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صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 07  اسفند  1400 سال سوم
www.avayedarya.ir

درآمد ۹ میلیون نفر از اینستاگرام در ایران

دوبلور قصه های جزیره و بر باد رفته اصال نمی خواست وارد این کار شود 
بازخوانی یک  گفت وگو به انگیزه درگذشت رفعت هاشم پور

بازدید سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده 
استانداری هرمزگان از همراه سرای سبز

بانوی جهانگرد ایرانی با دوچرخه بوشهر را 
تا بندرخمیر رکاب زد

پوشش رسانه ای خشونت علیه زنان، 
بایدها و نبایدها



رؤيا لقمانيان جهانگرد پر آوازه و نامي كشورمان كه حدود٣٠ 
پياده شروع  پاي  با  و  گردي  ايران  از  را  جهانگردي  قبل  سال 
پاي  با  كشور  استانهاي  و  شهرها  بيشتر  پيمايش  ضمن  كرده 
پياده در يك سفر خاص كه طوالني ترين سفر داخلي وي نيز 
درياي  آب  مقدارى  الزم  مجوزات  اخذ  به  اقدام  با  است  بوده 
ايران )بين دو دريا( از شمال  با آرمان اتحاد بين ملت  خزر را 

تا جنوب به خليج فارس ريخته است.
در سفر ديگری در سال ٢٠٠٨ با حمل نمودن پرچم كشورمان از ايران 
تا پكن و با پاي پياده جهت شركت در المپيك پكن طي نموده كه 
به كشور  ويتنام  و  پاكستان،هند،بنگالدش،تايلند،الئوس  از كشورهاي 
چين سفر نموده كه متاسفانه بنا به حساسيت هايي به وي مجوز ورود 
به چين داده نشد و عليرغم تحمل اين همه مشقت و زحمت نتوانست 

وارد چين شود و به كشورمان بازگشت.
با دوچرخه به كشورهاي آفريقايي نيز سفر  لقمانيان در سال ٢٠١٠ 

نموده است و نيز با عبور از ٣٠ كشور اروپايي ، ركاب زده است.
سپس در يك سفر داخلي با شعار فارس بودن خليج فارس از چابهار 
تا بندرلنگه نيز با دوچرخه ركاب زده است و از بندرلنگه با كشتي به 
كشور امارات رفته و شهرهاي دبي، ابوظبي و شارجه را نيز با دوچرخه 

طي نمود.
در سفر ديگري با شعار نه به ريزگردها از خورستان و شهر انديمشك 
تا بندرلنگه ركاب زده است. وي سفرهاي زيادي با شعارهاي محيط 
زيستي داشته است كه ميتوان به سفر با پاي پياده از چابهار تا زاهدان 

اشاره نمود.
ماحصل اين مسافرتهاي سخت و پرمشقت نوشتن خاطرات اين سفرها 
تا خليج فارس و كتاب گام  از درياي مازندران  در كتاب گام به گام 
از تهران تا پكن و  تا زاگرس و نيز كتاب گام به گام  البرز  از  به گام 
تحقيقات ديگري كه از اين بانوي ايراني به رشته تحرير در آمده است.

وي گفت: اين سفر  پس از كرونا و پس از سفر با دوچرخه از البرز تا 
همدان كه با شعار حمايت از حاميان كودكان، از بوشهر تا بندرعباس 
است كه در حال حاضر پس از طي نمودن بوشهر به بندرخمير وارد 
با شعار دست در دست هم دهيم به مهر اغاز شده  ، اين سفر  شدم 

است.
لقمانيان افزود: من همواره حامي صلح، زنان، كودكان، ميراث فرهنگي، 

محيط زيست و همواره به دنبال كساني بودم كه تغيير به وجود آورده 
اند.

با  ديدار  و  روستاها  به  ورود  را  خود  اخير  سفر  ويژگي  لقمانيان  رويا 
تحصيالت  اينكه  به  توجه  با  گفت:  و  كرد  عنوان  روستاها  آن  افراد 
جوانان  زندگي  بودند   توانسته  تالششان  و  همت  با  نداشتند،  عالي 
آقاي  با  قتالي  احسان  واسطه  به  نيز  بندرخمير  در  و  دهند  تغيير  را 
ارزشمند  و  آشنا شدم  بندرخمير  پرتالش  و  محمودي شهردار خالق 
ترين دستاورد اين سفر آشنايي با اين انسانهاي شريف است كه تنها 
به خودشان فكر نميكنند و انسانيت ،هم وطن و هم شهري برايشان 
ارجح تر هستند و اين در واقع هدف من نيز از سفرهايم و اين سبك 
زندگي ام است و تالش من در اين بوده كه از خودشناسي بتوانم به 
خداشناسي برسم كه نوشتن سفرنامه ها و ارتباط با انسانها بخشي از 

دستاوردهايم بوده و پيامم براي زن ها اين بوده كه ما ميتوانيم  و سعي 
كردم براي بانوان ايراني الگويي باشم.

لقمانيان افزود : از خانم ها ميخواهم كه به فكر ورزش باشند به فكر 
با ازدواج تمام نميشودبا بچه دار شدن  خودشان باشند چون زندگي 

تمام نميشود تازه شروع است چون مادرها براي بچه ها الگو هستند.
بعدي  تك  و  كنم  راتجربه  زندگي  هاي  جنبه  همه  نمودم  سعي  من 

زندگي نكنم و در تمام جنبه ها خوب و مفيد باشم.
مردم خوب جنوب سپاسگزارم مخصوصا  از  پايان گفت:  در  لقمانيان 
مردم بندرخمير كه اين بندر نسبت به سفر قبل بينظير تغيير كرده 
زنده  شهر  بنظرم  كردم  مالقات  آنها  با  كه  بزرگي  انسانهاي  وجود  با 
از لحاظ  انجام شده  ان  با كارهايي كه در  اي شده و مطمئن هستم 

توريستي و فرهنگي بينظير خواهد بود به اميد روزهايي بهتر.

بانوی جهانگرد ايرانی با دوچرخه بوشهر را تا 
بندرخمير ركاب زد
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ترس از سرد شدن زندگی مشترک به دليل فعال بودن همسر
 در شبکه های مجازی / چاره چيست؟

يك مشاور با اشاره به نگرانی برخی زن و شوهرها 
اجتماعی  بودن همسرشان در شبکه هاى  از فعال 
زندگی  دادن  دست  از  ترس  درباره  مجازى، 
مشترک، سرد شدن رابطه و كاهش عالقه همسر 
به خود، گفت: در چنين شرايطی زن و شوهر بايد 
نگرانی هاى خود را بررسی و مشکل اصلی را حل 
از گره هاى  نگرانی هايی نشان  كنند چراكه چنين 
تسويه  ازدواج  از  پيش  بايد  و  دارد  قديمی  روانی 

حساب هاى روانی الزم با اين تصورات انجام شود.
از  مريم فوالدی اظهار كرد: بعضا برخی زن و شوهرها 
فعاليت همسر خود در شبكه های اجتماعی مجازی نگران 
هستند و هراس دارند كه نكند با حضور در شبكه های 
اجتماعی مجازی كم كم عالقه بين آنها كاهش يافته و 
زن يا شوهر از همسر سرد شود، از اين رو اصرار دارند تا 

همسرشان در اين شبكه های مجازی عضو نباشد. 
توجه  بايد  داد:  توضيح  شده  ياد  تصور  درباره  فوالدی 
برای  روانشناختی خاصی  پيشينه  با  داشت كه زوجين 
برآورده كردن نيازهای خود اعم از روانی و جسمی و... 
روانشناختی  نيازهای  سهم  كه  می شوند  ازدواج  وارد 
نيازهای  اين  است.  نيازها  ساير  از  بيشتر  معموال 
خانواده ها  در  و  والدين  توسط  ابتدا  در  روانشناختی 
تامين و پس از ازدواج نيز از سوی همسر تامين می شود. 
بنابراين اگر فردی چنين تصوی نسبت به فعاليت همسر 
در شبكه های اجتماعی مجازی دارد در واقع اين پيشينه 
روانشناختی اشتباه توسط والدين او ايجاد و توسط خود 

او بسط يافته و تا كنون همراهش است. 
وی با تاكيد بر اينكه بهتر است زوجين به جای چنين 
با همسر است،  نگرانی هايی كه در واقع تسويه حساب 
تسويه حسابی با پيشينه روانشناختی اشتباه خود داشته 
باشند تا بتوانند رابطه سالمی را پيش ببرند، توصيه كرد: 
قرار است زوجين در زندگی مشترک با يكديگر "شفاف" 

برنامه های  و  فايل ها  رمز  می توانند  رو  اين  از  باشند، 
شخصی يكديگر را بدانند اما بعضا برخی زوجين از اين 
امر برداشت غلط داشته و با در اختيار داشتن رمز تلفن 
و فايل ها و برنامه های همسر، دائما در حال چك كردن 
گوشی او هستند، حال آنكه شفافيت در زندگی مشترک 
شكاكانه  رفتارهای  اين  به  دادن  ادامه  برای  مجوزی 

نيست. 
در  بايد  زوجين  اگرچه  كه  است  معتقد  مشاور  اين 
راستای  در  و  باشند  شفاف  يكديگر  با  مشترک  زندگی 
اين شفافيت می توانند رمز تلفن يكديگر، رمز شبكه های 
اجتماعی و فايل های يكديگر را داشته باشند اما اين امر 
انجام رفتارهای شكاكانه و دائما چك كردن  به معنای 

گوشی همسر نيست. 
بدبينی و  از زوجين دچار  برخی  اينكه  بيان  با  فوالدی 
بی اعتمادی هستند و از اين رو با وجود اينكه هر لحظه 
اما  دارند  دسترسی  همسر  تلفن  گوشی  و  اطالعات  به 
موجب  كه  می دهند  ادامه  خود  شكاكانه  رفتارهای  به 
آزار طرف مقابل خواهد شد، تصريح كرد: اين رفتارهای 
شكاكانه می تواند ريشه در ترس از دست دادن همسر و 

طرد شدن از سوی همسر باشد. 
وی در پايان سخنان خود افزود: در واقع بعضا زن يا شوهر 
وقتی می ترسد همسرش او را طرد كرده و عالقه اش كم 
شود، دست به كنترل كردن همسر از طرق مختلف نظير 
چك كردن مدام  گوشی تلفن می زند چراكه نسبت به  

همسر خود بی اعتماد شده است. 
البته اين تنها مربوط به مواردی خاص می شود و نمی توان 
و  اشتباه  باورهای  واقع  در  داد.  تعميم  زوجين  تمام  به 
و  كنترل گری ها  اين  به  منجر  كه  است  افراد  ترسهای 
رفتارهای شكاكانه می شود و زوجين در ابتدا بايد بر روی 

اصالح باورهای خود كار كنند./ ايسنا

  گزارش  : خميرنيوز
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هف حیدری«  »مونا  قتل  از  ویدئو  و  خبر  نخستین   1400 بهمن   1۶  
قتل،  از  پس  شوهرش  که  اهوازی  ساله   1۷ دختر  شد.  منتشر 
سر جداشده او را در محله هایی از شهر گرداند. بررسی داستان 
غم انگیز زندگی او به تحلیل های جامعه شناسانه و روان شناسانه 

نیاز دارد اما از جنبه های روزنامه نگارانه آن نباید غافل شد.
قتل مونا)مشهور به غزل حیدری( وقتی در رسانه ها مطرح شد و بویژه 
ویدئویی که از سر بریده او به دست شوهرش دست به دست در رسانه های 
اجتماعی چرخید، به یکی از موضوع های داغ رسانه ها و خبرنگاران از نظر 

پوشش اخبار تبدیل شد.
تارنمای خبری »رکنا« به علت پوشش این واقعه برای نخستی بار و انتشار 
فیلم دهشتناک گرداندن سر مقتول به دست قاتل، از سوی هیات نظارت 
بر مطبوعات توقیف شد. بعد از توقیف این وب سایت، بحث های زیادی 
در رسانه های اجتماعی درگرفت در این باب که در چنین مواردی چقدر 
باید جزئیات ماجرا را شرح داد و رسانه ها چه مسئولیت های اجتماعی  در 
برابر انتشار اخبار قتل های فجیع دارند و باید چه استانداردهای حرفه ای 

را رعایت کنند.
در اینجا تالش شده است با مرور دستورالعمل های چند رسانه بین المللی 
رسانه ها  این  توصیه های حرفه ای  مهم ترین  قتل،  اخبار  پوشش  درباره 

