرفی می شوند تا برای آنها حساب باز شود و مراحل خود را 
طی کنند. محمودزاده در خصوص ثبت نام خودمالکان و معرفی آنها 
به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن 
تسهیالت  دریافت  برای  مالک  هزار  از ۵۸  بیش  تقاضای  کرد:  اعالم 
بانک های عامل  خودمالکی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت و به 

برای پرداخت تسهیالت معرفی شده اند.
ملی  )نهضت  مسکن  تامین  و  تولید  جهش  قانون  گزارش،  بنابراین 
برنامه های کالن دولت  از  مسکن( مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی 

ملی  »نهضت  طرح  دو  تلفیق  با  دولت  می شود.  محسوب  سیزدهم 
مسکن« و »اقدام ملی مسکن« قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی 
طی چهار سال احداث کند. بانک ها موظف شده اند سالیانه ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص 
دهند. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده تا روز 
۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۰۹ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی مسکن 
تامین زمین شده است. رستم  واحد  میلیون  برای یک  و  کلنگ زنی 
قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ وعده داده که تا پایان سال جاری 
۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله عملیات اجرایی برسد. 
وام این واحدها در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، دیگر کالنشهرها ۴۰۰ 
میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون 
و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین 
شده است. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت 

ملی مسکن ۴.۷ میلیون تومان خواهد بود.
واردات دستگاه های برنزه کننده پوست ممنوع شد

بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران درباره تعرفه کاالهای تحت 
نظارت سازمان انرژی اتمی که بر ممنوعیت واردات دستگاه های مولد 
پرتوهای ماوراء بنفش با اسامی برنزه کننده پوست، سوالریوم، حمام 

آفتابی، تخت یا کاناپه آفتابی و... تصریح دارد، ابالغ شد.
واردات گمرک  دفتر  مدیرکل  ایلنا،  از  نقل  به  دریا،  آوای  گزارش  به 
جمهوری اسالمی ایران بخشنامه این سازمان درباره تعرفه کاالهای 
تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۴۰۱ جهت واردات، 
صادرات و ترانزیت کاالهای تحت کنترل را ابالغ کرد. در ابالغیه شماره 
۱۵۵۵۹۳۰ /۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ گمرک، ضمن تأکید بر مفاد 
۷ گانه مندرج در نامه سازمان انرژی اتمی درباره تعرفه کاالهای تحت 
نظارت این سازمان بر »ممنوعیت واردات دستگاه های مولد پرتوهای 
آفتابی،  حمام  سوالریوم،  پوست،  برنزه کننده  اسامی  با  بنفش  ماوراء 
تخت یا کاناپه آفتابی و...« تصریح شده است. در این ابالغیه همچنین با 
تأکید بر »رعایت عدم همراهی ماشین آالت خط تولید صنعت و معدن 
با تجهیزات مولد پرتو«، اعالم شده کاالهای تیوپ های نوری و فوتونی 
از لیست تعرفه های تحت نظارت سازمان انرژی اتمی حذف شده است.
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آرد :۲/۵ پیمانه
شیر :یک پیمانه

زرده تخم مرغ :یک عدد
پنیر پیتزا:۲00 گرم

کالباس :۲00 گرم
قارچ سرخ شده :یک پیمانه

خمیرمایه :یک قاشق چایخوری
گوجه فرنگی :۵ عدد

پیاز :یک عدد
سیر :دو حبه

پودر نعنا :به مقدار دلخواه
آویشن :به مقدار دلخواه

نمک :1/۲ قاشق چایخوری
روغن :سه قاشق غذاخوری

طرز تهیه 
نموده  گود  را  آن  وسط  ریخته  ای  کاسه  درون  را  آردها 
خمیرمایه ، شیر ولرم و نمک را  اضافه میکنیم و خوب 
مالش میدهیم تا خمیر شود ، سپس روی آن را پوشانده 
استراحت  گرم  جای  در  ساعت  دو  الی  یک  مدت  به  و 
به  بعد  و  گرفته  پوست  را  ها  فرنگی  گوجه   . میدهیم 
همراه پیاز حلقه میکنیم ، سپس کالباس  و سیر را ن یز 

خرد میکنیم  .
رب گوجه فرنگی ، آرد سوخاری ، نمک و فلفل را با هم 

مخلوط میکنیم .
خمیر را به دو قسمت تقسیم کرده و نیمی از آن را در 
کف سینی چرب شده پهن میکنیم و مخلوط آرد و رب 

را روی خمیر میمالیم .
داده شده گوجه  برش  با حلقه های  ابتدا  را  روی خمیر 

فرنگی پر میکنیم و سپس روی آن کمی نمک ، فلفل 
 ، قارچ   ، سیر  بعد  و  میپاشیم   نعنا  پودر  و  آویشن   ،

کالباس ، پیاز و پنیر را می ریزیم .
روی  نموده  باز  دایره  به صورت  را  خمیر  دیگر  قسمت  
مواد قرار میدهیم و اطراف دوخمیر را برش زده ، مرتب 

میکنیم و دور تا دور خمیر را با چنگال دوخت میزنیم .
سپس روی کالزونه را با مخلوط زرده و کمی شیر تزئین 
الی ۲0 دقیقه در جای گرم قرار  میکنیم و به مدت 1۵ 
میدهیم و بعد آن را درون فر از قبل گرم شده با دمای 

1۶0 الی 1۸0 درجه سانتی گراد قرار میدهیم .

با سرآشپز= پیتزا کالزونه

 منم زنی که شکستید برگ و بارم را 
گرفت باد خزان رونق بهارم را 

ستون محکم شهری به روی یک گسلم 
که برده زلزله ها طاقت و قرارم را 

دلم کرانه ی مهر و سرم صالبت کوه 
ببین نجابت و سرسختی و وقارم را 

پر از ترانه و الالیی ام برای وطن 
سپرده عشق ،به آغوش من دیارم را 

زبان الکن شعرم زبانه خواهد شد 
به رسمیت نشناسید اگر  تبارم را 
من از صدا و نفس از ترانه محرومم 
به خاک گور سپردید هر چه دارم را 
همیشه از شب چشمم ستاره می بارد 

برای اینکه نبینید شام تارم را 
من از قبیله ی عشقم دوباره می رویم 
اگر که بشکند این درد  شاخسارم را 

منیره امینی)خاتون(

روز جهانی پیتزا چه روزی است ؟

و  تاریخ  ما  جهانی  های  مناسبت  تقویم  در 
بله  داریم،  ای  خوشمزه  و  جالب  های  مناسبت 
درست شنیدید خوشمزه مثل روز جهانی پیتزا 
روز ۹  ساله  هر  می پردازیم.  آن  به  ادامه  در  که 

فوریه یعنی ۲0 بهمن روز جهانی پیتزا است.
روز جهانی پیتزا یک روز خوشمزه برای جشن گرفتن 
با پیتزا است. پیتزا یک غذای محلی ایتالیایی از نماد 

های کشور ایتالیا است.
پیتزا یک کشف غذایی خوشمزه است که همه عاشق 
آن هستند. پیتزا در قرن ۱۰ در قلب و شکم عاشقان 
پیتزا راه یافت. ملکه ایتالیایی مارگاریتا از ساوی ، در 
سال ۱۸۸۹ در یک سفر سلطنتی از ناپل بازدید کرد. 
به رنگ های پرچم  او پیتزایی شبیه  به  دو سرآشپز 
ایتالیا ، قرمز )گوجه فرنگی( ، سفید )موزارال( و سبز 
مطمئناً  این  مارگریتا.  پیتزا  دادند.  هدیه  )ریحان( 
توضیح می دهد که چرا مارگاریتا ملکه تمام پیتزا ها 

است.
پیتزا غذایی است به شکل نان ِگرد صافی که در فر 
پخته می شود و معموالً روی آن را با سس گوجه فرنگی 
و پنیر می پوشانند؛ به عالوه دیگر مواد دلخواه را هم 

روی نان اضافه می کنند.
پنیری که استفاده می شود معموالً پنیر موزارال یا پنیر 
پیتزا است. همچنین از مواد مختلفی برای تهیه پیتزا 
فلفل  پیاز،  زیتون،  قارچ،  )ژامبون،  می شود.  استفاده 

سبز، گوجه فرنگی و …(
پیتزا به صورت تازه یا یخ زده، به صورت تمام تکه یا 
بخش بخش به فروش می رسد و یکی از فست فودهای 

پر طرفدار در اروپا و آمریکای شمالی به شمار می رود.
انواع مختلفی از فرها برای پخت پیتزاهای مختلف به 
کار می روند. همچنین انواع مختلفی از ظرف ها برای 
تولید پیتزاهای گوناگون مانند کالزونه و استرامبولی 
به کار می روند. برخی بر این باورند که اولین پیتزاها 
زمانی پخته شد که سربازان ساسانی سپرشان را روی 
آتش گذاشته و بعد خمیری روی آن می گذاشتند و 

آن  روی  را  پنیر  و  خرما  مانند  مختلفی  غذایی  مواد 
می ریختند و می خوردند.

پنیر  و  گیاهان  روغن،  با  را  نانها  باستان،  یونان  در 
در  ابتدا  در  مدرن،  شکل  به  پیتزا  می پوشاندند. 
 ۱۹ قرن  اوایل  و   ۱۸ قرن  در  ناپولی  در  ظرف هایی 
میالدی طبخ می شد. در آن مقطع زمانی اغلب، نان 
با مواد تشکیل دهنده مانند سیر، نمک، گوشت، پنیر، 
گوجه  که  نیست  معلوم  می شدند.  پوشانده  ریحان 
فرنگی برای اولین بار در چه زمانی به پیتزا اضافه شد 
و در این مورد بسیاری از ادعاهای متناقض وجود دارد. 
تا حدود سال ۱۸۳۰ میالدی، پیتزا در غرفه هایی در 
هوای آزاد و در خارج از پیتزا فروشی ها فروخته می شد 
و برخی از پیتزا فروشی ها امروزه این سنت قدیمی را 

زنده نگه می دارند.
بر طبق یکی از افسانه های معاصر، نمونه اولیه پیتزا 

شد،  اختراع   ۱۸۸۹ سال  در  مارگاریتا،  پیتزا  یعنی 
خود  آشپز  از  کاپودیمونته  سلطنتی  کاخ  که  زمانی 
رافائل اسپوسیتو خواست تا به افتخار بازدید از ملکه 

مارگاریتا پیتزایی درست کند.
ملکه  او،  توسط  شده  تهیه  پیتزای  نوع  سه  میان  از 
)گوجه(،  قرمز  ایتالیا:  پرچم  رنگ  از سه  که  پیتزایی 
سبز )ریحان(، سفید )موتزارال( تهیه شده بود را شدیداً 

ترجیح داد.
ظاهراً این نوع پیتزا پس از ملکه تحت عنوان »پیتزا 
مهاجران  توسط  پیتزا  شد.  گذاری  نام  مارگاریتا« 
ایتالیایی در اواخر قرن ۱۹ میالدی به آمریکا آورده 
شد؛ و در ابتدا در مناطقی که مهاجران ایتالیایی در 

آمریکا در آن سکونت داشتند، پدیدار شد.
پیتزا لومباردی، اولین پیتزا فروشی آمریکا بود که در 

سال ۱۹۰۵ میالدی در نیویورک افتتاح شد.

شعر هفته