گردآوری شود.
می تواند  جنبه  دو  از  حیدری  مونا  قتل  رسانه ای  انعکاس  ماجرای 
بررسی شود. نخست آنکه این قتل مربوط است به پدیده "زن کشی" 
)Femicide( که یکی از موارد خشونت علیه زنان به حساب می آید. 
برخی از رسانه های بزرگ جهان دستورالعمل هایی برای پوشش رسانه ای 
خشونت علیه زنان دارند که در بخش اول این مطلب به آن پرداخته 
شده است اما جنبه دیگر رسانه ای ماجرای قتل مونا حیدری به پوشش 
از  بیشتری  تعداد  که  بازمی گردد  رسانه ها  در  جنایت  و  قتل  اخبار 
رسانه های جهانی در مورد آن دست به استانداردسازی حرفه ای و نگارش 

دستورالعمل زده اند.
خشونت علیه زنان یکی از اتفاقاتی است که سازمان ملل متحد روی آن 
تحقیقات زیادی کرده است. بر اساس ماده یک اعالمیه حذف خشونت 
علیه زنان که قطعنامه سال ۱۹۹۳ در مجمع عمومی سازمان ملل است، 
خشونت علیه زنان یعنی هر اقدام خشن متکی بر جنسیت که منجر به 
آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان، از جمله تهدید 
انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در 

زندگی عمومی یا خصوصی شود یا احتمال دارد منجر شود.
تعریف زن کشی

ماجرایی که در اهواز پیش آمد، یک مورد از خشونت علیه زنان به طور 
آمار  آخرین  اساس  بر  بود.  خاص  به طور  زن کشی  از  مورد  یک  و  عام 
سازمان ملل که در مقدمه این دستورالعمل آمده است، ساالنه حدود ۵۰ 
هزار زن و دختر توسط خانواده و شرکای زندگی شان به قتل می رسند، 

یعنی روزی ۱۳۷ قتل.
و  زن  هزار   ۵۰ حدود  ساالنه  ملل،  سازمان  آمار  آخرین  اساس  بر 
یعنی  می رسند،  قتل  به  زندگی شان  شرکای  و  خانواده  توسط  دختر 
آموزشی  منابع  مرکز  مدیر  آپاستولو«  قتل.»نیکولیا   ۱۳۷ روزی 
برای  شبکه  این  تارنمای  در  تحقیقی«،  روزنامه نگاران  جهانی  »شبکه 
مواجهه روزنامه نگاران با قتل زنان و تشخیص موارد زن کشی از جانب 

روزنامه نگاران دستورالعملی نوشته است.
آپاستولو ابتدا شرح داده که زن کشی به چه معناست و روزنامه نگاران 
برای  اینکه  با  نام گذاری کنند.  را می توانند زن کشی  چه وضعیت هایی 
زن کشی تعاریف گوناگونی هست، نهادهای بین المللی مختلفی که روی 
این مساله کار می کنند توافق دارند زن کشی قتل عمدی زنان است به 

این علت که آن ها زن هستند.
حدود ۶۰ درصد زن کشی ها توسط همسران آن ها یا شرکای زندگی شان 
اتفاق می افتد. بر اساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت، زن کشی با قتل 
مردان متفاوت است، به این دلیل که بیشتر موارد زن کشی متضمن است 
با آزار مداوم در خانه، تهدید یا ارعاب، خشونت جنسی، یا موضعیتی که 

زنان قدرت یا منابعی کمتر از شریک زندگی شان دارند.
دستورالعمل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران برای پوشش خشونت 

علیه زنان
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران )IFJ( دستورالعمل مختصری در 
۱۰ ماده برای پوشش خشونت علیه زنان منتشر کرده و به روزنامه نگاران 
توصیه می کند در پوشش های خبری این نوع خشونت ها مواد آن را در 

نظر داشته باشند:
۱. تعریف خشونت علیه زنان را بدانید تا در پوشش اخبار خود تشخیص 

دهید که این نوع خشونت رخ داده است یا نه.
۲. از زبان صحیح و بدون قضاوت استفاده کنید و تفاوت بین اصطالحات 

این حوزه را رعایت کنید.
افرادی را که دچار چنین مصیبت ها و سختی ها هستند »قربانی«   .۳

توصیف نکنید، مگر اینکه خودشان از این کلمه استفاده کرده باشند.
۴. در مصاحبه با کسانی که خشونت را از سر گذرانده اند ضمن مراقبت، 
درخواست های مصاحبه شونده را در نظر داشته باشید تا از آسیب های 

بیشتر همچون  انگ اجتماعی برحذر باشد.
۵.در مصاحبه با کسانی که خشونت را از سر گذرانده اند ضمن مراقبت، 
درخواست های مصاحبه شونده را در نظر داشته باشید تا از آسیب های 
بیشتر همچون  انگ اجتماعی برحذر باشد.۵. با آسیب دیده با احترام 

رفتار کنید.
۶. از آمار و اطالعات سوابق اجتماعی استفاده کنید تا مخاطبان از تصویر 

بزرگ تری از اجتماعی که در آن خشونت رخ داده آگاه باشند.
۷. همه داستان را تعریف کنید؛ فقط روی جنبه های تراژیک ماجرا یا 
یک مورد خاص متمرکز نشوید؛ بلکه آن اتفاق را از منظر یک مساله 
اجتماعی سابقه دارتر و بخشی از تاریخ اجتماعی که خشونت در آن رخ 

داده گزارش کنید.
۸. گمنامی افراد را رعایت کنید؛ حریم خصوصی و امنیت آسیب دیدگان 

و شاهدان ماجرا را حفظ کنید.
که  زنان  مثال،  برای  باشید.  داشته  نظر  در  را  محلی  مالحظه های   .۹
با فیلمبرداران مرد  در معرض آسیب هستند ممکن است در مواجهه 

خجالت زده شوند.
۱۰. اطالعات مفید فراهم کنید؛ گزارش هایی که شامل جزئیات تماس با 
نهادهای حمایت کننده محلی است، می تواند برای افرادی که در جوامع 

محلی فعالیت و زندگی می کنند حیاتی و مفید باشد.
راهنمای یونسکو برای روزنامه نگاران

در سال ۲۰۱۹ یونسکو دستورالعملی مفصل در ۱۵۲ صفحه با عنوان 
روزنامه نگاران«  برای  راهنما  داختران:  و  زنان  علیه  خشونت  »گزارش 

منتشر کرد.
در فصل دوم این کتاب راهنما، دستورالعملی آمده است درباره اینکه 
چگونه با فرد آسیب دیده از خشونت علیه زنان برخورد و پوشش خبری 
داده شود. همچنین گفته شده که با افرادی که چنین خشونت هایی را 

تجربه کرده اند به چه شیوه ای مصاحبه شود.
توصیه های کلی این راهنما می گوید ابتدا باید درباره این خشونت ها در 
رسانه ها صحبت شود و چنین اتفاقاتی از سایه بیرون بیایند. مساله دومی 
که دستورالعمل یونسکو روی آن تأکید کرده این است که پیش زمینه 
اجتماعی ماجرا شرح داده شود و فقط به مورد خاصی که موضوع پوشش 

خبری است اکتفا نشود.
بردن  کار  به  از  خودداری  و  زبان  از  استفاده  بر  نیز  راهنما  کتاب  این 
عبارت ها و اصطالح هایی که معنای خاصی را به ذهن متبادر می کنند 
و باعث انگ اجتماعی می شود تأکید دارد. بنابراین گزارشگر در گزینش 

کلماتی که در گزارش خود استفاده می کند دقت داشته باشد.
باید در انتخاب تیترهایی که برای گزارش های خشونت علیه زنان تهیه 
می شود دقت کرد و فقط تیترهایی انتخاب نشود که بخواهد احساسات 
را جریحه دار کند.راهنمای یونسکو می گوید، باید در انتخاب تیترهایی 
و  کرد  دقت  می شود  تهیه  زنان  علیه  خشونت  گزارش های  برای  که 
فقط تیترهایی انتخاب نشود که بخواهد احساسات را جریحه دار کند. 
این مالحظه را سخت تر کرده است.  رواج رسانه های اجتماعی رعایت 
راهنمای یونسکو تأکید می کند که در گزارش ها واقعیت گفته شود و از 

احساسات گرایی در گزارش ها پرهیز شود.
جالب است که دستورالعمل یونسکو می گوید کمتر از دوربین های مخفی 
و سایر روش های افشای اطالعات در موارد مربوط به خشونت علیه زنان 

غیرمنصفانه  روش های  از  روزنامه نگاران  دیگر،  به عبارت  شود.  استفاده 
برای دستیابی به اخبار و تصاویر و اطالعات استفاده نکنند. همچنین باید 
از زبانی که شروع به نصیحت افراد می کند یا در مورد واقعه داد سخن 

می دهد و دست به قضاوت می زند پرهیز کرد.
با  آسیب دیده خشونت  که  بود  مراقب  باید  می گوید  دستورالعمل  این 
دیگر،  به عبارت  نشود.  مضاعف  رنج  دچار  روزنامه نگاران  گزارش هایی 
آسیب دیدگان  آن ها،  خبری  پوشش  با  که  نکنند  کاری  روزنامه نگاران 

دوباره، آسیبی عالوه بر آسیب اصلی ، تجربه کنند.
روزنامه نگاری  زنان روی  علیه  برای پوشش خشونت  یونسکو  راهنمای 
راه حل گرا )solutions journalism( تأکید زیادی دارد و می گوید، 
راه حل های  به  که  باشد  طوری  باید  خشونت ها  این  خبری  پوشش 
اجتماعی منجر شود، نه اینکه فقط بخواهد مخاطبان را درگیر داستان 

و جزئیات ماجرا کند.
نکته دیگری که راهنما به آن توجه کرده این است که باید پیش و بعد 
از انتشار گزارش و در هنگام تهیه گزارش، برای بازماندگان وقت گذاشت. 
نباید این گونه باشد که بعد از انتشار گزارش، دیگر سراغ بازماندگان نرفت 

یا به درخواست های آن ها یا حرف هایی که در دل دارند گوش نداد.
 

روزنامه نگاران  گزارش هایی  با  آسیب دیده خشونت  که  بود  مراقب  باید 
دچار رنج مضاعف نشود.بررسی های محققان استرالیایی

جورجینا ساترلند محقق دانشگاه ملبورن و همکارانش در سال ۲۰۱۶ 
برای  دستورالعمل   ۱۱ بر  بود  مروری  که  دادند  انجام  را  پژوهشی 

روزنامه نگاران در زمینه پوشش خبری خشونت علیه زنان.
آن ها با بررسی این موارد که به سازمان های حمایتی در استرالیا، بریتانیا، 
این  بیشتر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  بود،  مربوط  نیوزیلند  و  آمریکا 
دارند که می تواند در پوشش خشونت  اشتراکاتی  دستورالعمل ها وجه 
علیه زنان برای روزنامه نگاران مفید باشد. البته برخی از این راهنماها 
محققان  آنچه  از  مواردی  فقط  دیگر  برخی  و  بوده  بقیه  از  کامل تر 

استرالیایی گردآوری کرده ، توصیه کرده اند.
اما به طور کلی، این ۱۱ دستورالعمل نیز بر همان اصولی تأکید کرده اند 
که سازمان هایی همچون فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و یونسکو 

هم بر آن ها تأکید دارند.
روی  کردن  تمرکز  به جای  که  کرده اند  توصیه  دستورالعمل ها  این 
سوژه های فردی، پیش زمینه وسیع تر اجتماعی را در گزارش ها منعکس 
کنند. به این ترتیب آن ها نشان می دهند این خشونت ها نه یک اتفاق 

فردی بلکه یک مساله اجتماعی است.
بیشتر این دستورالعمل ها توصیه کرده اند که در گزارش ها آمار و اطالعات 
محلی مربوط به موضوع هم بیاید. دستورالعمل ها گفته اند نباید گزارش 
باعث اشاعه افسانه ها و برداشت های نادرست در موضوع خشونت علیه 
زنان شود. تا حدی همه این دستورالعمل ها بر استفاده درست از زبان و 
خودداری از اصطالحات و عبارت های نادرست در تهیه گزارش ها تأکید 

کرده اند.
در بیشتر این گزارش ها آمده است: نباید زنان را به گونه ای در گزارش ها 
توصیف کرد که گویی رفتار آن ها علت خشونت ها بوده است یا آن ها در 
این چنین بالیی بر سرشان آمده است، نقش داشته اند. نکته جالبی که 
در چند دستورالعمل این تحقیق آمده این است که نباید در گزارش ها از 
افعال مجهول استفاده کرد به گونه ای که مرتکبان خشونت در گزارش ها 
غایب باشند و فقط زنانی که خشونت بر آن ها اعمال شده در گزارش 

حضور داشته باشند. ادامه مطلب در صفحه بعد

پوشش رسانه ای خشونت علیه زنان،
  گزارش  : ایرنا بایدها و نبایدها



نباید از مردانی که دست به خشونت زده اند با صفت هایی مثل 
دیو و هیوال استفاده کرد و این گونه جلوه داد که خشونتی که 
از  استثنایی و خارج  امر  اشاره می شود یک  به آن  در گزارش 
هنجار بوده است.همچنین نباید از مردانی که دست به خشونت 
زده اند با صفت هایی مثل دیو و هیوال استفاده کرد و این گونه 
جلوه داد که خشونتی که در گزارش به آن اشاره می شود یک 
گفته  همچنین  است.  بوده  هنجار  از  خارج  و  استثنایی  امر 
نباید  گزارشگران  خشونت ها،  درباره  اطالعات  گرفتن  در  شده 
سوابق  درباره  زیادی  اطالعات  که  بروند  دوری  آشنایان  سراغ 

بازماندگان و شرایط اتفاق ندارند.
مأموران  یا  پلیس  اظهارات  به  فقط  گزارش ها  در  همچنین 
اعمال قانون اتکا نکنند و به سراغ منابع خبری جایگزین رفته و 
صدای متخصصان و پژوهشگرانی که اوضاع اجتماعی و شرایط 

بازماندگان را تحلیل می کنند را نیز بشنوند.
نتیجه گیری و چند توصیه حرفه ای

در  زنان  علیه  خشونت  درباره  خبری  گزارش های 
ویژگی  سه  دارای  عمده  طور  به  حرفه ای  دستورالعمل های 
به عبارت  است.  اخالق  رعایت  و  مسئولیت پذیری  حساسیت، 
بازماندگان  به روزنامه نگاران توصیه شده حساسیت های  دیگر، 
خشونت علیه زنان و موارد قتل را در نظر بگیرند تا با پوشش های 

رسانه ای، آسیب بیشتری به آن ها وارد نشود.
از سوی دیگر، با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی در پوشش 
و  کنند  بازی  نیز  را  هشداردهنده  و  ناظر  نقش  رویدادها، 
کژرفتاری ها و اتفاقات تلخ جامعه را منعکس کنند تا از موارد 

مشابه بعدی جلوگیری بشود.
رعایت  و  حرفه ای  مسئولیت  این  متعادل کردن  برای 
باید  روزنامه نگاران  قتل،  و  خشونت  بازماندگان  حساسیت های 
اخالق حرفه ای را در نظر داشته باشند و این اخالق حرفه ای 
مرور  مبنای  بر  آن ها  چکیده  که  باشد  داشته  اصولی  می تواند 

دستورالعمل های موجود چنین است:
با بازماندگان خشونت ها باید با احترام رفتار کرد و قبل و حین 
و  گذاشت  وقت  آن ها  برای  گزارش ها  انتشار  و  تهیه  از  بعد  و 

خواسته هایشان را لحاظ کرد.
۱. زبانی که در گزارش ها استفاده می شود اهمیت زیادی دارد و 

روزنامه نگاران تخصصی این حوزه باید آن را یاد بگیرند.
به  فقط  و  شود  برجسته  باید  رویداد  اجتماعی  پیش زمینه   .۲
بررسی یک مورد خاص اکتفا نشود. باید به ریشه ها و علت های 
بزرگ تر ماجرا در پس زمینه یک مساله اجتماعی پرداخته شود، 

تا تعریف یک ماجرا با مختصات خاص و فردی.
۳. با بازماندگان خشونت ها باید با احترام رفتار کرد و پیش و 

حین و بعد از تهیه و انتشار گزارش ها برای آن ها وقت گذاشت 
و خواسته هایشان را لحاظ کرد.

و  داده است همه جانبه  واقعیتی که رخ  از  ارائه شده  ۴. تصویر 
کامل باشد و از احساسات گرایی پرهیز شود.

۵. پوشش خبری باید طوری باشد که در میسر روزنامه نگاری 
راه حل گرا، بتواند راه حل هایی برای مشکالتی که گزارش می کند 
ارائه دهد و فقط به طرح هیجان انگیز ماجرا با جزئیاتی که از 

نظر احساسی مخاطبان را درگیر کند اکتفا نشود.
مثل  محدود  منابع  به  حادثه،  درباره  اطالعات  گرفتن  در   .۶
اتکا نشود و گزارشگران تالش کنند صدای مختصصان  پلیس 
شنیده  بازماندگان  شرایط  و  محلی  جامعه  وضعیت  درباره  نیز 

شود.
که  محلی  جوامع  که  اطالعاتی  و  منابع  باید  گزارش ها  در   .۷
اتفاق در آن رخ داده ارائه شود تا اگر کسی در معرض خشونت 
نهادهای حمایت کننده  به  بتواند  تجربه مشابهی داشت  یا  بود 

مراجعه کند.
و  حساسیت ها  رعایت  یا  خصوصی  حریم  حفظ  با  باید   .۸
مالحظاتی که بازمانده خشونت خانگی دارد، از اینکه او به طور 
مضاعف و دوباره گرفتار از این خشونت ها آسیب ببیند پرهیز 

کرد.
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مدرسه سازی در خانواده ام نهادینه شده است/ دانش آموزان را فرزندان
 خود می دانم

 مدرسه پایه زندگی همه کودکانی است که امید 
کودکانی  است.  خورده  گره  آن ها  به  جهان  این 
بسازیم،  هموار  را  تحصیلشان  مسیر  اگر  که 
مسیر آینده را هموار خواهند ساخت. در دنیای 
پیشرفته امروز حیف است که هنوز کودکانی را 
می بینیم که به دلیل کمبود مدرسه و کالس درس 
از زیباتر دیدن و زیباتر ساختن دنیا باز مانده اند 

و باز می مانند.
درست است که اکنون فرهنگ مدرسه سازی در میان 
که  کسانی  هستند  و  یافته  بیشتری  گسترش  مردم 
دست در دست هم گذاشته و اقدام به مدرسه سازی 
در مناطق محروم سرزمینمان کرده اند اما هنوز هم نیاز 
است کار با شکوه مدرسه سازی خیلی بیش از این ها در 

کشور جا بیفتند و بیشتر و بیشتر انجام پذیرد.
که  گرفته اند  پا  جامعه  در  نهادهایی  سال هاست 
از جامعه است  برای رفع محرومیت  رسالتشان تالش 
کار چندان  محرومیت  واژه  کامل  بردن  بین  از  گرچه 
آسانی نیست اما یک خیریه و یا نهاد مردمی ثابت کرده 
شناسایی  جامعه  در  را  افرادی  است حداقل،  قادر  که 
کند که رنج فقر را به دوش می کشند. با هّمت و تالش 
جمعی این خیریه ها می توان کوشید تا این افراد کمی 
راحت تر از گذشته زندگی کنند و یا با دادن آموزش های 
از داشتن  تا  مختلف به آنها و کودکانشان کمک کرد 
آینده ای تاریک محافظت شوند. پسندیده ترین خدمت 
به این قشر از جامعه بدون شک مدرسه سازی است. 
دانش  و  علم  برای کسب  مکانی  و  مدرسه  با ساختن 
بی سواد  کودک ها  این  می شود  کمک  که  آن  ضمن 
نمانند، پرورش آنها نیز سامان بخشیده می شود. به این 
ترتیب با رشد علمی و پرورش، این کودکان دیگر قادرند 

آینده ای سبز را برای خود انتخاب کنند.
به طور کلی می توان گفت خیرین مدرسه ساز با کار 
کودکان  به  فقط  نه  سازی  مدرسه  پسندیده  و  نیک 
بازمانده از تحصیل کمک می کنند بلکه از آسیب دیدن 
آن ها در آینده جلوگیری می کنند. با ساخت مدرسه ها 
و کمک به تحصیل دانش آموزان محروم یک کشور، از 
جامعه ای امن تر برخوردار خواهیم بود. مدرسه کودکان 
از ورود  را در مسیر زندگی درست پرورش می دهد و 

دوباره آن ها به دنیای محرومیت جلوگیری می کند.
 مدرسه سازی در خانواده ام نهادینه شده است/دانش 

آموزان را فرزندان خود می دانم
با خدیجه هاشمی، رئیس شورای  در همین خصوص 
بانوان خیر مدرسه ساز استان هرمزگان همکالم شدیم 
تا وضعیت مدرسه سازی توسط خیرین را مطلع شویم.

مجمع  فعالیت  و  تأسیس  از  سال   ۲۰ افزود:  هاشمی 

خیرین ساز در استان هرمزگان می گذرد و بالغ بر ۲۵۰ 
مدرسه به نام بانوان خیر هرمزگانی تأسیس و در حال 

فعالیت است.
وی با بیان اینکه از کودکی در خانواده ای بزرگ شدم 
ویژه  به  خیریه  امور  در  مشارکت  امر  در  همگی  که 
اضافه  اند،  داشته  چشمگیری  فعالیت  سازی  مدرسه 
کرد: اکنون فرزاندنم نیز همین مسیر را ادامه داده و در 
این امر مشارکت دارند و به نوعی مدرسه سازی و حضور 
امور خیر به فرهنگی در خانواده مان تبدیل شده است.

اینکه دخترم  به  اشاره  با  بانوی خیر مدرسه ساز  این 
در خارج از کشور هر زمان سیل، زلزله یا طوفانی در 
است،  مدارس  وضعیت  پیگیر  دهد  می  رخ  هرمزگان 
خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از خاک کشورش دور 
روستاها  در  که  است  کودکانی  اش  دغدغه  اما  است 

مشغول تحصیل هستند.
روستای  در  کالسه   ۲ مدرسه  یک  اینکه  بیان  با  وی 
سال  در  بنده  توسط  جاسک  شهرستان  خیرآباد 
۱۳۸۷ساخته و اکنون فرزندان تحصیل کرده زیادی را 
رشد داده است، عنوان کرد: اکنون تمامی کسانی که 
تحصیل خود را از این مدرسه آغاز کرده اند بخشی از 

خانواده ام بوده و همچنان ارتباط همگی شان با بنده 
حفظ شده و همواره هر کمکی نیاز داشته باشند بدون 

هیچ چشمداشتی در کنارشان هستم.
هاشمی با اشاره به اینکه در طول این سال ها همواره 
کتب، لوازم تحصیل و برخی مشکالت دیگر از جمله 
اسکان و درمان دانش آموزان این مدرسه را متقبل شده 
ام، خاطرنشان کرد: همواره در نظرم به دنبال ساخت 
مدرسه در جایی بودم که مردمش مظلوم و صدایشان 
به جایی نرسیده باشد که در این روستا این دو موضوع 
بینم کودکان آن  امروز خوشحالم می  وجود داشت و 

روستا مشغول به تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه آرامش خیال، خوشحالی و فراغ بالی 
که از مشارکت در کار خیر نصیبم شده را با هیچ چیز 
عوض نمی کنم، اظهار کرد: در روستای رمکان قشم 
تولید محصول  و  به سمت مشاغل خانگی  بانوانی که 
برگزاری  با  و  به کار شده  بودند خودشان دست  رفته 
هزینه  محصوالتشان  فروش  و  محلی  های  جشنواره 
ساخت دو مدرسه ۳ کالسه را فراهم کردند و چه کاری 
این حد در  تا  اینکه فرهنگ ساخت مدرسه  از  زیباتر 

روستاهای هرمزگان هم رشد داشته است.

رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان هرمزگان 
بیان کرد: اکثر کودکانی که در مناطق محروم بزرگ 
می شوند زندگی را محدود به همان منطقه و در حصار 
محرومیت خود می بینند. چنین افرادی که حتی برای 
چگونه  بردارند  قدمی  توانند  نمی  خود  زندگی  بهبود 
خواهند توانست برای بهبود کشور گام بردارند؟ تعداد 
افرادی که در این مناطق دید خود را به فراتر از زندگی 
محدود خود می برند و به خود اجازه می دهند رویاهایی 
که  خواسته  چه  است  کم  بسیار  باشند  داشته  بزرگ 
بتوانند در جهت عملی کردن آن رویاها قدمی بردارند 
پس باید با ایجاد زیرساخت های آموزشی و فرهنگی در 
جهت تحقق رویاهای این افراد گام برداریم که مدرسه 

سازی نخستین مرحله از آن است.
جذب  و  شناسایی  کرد:  تصریح  پایان  در  هاشمی 
ساز  مدرسه  اندیش  نیک  و خیرین  نیکوکار  انسانهای 
و در کنار آن تجلیل و تکریم این انسان های بزرگ، به 
عنوان گامی اساسی برای توسعه نظام تعلیم و تربیت، 
محور اصلی فعالیت های شورای بانوان خیر مدرسه ساز 

استان هرمزگان را تشکیل می دهد.

پوشش رسانه ای خشونت علیه زنان،
  گزارش  : ایرنا بایدها و نبایدها
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هف ششمین دورهمی فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی با موضوع »نوآوری 
اجتماعی و نقش بانوان در حل مسائل کشور« با دعوت از مدیران و 

نمایندگان مراکز نوآوری اجتماعی ویژه بانوان برگزار شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایرنا از ستاد پیشرفت بانوان وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، دورهمی فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی 
با عنوان »نوآوری اجتماعی و نقش بانوان در حل مسائل کشور« ویژه 
داشتند.  چشم گیری  فعالیت های  اجتماعی  بستر  در  که  بود  بانوانی 
ایده های  و  اهداف  از  که  بود  بهانه ای  نشست  این  در  آنان  حضور 
نوآورانه فعالیت های اجتماعی  خود بگویند. این دورهمی باهمت ستاد 
نوآوری های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه ای ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام )ره( برگزار شد.
محیا ملک محمدی مجری این دورهمی با اشاره به اهمیت نقش بانوان 
با استفاده از نوآوری های اجتماعی در حل مسائل کشور، گفت: سلسله 
رسیدن  برای  گذشته  سه شنبه های  طی  برنامه ریزی شده  نشست های 

به یک نگاه مشترک بین رویداد نوپیا و فعاالن حوزه اجتماعی است.
تفسیر  و  اشاره  برگزارشده  تاکنون  که  نشست هایی  به  ادامه  در  وی 
موضوع های گذشته را این طور بیان کرد: اولین دورهمی رویداد ملی 
با  دورهمی  دومین  شد؛  همراه  اتمی ها  حضور  با  اجتماعی  نوآوری 
همراهی اندیشکده ها و پژوهشکده ها و نقش آنها در حل مسائل کشور 
بود. دورهمی سوم میزبان کارآفرینان اجتماعی بودیم و بررسی نقش 
آن ها در حل مسائل کشور، همچنین در چهارمین دورهمی موضوع 
نقش جهادگران در حل مسائل کشور را به گفت گو نشستیم. پنجمین 
دورهمی با موضوع »اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در حل مسائل 
کشور« بود و ششمین نشست با عنوان نوآوری های اجتماعی و نقش 

زنان در حل مسائل کشور برگزار شد.
زنان  بودن  پیشرو  به  اشاره  با  نشست  این  ادامه  در  محمدی  ملک 
زنان  خمینی)ره(  امام  گفته  به  گفت:  اسالمی  انقالب  درحرکت 
پیشروی نهضت انقالب اسالمی بودند. نهضتی که یک حرکت تداومی 
و همواره پویا است و حتی تأسی آقایان را هم به همراه داشته است. 
درروند شکل گیری نظام، زنان به موضوعات خاص محصور شدند و از 
ظرفیت های فکری آن ها کمتر استفاده شد. به سرفصل ها جریان ساز 
نوآوری  در  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مسائل  در  زنان  حرکت 
اجتماعی کمتر پرداخته شده است. در این مقوله استفاده از این ایده ها 
را  خوبی  تجربه های  می تواند  اجتماعی  نوآوری  در  خالق  تفکرات  و 
برایمان رقم بزند. حاال در خدمت این دوستان در حیطه همین مباحث 
هستیم. رویداد نوپیا بستری شد تا بتوانیم تجربه های نوآوری اجتماعی 

را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
محسن دنیوی دبیر رویداد ملی نوپیا و مسئول نوآوری ستاد پیشرفت 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در این نشست گفت: ایده نوپیا این بود، 
افرادی که در نوآوری اجتماعی فعالیت دارند یا حتی افرادی که هویت 
گفت وگو  وارد  آنها  با  وقتی  اما  نیست،  اجتماعی  نوآوری  اولیه شان 
نوآوران  ایده و رفتارشان دربسته بندی  می شویم متوجه می شویم که 
اجتماعی است، دعوت کنیم وارد بحث و گفت وگو شوند. افرادی که 
از نوآوری اجتماعی داشته باشند تبادل آراء داشته  می توانند روایتی 
باشند و هرکدام از قصه یکدیگر مطلع شوند. حاال این اتفاق رخ داده 

است.
دنیوی با اشاره به اینکه حجم ناامیدی در کشور کم نیست به پدیده 
گفت:  و  کرد  اشاره  افزا  امید  فرصت  یک  به عنوان  اجتماعی  نوآوری 
نوآوری اجتماعی امکانی برای مشارکت عمومی مردم در حل مسائل 
معنای  به  پیچیده  اینجا  است.  مردم  اجتماعی  گسترده  و  پیچیده 
زیادشدن حجم  معنای  به  گسترده شدن  و  مؤلفه ها  تعداد  زیادشدن 
نگاه  را  گستردگی  و  پیچیدگی  این  به  حاکمیت  وقتی  است.  مسائل 

می کند خودش را ناتوان می پندارد و مردم باید حضور داشته باشند.
 وی در توضیح بیشتر نوآوری اجتماعی و تفاوت آن با فناوری اجتماعی 
مبحث  در  کرد:  تأکید  می شود  استفاده  آن  از  جامعه  در  بیشتر  که 
فناوری اجتماعی نسبت به کشورهای دیگر پیشرفت فراوانی داشته ایم. 
طوری که میلیون ها کاربر در حوزه فناورانه اجتماعی کار می کنند و از 
آن استفاده می کنند، اما فناوری اجتماعی در حوزه متخصصان است و 
پیگیری آن ریسک پذیری و نیاز به سرمایه دارد، اما نوآوری اجتماعی 
توانمندی  میزان  هر  با  افراد  است،  عمومی  عرصه  در  برعکس  کاماًل 
می توانند در آن شرکت کنند و همه افراد دغدغه مند می توانند در آن 

حضورداشته باشند.
حکیمه فریزاده مدیرعامل مرکز نوآوری »مانا« ضمن معرفی عملکرد 
با  این مرکز در حوزه نوآوری اجتماعی گفت: در اسفند سال ۱۳۹۴ 
در  چون  کردیم  شروع  را  کارمان  اجتماعی  فناوری  مطالعات  دغدغه 
آن شرایط نوآوری اجتماعی هنوز آن طور که باید شناخته شده نبود. 
دغدغه ما این است که تقریبا ۵۰ درصد جمعیت دانشگاهی کشورمان 
را خانم ها تشکیل داده اند، اما وقتی وارد بازار کار می شویم این درصد به 

شکل معناداری کاهش پیدا می کند. مهمتر اینکه وقتی وارد حوزه های 
اعالم  با  است.  چشم گیر  بسیار  کاهش  این  بازهم  می شویم  فناورانه 
معاونت فناوری ریاست جمهوری تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد این جمعیت 
بانوان هستند. هرچند که این موضوع یک دغدغه جهانی است و در 
همه کشورهای پیشگام در حوزه فناورانه این مسئله مطرح شده است. 
هر کشوری به تناسب و فراخور خودش راه حلی را برای حل این مسئله 
ارائه می دهد. مسئله ای که حاال برای ما مطرح شده همین موضوع است 
که نقش آفرینی کم رنگ زنان پاشنه آشیل جمهوری اسالمی و انقالب 
است و درواقع اگر راه حل مناسب و زمان و فضا و نوع مخاطب ایجاد 
نشود؛ جزو موارد حساسیت زا و در اولویت امنیتی کردن قرار می گیرد.

فریزاده گفت: در بدو شکل گیری مرکز، فارغ التحصیل دانشگاهی بودیم 
شاهد بودیم که جامعه برای فارغ التحصیالن خانم متناسب سازی نشده 
است. تالش کردیم عرصه برای خانم ها مهیا شود. در پیش فرض دوست 
روزبه روز  و  کردیم  شروع  اجتماعی  فناوری  از  کنیم.  فعالیت  داشتیم 
مسئله ما توسعه پیدا کرد. حاال ایجاد شرایط فیزیکی و غیر فیزیکی 
برای فعالیت اجتماعی مناسب بانوان، مسئله ما شده است. خود این یک 
مبحث مهمی است تا مسئله فعالیت های اجتماعی بانوان را شفاف کند.

در  ایلسا  زندگی  سبک  خالق  خانه  مدیرعامل  نوری  شاهی  نفیسه 
ایرانی و اسالمی صرفاً  ابتدا گفت: خانه خالق و سبک زندگی  همان 
ترسیم  را  نوآوری  و  خالقیت  از  الیه  سه  کار  شروع  در  نیست  زنانه 
کردیم. الیه اول را الیه دانش بنیان می دانم و الیه دوم که مأموریت 
ایلسا است و یکی از محورهای اصلی ما در سبک زندگی خالق است، 
به موقع  و  ارکانش چیده شده اند  و  پیدا کردیم  را  خوشبختانه راهش 
شروع کردیم. الیه سوم در کشورمان صندوق های دولتی است که هنوز 
خصوصی نشده اند. در این مورد پژوهشگاه های خیلی بالغی نداریم و 
تعداد نوآوران اجتماعی خیلی نیستند. در حوزه سبک زندگی اسالمی 
قالب  در  و خنثی  مضر  مفید،  زندگی  روندهای سبک  و  رویکردها  با 
صنایع فرهنگی و نوآوری اجتماعی در قالب فناوری های نرم ازجمله 

استارتاپ ها در نوآوری های اجتماعی فعالیت می کنیم.
فاطمه پور رجبیان مدیر مرکز نوآوری و علوم انسانی »هیواد نو« به 
برپایی این مرکز در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: بانوان فارغ التحصیل 
در رشته های اقتصاد، علوم تربیتی، علوم انسانی می توانستند در بحث 
حل مسائل کشور راه گشا باشند و به مدل نوآوری اجتماعی برسند، 
اما دغدغه ما اشتغال همین بانوان بود. طبق گزارش های منتشرشده 
در نوآوری های اجتماعی در حل مسائل فقط به آسیب های اجتماعی 
اشاره شده بود، اما بامطالعه بیشتر متوجه شدیم نوآوری اجتماعی فقط 
مختص به آسیب نیست بلکه مباحث چندوجهی در نوآوری اجتماعی 
فناوری  حوزه ها  سراغ  باید  آن ها  حل  برای  حتی  که  می شود  مطرح 
اجتماعی هم برویم. مریم خادمی مدیر مرکز نوآوری »نو بانو« همان 
ابتدا نیاز عمومی جامعه در حل مسئله را بیان کرد و افزود: همیشه 
عوامل مختلفی در ایجاد یک مسئله و راه حل های متعددی برای حل 
با  ابر ساختارها  یا  آن دخیل است. نمی توان منتظر ماند که دولت ها 
یک تک نسخه راه حلی را برای حل مسئله اعمال کنند. راستش دوران 
محله ای  و  منطقه ای  راه حل های  امروز  است.  گذشته  تک نسخه ای ها 
انقالب  داریم.  را  مردم ساالری  طرفی  از  است.  پیداکرده  موضوعیت 
محسوب  انسانی  خیزش  یک  و  بود  اجتماعی  نوآوری  بزرگ ترین  ما 
این مسیر را در شکل گیری بسیج و  امام خمینی )ره(  می شد. حتی 
جهاد سازندگی ادامه دادند و انقالب ما در پایه این نوآوری اجتماعی 
تاکید  اجتماعی  نوآوری  به  نیز  انقالب  شکل گرفته است. رهبر معظم 

دارند. حاال وقت رسیدن به نوآوری اجتماعی به روز و همچنین عمق 
بخشیدن به مدل ایرانی نوآوری اجتماعی است.

 خادمی در ادامه با اشاره به تعداد انبوه بانوانی فارغ التحصیل که برای 
گفت:  و  کرد  اشاره  است  نشده  فکری  آن ها  اجتماعی  نقش آفرینی 
دوستانمان بعد از فارغ التحصیلی به ویژه بعد از مادر شدن خانه نشین 
و  فعال  و  دغدغه مند  بسیار  دانشجویی  دوران  در  درحالی که  شده اند 
این ساختارهایی  پیش  از  ما  خانه هستند.  در  امروز  و  بودند  مستعد 
را ایجاد کردیم و به آن ها اعتبار دادیم که یک خانم حتما باید وارد 
ساختار اشتغال رسمی شود تا اعتبار پیدا کند. خانم ها باید بتوانند با 

یک سری فعالیت ها حتی در منازلشان نقش آفرینی کنند.
مهمان  خانواده،  بنیاد  تقویت  انجمن  رئیس  نائب  نوحه سرا  نرجس 
مجازی این دورهمی است. وی گفت: مادر سه فرزند و کارشناس ارشد 
رسانه های  در  حتی  بودم  اجتماعی  فعال  مدت  این  تمام  در  هستم. 
کشور نقش مدیریتی را اجرا کردم. سؤال من این است که یک مادر 
اجتماعی اش  فعالیت های  در  خودش  انفرادی  تجارب  از  باید  چقدر 
برای  اجتماعی  کالن  تجربه  یک  که  رسیده  آن  وقت  بگیرد؟  کمک 
حضور زنان داشته باشیم. زن که به مفهوم خالقیت است چرا باید فقط 
حیطه شخصی خودش را شامل شود؟ این خصوصیت به صورت فطری 
در وجود ما گذاشته شده است. تعریف اجتماعی ما با این خصلت زنانه 
گره خورده است می توانیم از آن در محیط اجتماعی هم استفاده کنیم. 
این یک نگاه شخصی و فردی نیست و این باید در دیدگاه حاکمیتی 
باشد. حضور زنان در اجتماع عوض شده است. حاال انقالب باید یک 
زنان در  از حضور  ارائه دهد. بخشی  زنان  اجتماعی در حوزه  نوآوری 
جامعه غربی گرایانه است؛ و این باعث شده است که الگوی کاملی از 

حضور یک زن در جامعه نداشته باشیم.
به عنوان  را  نو« حل مسائل کوچک  پور رجبیان مدیر مرکز »هیواد   
یک راهکار برای امید افزایی برشمرد و گفت: در مرکزمان این ایده را 
عملیاتی کردیم که هر شخصی مسئله ای را درک کرده است خودش 
برای حل آن مسئله راه حل هم ارائه دهد. مسئله اجتماعی باید کوچک 
و خورد شود تابه راه حل برسد و برای رسیدن به این هدف کارگاه های 
مسئله های  طرح  سمت  به  گام به گام  تا  است  تشکیل شده  مشاوره 

کوچک و حل همین مسائل بروند.
مدیرعامل مرکز نوآوری »مانا« معتقد است: اگر نوآوری های اجتماعی 
وارد کسب وکار و درآمدزایی نشوند از بین می روند و تنها رخدادهای 
اجتماعی که مردم نهاد باشند ماندگار هستند. نوآوری اجتماعی در هر 
ماندگاری  رمز  این  و  باشد  داشته  مالی مستقل  برنامه  باید  مسئله ای 
است. طوری که بسیار از مراکز خیریه مسیرهای تجاری را یاد گرفته اند 
تا سرمایه کمک به مردم از بین نرود و مرتب کار کند و زایش داشته 
باشد و این باید عملیاتی شود و حتی نوآوری اجتماعی نیز به ساختار 
نخستین   اجرایی  دبیر  به عنوان  حیدری  محمد  دارد.  نیاز  خودگردان 
رویداد ملی نوآوری اجتماعی )نوپیا( اعالم کرد که این نشست ششمین 
با حمایت  بزرگ است که  این رویداد  به  از رسیدن  از قبل  دورهمی 
ستاد نوآوری های اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در 

سالن همایش های برج میالد برگزار خواهد شد.
این فعال اجتماعی در حاشیه این برنامه، با دعوت از فعاالن نوآوری های 
اجتماعی برای شرکت در این رویداد گفت: در این دورهمی ها با عنوان 
دورهمی فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی؛ شرکت کنندگان با یکدیگر به 
بحث و تبادل نظر درباره چگونگی هم افزایی در انجام فعالیت ها و یافتن 

راهی برای حل مسائل خواهند پرداخت.

وقتی مسائل کشور به دست بانوان نوآور 
  گزارش  : ایرناحل می شود



رفعت  هاشم پور، دوبلور و همسر جالل مقامی درگذشت
سن  کهولت  اثر  بر  ایران  دوبله  عرصه  پیشکسوت  هاشم پور،  رفعت  

درگذشت.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایسنا، صفحه رسمی دوبالژ ایران خبر 

درگذشت »رفعت  هاشم پور« را تایید کرده است.
این هنرمند عرصه دوبله، همسر جالل مقامی، دیگر پیشکسوت عرصه 

دوبالژ بود.
جالل مقامی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام آورده است: بازگشت 
به رحمت خدا  رفعت  هاشم پور  بانو  امروز همسرم  اوست.  بسوی  همه 

رفتند.
این هنرمند به جای اکرم محمدی در سریال »پدرساالر«، هتی کینگ 
علی  »امام  سریال  در  خوروش  فخری  جای  به  جزیره«،  »قصه های  در 
)ع(« و فریده سپاه منصور در »معصومیت از دست رفته« صداپیشگی 

کرده است.
از دیگر آثار به یادماندنی از این دوبلور، صداپیشگی در نقش اسکارلت 

اوهارا در سینمایی »بربادرفته« بود.
رفعت  هاشم پور، فعالیت به عنوان سرپرست گویندگان را از سال ۱۳۵۳ 
محجوب(  حسین  )ساختۀ  کویر«  »چوپانان  و  کرد  آغاز  تلویزیون  در 
نخستین فعالیت سینمایی مستقل او به عنوان سرپرست گویندگان بود.

مجموعه های  برخی  در  گویندگان  سرپرست  عنوان  به  همچنین  وی 
زمینه،  این  در  فعالیت هایش  مهم ترین  از  که  بود  فعال  نیز  تلویزیونی 
مدیریت دوبالژ سریال »قصه های جزیره« در اواسط دهۀ ۷۰ بود. در این 
سریال خود او ابتدا به جای نقش دیگری حرف می زد، اما در ادامه ترجیح 
داد که به جای شخصیت هتی کینگ )با نقش آفرینی جکی باروز( حرف 

بزند که این نقش گویی او نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت.
دیگر فعالیت او در اواخر دوران کاری، گویندگی در فیلم »راه رفتن مرد 
مرده« به جای سوزان ساراندون بود که در ایران با نام »آخرین گام های 
یک محکوم به مرگ« )که نام رمانی می باشد که فیلم از روی آن تهیه 

شده است( نمایش داده شد.
به نمایش  را  وی در زمینۀ گویندگی فیلم های مستند هم تسلط خود 

گذاشته  است.
رفعت  هاشم پور از اواخر دهۀ ۷۰ به بعد رفته رفته به ندرت گویندگی 
می کرد و بیشتر به آموزش دوبله به هنرجویان جوان پرداخت. وی در 

دهه ۱۳۸۰ سریال »پادشاهان قصرهای پوشالی« را مدیریت کرد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور:

دشمن برای تغییر فضای خانواده ها برنامه ریزی و تالش جدی دارد
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تغییر نگاه ها به ارزش 
که  است  مسائلی  از  خانواده ها  درون  ناهنجار  و  هنجار  و  ارزش  ضد  و 

دشمن به صورت جدی برای آن برنامه ریزی و تالش کرده اند.
انسیه خزعلی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک نیروی 
در  که  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  و  ارتش  دریایی 
ستاد این نیرو برگزار شد، افزود: همانطور که نیروی دریایی دفاع خوب 
و جانانه ای از مرزهای کشور دارند، حفظ خانواده ها که پایه و اساس و 

زیربنای وجودی هر کشور و هر ملتی است را هم مد نظر دارند.
را  ما  فرزندان  و  خانواده ها  بنیان  نرم  با جنگ  امروز دشمن  گفت:  وی 
مورد هدف و توجه قرار داده است، لذا برای ارتقاء سطح علمی و معنوی 
و آرامش خانواده ها باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد که این داشتن 
آرامش و معنویت در خانواده و سالمت خانواده تضمین کننده سالمت 

دفاع و تضمین کننده مدافعین ما در مرزها است.
نیروهای  امیدواریم  زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:  امور  معاون 
مسلح به ویژه نیروی دریایی همانطور که کشور را از آتش دشمن حفظ 
می کنند، با برنامه هایی که برگزار می کنند خانواده ها را نیز از گزند جنگ 
نرم دشمن حفظ کنند. باید مواظب بود چرا که ممکن است آتشی که 
از جنگ نرم در دل خانواده ها روشن شود، باعث گسترش در خانواده و 
برای حفظ خانواده ها  برنامه  بنابراین تدارک  آنها شود  از هم پاشیدگی 
کمتر از تجهیزات، سالح و آماده سازی و مهارت یابی برای مقابله با دشمن 

نیست.
توانمندی  شاهد  جبهه  این  تقویت  با  امیدواریم  اینکه  بیان  با  خزعلی 
بیشتر خانواده ها و پشتیبانی آنها از رزمندگان باشیم، خاطرنشان کرد: ما 
در این مسیر هر کاری که از دستمان بر بیاید در خدمت نیروی دریایی 
هستیم چرا که در طول این سال ها که این کشور جنگ های متفاوت را 

دیده ناظر حمایت ها، تاب آوری و صبوری خانواده ها بوده ایم.
زنان آمادگی دارد هرگونه پشتیبانی در بخش های  وی گفت: معاونت 
مختلف آموزشی، سبک زندگی، مهارت هایی که برای زندگی خانوادگی 
نیروی  به  را  تعریف می کند  آموزشی  به صورت کارگاهای  و  الزم است 
و  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  زمینه  دیگر  طرف  از  باشد.  داشته  دریایی 
مهارت هایی که الزم است در سواحل خانواده ها داشته باشند ما آمادگی 

الزم برای کمک را داریم. همچنین مراکز مشاوره ای راه اندازی خواهد 
شد که به صورت رایگان زوجین را با رعایت مسائل علمی و دینی مشاوره 
دهند و به این سمت برویم که از هم پاشیدگی خانواده ها که متاسفانه 
در سال اخیر سیر صعودی داشته جلوگیری شود و بتوانیم شاهد انس و 

محبت در خانواده ها باشیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه باید شاهد رشد 
کمی و کیفی خانواده ها باشیم، تاکید کرد: ما االن مشکل کمبود جمعیت 
داریم و مسئله کم شدن فرزندآوری داریم، امیدواریم در نیروهای نظامی 
این مطلب را کمتر شاید باشیم و بتوانیم با همکاری فرماندهان و مدیران 

نیروها این موضوع را تقویت کنیم.
هم  و  تعامل  و  همکاری  و  تفاهم  این  امیدواریم  کرد:  تصریح  خزعلی 
از خانواده ای  برخورداری  به  بتوانند منجر  افزایی در جنبه های مختلف 
محکم و پایدار که بر مبنای زندگی ایرانی-اسالمی بنا شده است بشود 
تا بتوانیم سد محکمی را در برابر حمالت نظامی، اقتصادی، سیاسی و 

تبلیغاتی داشته باشیم. 
وی گفت: جهاد تبیینی که رهبر معظم انقالب فرمودند بخش عمده ای 
از آن مربوط به جنگ نرم و خانواده ها است. این که نگاه ها و نظرها و آرا 
را نسبت به خوب و بد و ارزش و ضد ارزش و هنجار و ناهنجار از درون 
خانواده ها عوض کند از مسائلی است که به صورت جدی دشمنان برای 
آن برنامه ریزی کرده اند و امیدواریم که با برنامه ریزی پیشگیرانه شاهد 

تعالی خانواده ها باشیم.
کمیته ورزش زنان IPC اعالم کرد؛ رخشانی نامزد 

دریافت جایزه روز جهانی زن در بخش مدیریت شد 
 کمیته ورزش زنان IPC اعالم کرد که یک مدیر ایرانی نامزد دریافت 

جایزه روز جهانی زن در بخش مدیریت شده است.
کمیته ورزش زنان IPC  به رسم هر سال نامزدهای دریافت جایزه روز 

جهانی زن در بخش های مختلف را اعالم کرد.
جوان،  نسل  در  پیشگام  مدیریت،  بخش  چهار  در  سال  هر  جایزه  این 
کمیته های ملی پارالمپیک و فدراسیون های بین المللی به بانوان برتر 
هر حوزه از کمیته های ملی پارالمپیک کشورها اهدا می شود و برای 
امسال پروفسور فاطمه رخشانی به عنوان نامزد دریافت جایزه در بخش 
مدیریت معرفی شده است. رخشانی سالها در حوزه جنبش پارالمپیک، 
و  بهداشت  بخش  در  خود  تخصصی  حوزه  نیز  و  معلولیت  دارای  افراد 
سالمت  فعالیت های چشمگیری داشته که در ادامه به مهم ترین آنها 

اشاره می شود:
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 

استاد آموزش بهداشت ارتقا سالمت دانشگاه شهید بهشتی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  پارالمپیک  ملی  کمیته  بانوان  رئیس  نایب 

مدت هشت سال 
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۱

رئیس کمیته بانوان کمیته پارالمپیک آسیا در سال ۲۰۱۳
موسس کمیته آموزش ارتقا سالمت در آکادمی علوم پزشکی ایران 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سالمت  ارتقا  بخش  آموزش  مدیر 
پزشکی 

در  مقاله   ۶۰ المللی،  بین  ژورنالهای  در  شده  منتشر  مقاله   ۵۰ دارای 
ژورنالهای داخلی ، ارائه مطلب در ۴۰ کنگره بین المللی و چاپ ۳ کتاب 
رخشانی برای دریافت این جایزه با اوریکا موبیکا از کشور زیمباوه و راس 

رادیبا راضی از کشور مالزی رقابت می کند.
منتخبین هر بخش از سوی کمیته ورزش زنان IPC هفدهم اسفند ماه 

) هشتم مارچ( و مصادف با روز جهانی زن معرفی خواهند شد.
سال گذشته نیز زهرا نعمتی، کماندار پرافتخار کشورمان در بخش

 " پیشگام در نسل جوان" موفق به کسب این جایزه شد.
۱۶ مدال رنگارنگ حاصل کار بدمینتون بازان جناحی

شهرستان  میزبانی  به  هرمزگان)بانوان(  استان  بدمینتون  مسابقات   
بندرعباس در تاریخ ۲۷ بهمن با حضور ۸۰ ورزشکار برگزار شد.

این مسابقات با حضور مرادی معاون توسعه  ورزش بانوان  و نظام نائب 
بدمینتون  هیئت  رئیس  شهدوستی  و  استان  بدمینتون  هیئت  رئیس 

شهرستان بندرعباس برگزار و حکم و مدال به نفرات برتر اهدا شد.
رده سنی نونهال زیر ۱۱ سال

مقام اول: صوفیا شیرزاد )جناح (
مقام دوم: درنا قائدیان) جناح( 

مقام سوم مشترک: مریم شکیبا و بهرخ نیکو) جناح (
رده سنی نونهال زیر ۱۳ سال

مقام اول: ساناز چنگال خوش )جناح( 
مقام دوم : حسنی انجمی )جناح (

مقام سوم مشترک: زهرا حسن پور و سیده زینب زارعی
رده سنی نوجوان زیر ۱۵ سال

مقام دوم: خیرالنسا دامک )جناح( 

مقام سوم مشترک: ساحل رضایی )جناح( 
رده سنی نوجوان زیر ۱۷ سال

مقام اول: مریم چنگال خوش )جناح (
رده سنی جوان زیر ۱۹ سال

مقام اول : ستایش آهوی زرین )جناح (
مقام سوم مشترک: سارا احمدی  )جناح (و ستایش احمدپور) جناح (

رده سنی بزرگساالن
مقام سوم مشترک:  آمنه زارعی )جناح (

رده سنی پیشکسوت
مقام دوم: مریم شرفایی)جناح (

صدور مجوزهای مشاغل خانگی در استان هرمزگان به ۳ 
روز کاهش یافت

دولت سیزدهم در تالش است که با حذف بروکراسی پیچیده اداری و 
کاهش زمان صدور مجوزها برای راه اندازی کسب  و  کارها مشارکت مردم 
در حل مشکالت از جمله اشتغال را افزایش دهد و به همین جهت روند 
صدور مجوز مشاغل خانگی در هرمزگان به ۳ روز کاهش یافت. مشکل 
اشتغال یکی از مشکالتی بوده که سالیان زیادی است گریبان کشور را 
گرفته و مشکالت فراوانی برای قشرهای مختلف از جمله جوانان ایجاد 
کرده  است.  افرادی زیادی هستند که به امید ورود به بازار کار تحصیالت 
خود را به اتمام می رسانند اما موفق نمی شوند کسب  و  کار مطلوب خود 
را راه اندازی کند چرا که هر کسب  و  کاری به جز توان علمی و تخصصی 
پیچیده  بروکراسی  گذراندن  جهت  آهنی  کفش های  و  سرمایه  به  نیاز 
روند  ادامه  از  بسیاری  می شود  موجب  امر  همین  و  دارد  مجوز  کسب 
برای راه اندازی کسب  و  کار دلسرد شده و ترجیح دهند به اشتغال های 
کاذبی روی آورند که هیچ  گونه مجوزی الزم ندارد. اما دولت سیزدهم 
نگاهش به بروکراسی پیچیده اداری در تمام زمینه ها کاهش این امر و 
افزایش مدت زمان صدور مجوزها در جهت رفاه مردم و سرمایه گذاران 
برای شروع یک اشتغال یا راه اندازی یک مرکز یا  مجتمع با اشتغال زایی 

باال است.
مجوزی  بسته  یک  که  کرده   اعالم  هرمزگان  استاندار  منظور  همین  به 
که  است  آماده کرده   زمینه های مختلف  در  استان  برای سرمایه گذاران 
تمام مراحل اخذ مجوز آن طی شده و امضاهای مورد نیاز آن نیز گرفته 
شده و فقط جای نام و نام خانوادگی و امضای سرمایه گذار خالی است. 

این ایده جالب استاندار هرمزگان راه را برای سرمایه گذاری در هرمزگان 
هموار می کند و یک سرمایه گذار که مثال می خواهد یک مجتمع معدنی 
یا صنعتی را راه اندازی کند دیگر الزم نیست یک سال یا گاهی چند سال 
دنبال مجوزهای آن بدود بلکه در کمتر از ۲۴ ساعت راه را خواهد رفت 
و می تواند بر روی کارهای فنی راه انداری مجتمع تمرکز کند. از سویی 
دیگر وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که متولی امر کار، کارآفرینی، 
مدیریت و نظارت بر کسب    و  کارها و صدور مجوزها است نیز عزم خود را 
جزم کرده تا پروسه صدور مجوز برای راه اندازی کسب  و  کارها را کاهش 
دهد چرا که دولت سیزدهم متعهد شده که برای حل مشکل اشتغال در 
کشور ساالنه یک میلیون شغل ایجاد کند که این یک میلیون شغل باید 
از طرق مختلف ایجاد شود که یکی از این طرق توجه ویژه به اشتغال های 
اقدامی قابل  خرد و کسب  و  کارهای خانگی است به همین  منظور در 
تقدیر مدت  زمان اخذ مجوز در مشاغل خانگی نیز به ۳ روز کاهش یافته 
است.  مجتبی معین  وزیری مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان 
هرمزگان در این باره اظهار داشت: با توجه به اهمیت تسهیل گری در امر 
راه اندازی کسب  و کارها به ویژه کسب  و  کارهای خرد و خانگی روند اخذ 
مجوز به سه روز کاهش یافته است.  وی افزود: برای صدور مجوز کسب  
و  کارها به صورت آنی و سریع، متقاضیان این امر باید درخواست خود را 
در سامانه مربوطه ثبت کنند و بعد از آن حداکثر سه روز کاری دستگاه 
اجرایی متولی زمان دارد که این درخواست را ثبت کرده و مجوز مورد 
نیاز را صادر کند در غیر این صورت سامانه به صورت اتوماتیک مجوز 
را برای درخواست کننده صادر می کند و متقاضی می تواند پرینت مجوز 
خود را دریافت کند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 
بیان  کرد: سامانه ای به عنوان درگاه ملی مجوزها معرفی شده است که 
هر کسی می تواند از هر نقطه از کشور با مراجعه به آن و ارائه مدارک، 
مورد  مجوز  روز  سه  حداکثر  ظرف  خود  درخواست  ثبت  و  مستندات 
نیاز خود را کسب کند. معین وزیری تاکید کرد: با توجه به اینکه ۱۸ 
بارگذاری مدارک  برای  اسفندماه آخرین فرصت سازمان ها و دستگاه ها 
مورد نیاز مجوز های کسب و کار در درگاه ملی مجوزها است انتظار داریم 
همه دستگاه های متولی در این زمینه همکاری الزم برای خدمات هر چه 

سریع تر به مردم به عمل آورند.
نیازمند  کشور  اقتصادی  جهش  فعلی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
حضور همه جانبه مردم و مسئوالن در کنار یکدیگر است و ما مسئوالن 
عرصه های  در  مردم  حضور  موانع  مردم،  خدمتگزاران  عنوان  به  باید 

مختلف به ویژه راه انداری کسب  و  کارها را از مسیر برداریم.

اخبار حوزه بانوان
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رشد 100 برابری بستری کودکان هرمزگانی به دلیل 
اُمیکرون 

 

برابر شدن نسبت بستری مثبت  از ۱۰۰  سخنگوی دانشگاه هرمزگان 
قطعی کرونا در بهمن ماه به نسبت دی ماه در کودکان زیر ۱۲ سال 

خبر داد.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود:  نسبت بستری مثبت در بهمن به نسبت 
دی ماه که در وضعیت پایداری قرار داشتیم در کودکان این رده سنی، 
۱۰۰ برابر افزایش یافته است و اگر بخواهیم  این نسبت را با اوج پیک 
که در مرداد ماه و با سوش دلتا بود مقایسه کنیم، نسبت بستری قطعی 

در کودکان باز هم ۴۴ درصد افزایش یافته است.
به  نسبت  اُمیکرون  که  است  این  موید  آمار  این  اینکه  بیان  با  وی 
سوش های دیگر، کودکان به ویژه زیر ۱۲ سال را بسیار بیشتر  درگیر 
کرده است، گفت: اما در مجموع همچنان میزان ابتالی بزرگساالن به 

کرونا بیشتر از کودکان است.
واکسیناسیون  انجام  بر  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی   
به عنوان یک عامل مهم برای پیشگیری از ابتال به سویه جدید و یا ایجاد 
عالئم شدید در صورت ابتال به اُمیکرون دانست و عنوان کرد: در مقطع 
کنونی نسبت بستری به ابتال در کودکان بسیار بیشتر از بزرگساالن است 
و این نشان می دهد که واکسن در بزرگساالن چقدر اثر گذار بوده است.

نوروزیان بیان کرد: به هیچ عنوان تزریق واکسن شش سالگی )سه گانه( 
با واکسیناسیون کرونا تداخل ندارد و فقط در خصوص واکسن پاستور 
بهتر است سه ماه از واکسن سه گانه گذشته باشد اما در خصوص واکسن 
سینوفارم هیچ تداخلی با واکسن شش سالگی نیست و حتی در یک روز 
هم می توان تزریق این دو واکسن را انجام داد اما چون واکسن سه گانه 
ممکن است تب شدید ایجاد کند توصیه می شود در نهایت با فاصله یک 

هفته ای واکسن کرونا تزریق شود. 
با  همزمان  پاستور  واکسن  است  بهتر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
واکسن کزار تزریق نشود و الزم است بین این دو واکسن سه ماه فاصله 
بیفتد و اینکه اگر کودک و یا حتی فرد بزرگسالی به هر دلیل واکسن 
کزاز تزریق کرده باشد، می تواند بدون نگرانی به جای واکسن پاستور از 

واکسن سینوفارم استفاده کند.
سازمان جهانی بهداشت:

جهان باید منتظر ظهور سویه های خطرناک تر کرونا باشد

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که همه گیری کووید-۱۹ 
هنوز به پایان نرسیده است و احتمال بروز انواع جدید ویروس کرونا وجود 

دارد.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایرنا، »تدروس آدهانوم گبریسوس«، 
که  گفت  آلمان  در  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در  کنندگان  شرکت  به 
واکسیناسیون و این واقعیت که مشخص شده امیکرون یک سویه بسیار 
کم  خطرتر است، روایت خطرناکی را ایجاد می کند که همه گیری پایان 

یافته است.
وی همچنین هشدار داد که جهان باید برای رویارویی بالقوه با ظهور 
سویه های بیشتر آماده شود. در واقع، شرایط برای ظهور انواع خطرناک تر 
و قابل انتقال تر کرونا ایده آل است.آدهانوم افزود: اما این گونه نیست؛ این 
روایت در زمانی که هفته ای ۷۰ هزار نفر از یک بیماری قابل پیشگیری 
و قابل درمان جان خود را از دست می دهند، صادق نیست. اعالم پایان 
همه گیری برای زمانی که ۸۳ درصد از مردم آفریقا هنوز تنها یک دز 

واکسن کرونا دریافت کرده اند و زمانی که نظام های سالمتی همچنان 
تحت فشار و شکست سنگین شمار زیاد مبتالیان به این بیماری قرار 
دارند و نیز زمانی که یک ویروس بسیار قابل انتقال تقریباً کنترل نشده 
در گردش است و نظارت بسیار کمی برای ردیابی تکامل آن وجود دارد، 

درست نیست.
براساس داده های جمع آوری شده توسط دانشگاه جانز هاپکینز، بیش از 
۶۵ درصد از کل جمعیت آمریکا به طور کامل در برابر ویروس کرونا 
واکسینه شده اند، یعنی یا دو دز واکسن فایزر یا مدرنا و یا یک دز واکسن 

جانسون و جانسون دریافت کرده اند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، تزریق واکسن کووید-۱۹ را 

برای سنین پنج سال به باال توصیه می کند.
سویه امیکرون نوع جدید کرونا برای اولین بار  آذر ماه در آفریقای جنوبی 

مشاهده شد که اکنون در سراسر قاره ها ظاهر شده است.
پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ )MSC( ۲۰۲۲  روز جمعه 
۱۸ فوریه )۲۹ بهمن ۱۴۰۰( با حضور بیش از ۳۰ رئیس کشور، ۱۰۰ 
وزیر و روسای اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد، در  مونیخ شروع 
به کار کرد و امروز ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ )اول اسفند ۱۴۰۰( به کار خود 

پایان می دهد.
سکسکه از عالئم ابتال به امیکرون است

مطالعات اخیر نشان داده اند که سکسکه های مداوم و مکرر ممکن است 
از عالئم ابتال به واریانت جدید کرونا یعنی اُمیکرون باشد. 

 مطالعات اخیر نشان داده اند که سکسکه های مداوم و مکرر ممکن است 
از عالئم ابتال به واریانت جدید کرونا یعنی اُمیکرون باشد.

براساس تحقیقی که در سال ۲۰۲۰ روی یک مرد ۶۴ ساله صورت   
گرفت، مشخص شد سکسکه  بی وقفه فقط می تواند نشانه ای از ابتال به 

کووید-۱۹ باشد
این مرد مسن پس از ۷۲ ساعت سکسکه  مداوم به کلینیک مراجعه کرد 

و آزمایش خون و اسکن ریه انجام داد.
نتایج آزمایش ها نشان داد که هر دو ریه بیمار دچار عفونت است و   
گلبول های سفید خون به شدت افت کرده اند. عالوه بر این، تست کرونای 

این فرد نیز مثبت شده بود.
سویه های قبلی عمدتاً به صورت " تک گیر" خود را نشان می دادند، به 
طور مثال یک یا دو نفر در خانواده درگیر کرونا می شدند، اما با شیوع این 

سویه جدید اغلب درگیری ها به صورت خانوادگی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: زمانی که 
اعضای یک خانواده ظرف مدت کوتاه همگی به کرونا مبتال شوند، شک 

اصلی سمت سویه " اومیکرون" می رود.
وی گفت: از قدرت سرایت ویروس در یک مکان یا یک خانواده یا یک 
محفل و دورهمی است که می توان به ابتالء به " اومیکرون" مشکوک 

شد.
میالدی با بیان اینکه عالئم این سویه جدید سه روز بعد از ورود ویروس 
به بدن خود را نشان می دهد، گفت: این عالئم حدود ۹ روز و یا شاید 

حدود دو هفته طول می کشد.
وی افزود: خوشبختانه فعاًل گزارش هایی که منتشر شده نشان می دهد 

عالئم این سویه جدید نسبت به دلتا ضعیف تر است.
در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری در حوزه 

فرزند آوری و جمعیت؛
قرارگاه عملیاتی حمایت از سالمت خانواده و جوانی 

جمعیت در وزارت بهداشت تشکیل شد
معاون بهداشت وزارت بهداشت از راه اندازی قرارگاه عملیاتی حمایت 
از سالمت خانواده و جوانی جمعیت در وزارت بهداشت با پیشنهاد وزیر 

بهداشت و رای قاطع اعضای شورای معاونین این وزارتخانه خبر داد.
دکتر کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در گفتگو با وبدا، اظهار کرد: با توجه به اهمیت مقوله خانواده و 
جوانی جمعیت در بالندگی و نشاط جامعه و ارتقاء مولفه های بنیادین 
نظام سالمت، پیشرفت کشور و اقتدار ملی و  همچنین جبران کاهش 
نرخ رشد جمعیت و باروری در سالهای گذشته با پیشنهاد وزیر بهداشت 
و رای  قاطع اعضای شورای معاونین این وزارتخانه تصمیم بر ایفای نقش 

جدی ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و نظام سالمت 
در تحقق این آرمان مهم شد. وی با بیان اینکه فرماندهی این قرارگاه را 
شخص وزیر بهداشت برعهده گرفته است، از عزم جدی این وزارتخانه 
اگر  انقالب خبر داد و عنوان کرد:  فرمایشات رهبر مدبر  به  نیل  برای 
مسئله جمعیت را جدی نگیریم در آینده با مشکالت عدیده ای از جمله 
خطر بزرگ تحدید نسل برای کشور رو برو می شویم. معاون بهداشت 
وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: دغدغه های مقام معظم رهبری 
در این بخش جدی و مهم است در همین راستا همه مسئولین در هر 

حوزه و جایگاهی که قرار دارند، باید آن را سرلوحه قرار دهند.
علوم  های  دانشگاه  و  ستادی  های  معاونت  عملکرد  تقویت  ضرورت   

پزشکی در موضوع جمعیت
دکتر حیدری عنوان کرد: در سال های گذشته رهبر معظم انقالب بارها 
بر مسئله "افزایش جمعیت" تأکید کرده اند؛ عالوه بر تذکر مجدد در 
روزهای اخیر، معظم له از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۴۲ بار نسبت به 
"مسئله جمعیت و فرزندآوری" تأکید داشته اند. معاون بهداشت وزارت 
بهداشت با اشاره به تکلیف شرعی پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری 
از مهمترین اهداف تشکیل قرارگاه  در خصوص بحران جمعیت، یکی 
مذکور را زمینه سازی در جهت افزایش هماهنگی و استفاده از ظرفیت 
های سایر دستگاهها در موضوع جمعیت، برشمرد و بر تقویت عملکرد 
معاونت های ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی در موضوع جمعیت 
تاکید کرد. زمینه سازی تحقق و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
بهداشت  بود که معاون  اهداف دیگری  از جمله  جمعیت و رفع موانع 
از  قرارگاه عملیاتی حمایت  راستای تشکیل  را در  آن  بهداشت  وزارت 

سالمت خانواده و جوانی جمعیت ارزیابی کرد.
 دکتر حیدری در پایان با بیان اینکه با برنامه ریزی راهبردی، اولویت 
گذاری و پایش عملکرد کالن نظام سالمت در اجرای قانون فوق می 
توان اقدامات قابل قبولی در حوزه فرزند آوری و جمعیت داشت، ابراز 
امیدواری کرد: با اراده محکمی که با نیت برافراشتن پرچم اقتدار نظام 
از  یکی  رفع  در  بتوان  اند  نهاده  میدان  به  پا  ایران  اسالمی  جمهوری 
مهمترین دغدغه های رهبر فرزانه انقالب که همان تحدید نسل است، 

اقدامات قابل مالحظه ای انجام داد.
تاالر های پذیرایی با یک سوم ظرفیت فعالیت خواهند کرد

رئیس اتحادیه تاالر های پذیرایی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
تاالر های پذیرایی با یک سوم ظرفیت فعالیت خواهند کرد و تاالرداران 
تاالر های  اتحادیه  رئیس  »خسرونیا«،  کنند.  رعایت  را  مصوبات  باید 
پذیرایی گفت: تعدادی از شهر ها با جهش سویه جدید کرونا )اُمیکرون( 
در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته اند.   تاالر داران در بدو ورود مهمانداران 
باید کارت واکسیناسیون ها را چک  و بررسی کنند.  اخیرا بخشنامه ای 
مبنی بر لزوم رعایت کامل مسائل بهداشتی به واحد های صنفی ابالغ 
کردیم. طبق گفته  »شیراوژن«، سخنگوی ستاد ملی کرونا  تجمعات 
مذهبی و اجتماعی در فضا های سربسته با ۲۰ درصد ظرفیت انجام گیرد 
و استفاده از ماسک در محیط های سربسته اجباری است. طبق اعالم اتاق 
باشند،  کرده  تزریق  را  واکسن  ُدز  سه  هر  باید  صنفی  فعاالن  اصناف، 
نظارت  تاالر ها  در  بهداشتی  اصول  رعایت  و  فعالیت  نحوه  بر  بازرسان 
می کنند. در صورت مشاهده فعالیت افراد مبتال به کرونا در مراکز مذکور 

آن واحد طبق مقررات پلمب خواهد شد. 
همچنین نصب QR کد بهداشتی در محل کسب و کار اعضا صنفی 

اجباری است.

اخبار حوزه سالمت



بازدید سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری 
از آموزشگاه خیاطی روستای بنوبند پاسنگ

در  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  دفتر  کل  اداره  سرپرست 
بازدید از اجرای دوره های آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در بنوبند از 

توابع بخش مرکزی بندرعباس و دهستان تازیان بازدید کرد.
نرگس منتظری تختی سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری 
هرمزگان بیان کرد :توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار، کارآفرینی در 
حوزه مهارت و توسعه بخش خصوصی از اولویت های برگزاری دوره های 
آموزش فنی و حرفه ای است . نرگس منتظری تختی افزود: برای مهارت 
آموزی زنان نیازسنجی خواهیم کرد و از طریق اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان آموزش های مورد نیاز را بررسی می کنیم تا بانوان آن 
محل بتوانند با آموزش این دوره ها ، کسب و کار خانگی داشته باشند . 

آموزشی  دوره  از  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  اداره   سرپرست   
دوزنده لباس بدون الگو و  کیف دوز چرمی بازدید کرد .دوره دوزنده بدون 
الگو با ۲۷۵ ساعت برای زنان بنوبند در حال برگزاری است کارآموزان این 
دوره پس از سنجش در آزمون مهارتی با دریافت گواهینامه می توانند 

کسب و کار خود را راه اندازی کنند.
مرگ یک قهرمان بعد از نجات مادر و دو فرزندش از دریا

یک  جان  نجات  برای  را  خود  بندرعباس،  ساحل  در  جاسکی  مرد  یک 
خانواده به دریا زد، اما پس از نجات آنها به دلیل شدت امواج و آبگرفتگی 

ریه هایش، جان خود را از دست داد.
سوروی  ساحل  در  جاسک  اهل  جوانمرد  مرد  حیدری نژاد  حسین 
شدن،  غرق  خطر  از  کودکش  دو  و  مادر  یک  نجات  از  پس  بندرعباس 
خود قربانی امواج دریا شد. در ساحل سورو مادر و دو فرزندش در معرض 
غرق شدن بودند که زنده یاد حسین حیدری نژاد ابتدا بچه ها را نجات داد 
و با وجود خستگی وقتی شاهد غرق شدن مادر بود بار دیگر به دریا زد و 

بانوی در حال غرق را نجات داد.
در پایان این تالش، حسین حیدری نژاد متولد سال ۱۳۵۲ به دلیل آب 
گرفتگی ریه ها از آب دریا راهی بیمارستان شد که عملیات احیای وی 

ناکام ماند و جان خود را از دست داد.
بازدید سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری 
هرمزگان از کارگاه تولیدی پوشاک و صنایع دستی بانوان 

موسسه مهرافروزان سالمت تازیان پایین
سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان در بازدید از 

کارگاه تولیدی پوشاک در تازیان پایین با بانوان به گفتگو نشست .
منتظری تختی با بیان اینکه باید فضای برای تولیدکنندگان فراهم شود 
تا بتوانند محصوالت تولیدی خود را بصورت مستقیم به خریداران عرضه 
کنند گفت : حضور آنها در نمایشگاههای خود اشتغالی محلی و استانی  
می تواند تا حدودی مشکالت آنها را مرتفع سازد و از تجربیات دیگران 

بهره مند شوند .
وی فضای مجازی را فرصتی مغتنم برای توسعه کسب و کار برشمرد . 

سالن  و  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  آموزشی  مرکز  از  پایان  در 
ورزشی چند منظوره بانوان بازدید بعمل آورد.

برگزاری نمایشگاه نقاشی در شهرستان حاجی آباد
نمایشگاه نقاشی با موضوع عفاف و حجاب با حضور فرماندار ، امام جمعه، 
اعضای شورای فرهنگ عمومی ،مسئولین و مدعوین در محل نگارخانه 
اثر   ۲۱ تعداد  نمایشگاه  این  در  شد.   افتتاح  زاده  شهید حسن  مجتمع 
نقاشی تکنیک مداد رنگ و گواش از خانم رویا میرزایی هنرمند انجمن 

هنرهای تجسمی درمعرض دید عموم قرارگرفت. 
گفتنی است :در این نقاشی ها تالش شده چادر و حجاب اسالمی از نظر 

زیبایی روح و اندیشه و تاثیر آن در جامعه نشان داده شود.
بازدید سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری 

هرمزگان از همراه سرای سبز موسسه خیریه بیماران 
خاص استان هرمزگان 

استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  اداره  سرپرست   ، تختی  منتظری 
هرمزگان با حضور در محل موسسه خیریه بیماران خاص و همراه سرای 
  . کرد  گفتگو  و  دیدار  موسسه  بیماران  و  پرسنل   ، عامل  مدیر  با  سبز 
سرپرست اداره  کل امور زنان و خانواده استانداری ضمن تشکر از سرکار 
خانم قاسمی مدیر عامل موسسه  و دیگر خیرین سالمت ، بر اهمیت جلب 
افراد دارای  مشارکت موسسات و خیرین برای حل مسائل و مشکالت  
بیماری خاص  تاکید کرد . ایشان از بخش های مختلف موسسه بازدید 
و بیان فرصت ها  ، نیازها و چالش ها  را گامی در جهت پیگیری و حل 
مسائل عنوان نمود .  قاسمی مدیر عامل موسسه بیان کرد : بیش از دو 
هزار بیمار خاص در هرمزگان از خدمات درمانی و اسکان رایگان موسسه 
بهره مند می شوند . سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده از خیرین  
دعوت به همدلی و همکاری با موسسات خیریه را خواستار شد و اظهار 
کرد : در خصوص کمبود مکان اسکان بیماران خاص در مرکزیت استان 

نیاز به مراکز بزرگتر و مناسبتری هستیم تا بیماران خاص و نیازمند و 
همراهانشان با خیالی باز و با آرامش ، مراحل درمان را طی کنند .

دست رنج بانوان شرق استان هرمزگان در سبد صادراتی 
کشور عمان 

اتاق  عمان  میز  و  استان  صادرکنندگان  انجمن  تعامل  و  همکاری  با 
استان  هنرمند شرق  بانوان  بافی  زری  اولین محموله صادراتی  بازرگانی 
از  عمان  کشور  در  مسقط  شهر  پوشاک  تولید  کارگاه  در  مصرف  جهت 

بندرجاسک توسط شرکت بازرگانی عرش تجارت مکران صادر گردید.
نرگس منتظری تختی : لزوم حمایت از مشاغل خرد زنان 

استان
جلسه هم اندیشی با محوریت توسعه، تقویت و حمایت از مشاغل خرد 
و  زنان  امور  سرپرست  تختی،  منتظری  نرگس  ریاست  به  استان  زنان 

خانواده استانداری هرمزگان )ع( استان برگزار شد.
منتظری تختی در این جلسه با اشاره به ضرورت تقویت خودکفایی بانوان 
سرپرست خانواده، بد سرپرست و خود سرپرست، تاکید کرد: لزوم آموزش 
قرار  امور  باید در رأس  و  بانوان بسیار محسوس است  این  های مهارتی 
گیرد به طوریکه این بانوان هرچه سریع تر بتوانند به مرحله خود اشتغالی 

و درآمدزایی برسند. 
سرپرست  امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان با اشاره به لزوم حمایت 
از مشاغل خرد زنان استان، گفت: احداث بازارچه های خود اشتغالی زنان 
به هرچه  بندرعباس و سایر شهرستانهای استان کمک شایانی  در شهر 
بهتر دیده شدن هنر و توانمندی این بانوان می کند و تأثیر به سزایی در 
اقتصاد و معیشت خانواده هایشان به همراه خواهد داشت و نیز توسعه و 
رونق بازارچه های خود اشتغالی فصلی زنان  نه تنها موجب ایجاد زمینه 
ای برای گسترش توامندی ها می شود بلکه آثار مثبت و انگیزشی برای 

بانوان نیز به همراه خواهد داشت.
ماجرای خودکشی دختر قشمی در الهیجان چه بود؟

فرمانده انتظامی الهیجان از نجات جان ۲ دختر جوان در این شهرستان 
که قصد خودکشی داشتند خبر داد. فرمانده انتظامی الهیجان گفت: در 
پلیسی  فوریت های  مرکز  با  قشم  جزیره  ساکن  شهرونِد  یک  تماس  پی 
اینکه خواهر دانشجویش در تماس تلفنی اعالم کرده به  ۱۱۰ مبنی بر 
همراه دوستش در خانه ای در الهیجان قصد خودکشی دارد، پلیس این 
موضوع را در دستور کار خود قرار داد. سرهنگ حمید محمدی نسب با 
محل حضور  نشانی  از  دقیقی  اطالع  گیرنده  تماس  فرد  اینکه  به  اشاره 
خواهرش در الهیجان نداشت افزود: پلیس با اقدامات فنی و تخصصی، 
محل اقامت این ۲ دختر در الهیجان را شناسایی و ماموران کالنتری ۱۲ 
این شهرستان بالفاصله به این مکان اعزام شدند و مانع خودکشی این دو 
دختر دانشجوی ۲۱ و ۲۷ ساله شدند. وی با بیان اینکه این دو دختر قصد 
داشتند با مصرف داروی زیاد خودکشی کنند گفت: این دو دختر علت 

و انگیزه خود از اقدام به خودکشی را مشکالت خانوادگی اعالم کردند. 
رفتار  بر  والدین  نظارت  اهمیت  بر  تاکید  با  الهیجان  انتظامی  فرمانده 
مشاوره های  دریافت  برای  می توانند  شهروندان  گفت:  شان  فرزندان 
روانشناسی و حل مشکالت خانوادگی به مشاوران مستقر در کالنتری ها یا 
مرکز مشاوره آرامش معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس گیالن مراجعه و 

از خدمات آن ها بهره مند شوند.
همزمان با روز ملی ژاپن

خط آموزش و تولید آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 
بیماران خاص و سرطان بزرگسال افتتاح شد 

به گزارش آوای دریا و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان هرمزگان ،خط آموزش و تولید آموزشگاه فنی و حرفه ای 
آزاد رشمون)موسسه خیریه بیماران خاص و سرطان بزرگسال (با کمک 

هاي سفارت ژاپن در ایران تکمیل و افتتاح گردید. 
بنا بر این گزارش ، این افتتاحیه با حضور آیکاوا کازوتوشي سفیر ژاپن 
، آقای شعبان نماینده امور خارجه استان ، جمعی از مدیران  و هیأت 
بندرعباس  در  بزرگسال  بیماران خاص و سرطان  مدیره موسسه خیریه 

برگزار شد. 
اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بیان کرد: این پروژه 
با هدف آموزش توانمند سازی انجام شده است و در دو مرحله این اداره 
در زمینه های تجهیز کارگاهها و توانمند سازی بر اساس آموزش متناسب 
با نیاز بازار کار از این فرصت بهره مند شده است .  مهندس کریمی افزود 
:  از سال ۱۳۹۶ این اداره کل به ارایه طرح و بررسی روند اجرایی پروژه 
کمک های ژاپن  موسوم به GGP با هدف تجهیز کارگاهها و آموزش 
آموزش  مراکز  از  ایران  در  ژاپن  سفارت  وقت  نماینده  و  است  پرداخته 
فنی و حرفه ای جاسک ،بشاگرد ،خواهران میناب و سیریک و آموزشگاه 
رشمون با هدف کمک به توسعه آموزش  بازدید کرد. مدیر کل آموزش 
با بررسی ظرفیت و  ژاپن  : سفارت  فنی و حرفه ای استان تصریح کرد 
نیازهای این مناطق با طرحهای توسعه و تجهیز کارگاهی موافقت نمود . 
الزم بذکر است استان هرمزگان و سواحل مکران ظرفیت ایجاد و توسعه 

آموزش رشته های صنایع نفت و پتروشیمی ،دریایی ،کشاورزی و صنایع 
این  در  آموزش  زیرساختهای  توسعه  به  نیاز  و  دارد   ... و  بومی  دستی 
مناطق ضروری می باشد. میترا قاسمی مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 
ای رشمون و موسسه خیریه بیماران خاص و سرطان بزرگسال گفت :ما 
امیدواریم این چنین همکاري ها با اهداف مشترک انسان دوستانه با هدف 
تامین امنیت انساني و توانمندسازي جامعه هدف روز به روز بیشتر شود
جزئیات طرح تخصیص زمین رایگان به متقاضیان دارای 

۴ فرزند
تخصیص  طرح  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
تعالی  زمان تصویب طرح  از  افرادی می شود که  رایگان مشمول  زمین 
معاون  محمودزاده«،  »محمود  می شوند.  چهارم  یا  و  سوم  فرزند  دارای 
زمین  تخصیص  طرح  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن 
رایگان به متقاضیانی که دارای ۴ فرزند باشند برای قانون تعالی جمعیت 
است. طرح تخصیص زمین مختص افرادی است که فرزند سوم و یا چهارم 
آن ها پس از تصویب این قانون به دنیا آمده است. به گفته معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این طرح در شهر هایی که دارای زمین 
دولتی است اجرا و به زودی شرایط متقاضیان در سامانه ثمن بارگذاری 
باید پس  که  است  بسیاری  به دستورالعمل های  نیاز  این طرح  می شود. 

تصویب بررسی و اجرا می شد.
طرح تعالی جمیعت و حمایت از خانواده برای اجرای سیاست های افرایش 
شورای  در  امسال،  ماه  آبان   ۱۱ در  بررسی  سال  چند  از  پس  جمعیت 
نگهبان به تصویب رسید. در ۲۴ بهمن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اهمیت مسئله افزایش جمعیت 
در  زمینی  قطعه  بیاورند،  دنیا  به  چهارم  فرزند  که  خانواده هایی  گفت: 

شهر هایی که دولت زمین دارد، دریافت می کنند.
این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی پیرامون اعطای زمین به خانواده های 
دارای چهار فرزند برای تکلیفی است که مجلس شورای اسالمی در قالب 
عهده  بر  آبان  اول  مصوب  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون 

دولت قرار داد.
بازخوانی یک  گفت وگو به انگیزه درگذشت رفعت  هاشم پور

دوبلور قصه های جزیره و بر باد رفته اصال نمی خواست 
وارد این کار شود !

دلیل  به  امروز  که صبح  کشورمان  پیشکسوت  دوبلور  هاشم پور،  رفعت  
کهولت سن دار فانی را وداع گفت، درباره اولین فیلم خارجی  که در آن 
صحبت کرده، گفته بود: »اولین بار که پایم به تلویزیون رسید، نقش اول 
یک فیلم عربی را به من دادند. از من اصرار که نمی توانم و از آن ها اصرار 
که چرا می توانی و شد.« رفعت  هاشم پور در سال ۱۳۳۶ از مدرسه تئاتر 
فارغ التحصیل شد و خودش چنین می گفت که اصال قصد ورود به دوبله 
را نداشت؛ »می خواستم اصال به تحصیلم ادامه دهم اما حاال یا تقدیر بود 
برنامه صداهای  با  او که  این حرفه کشیده شدیم.«   به  یا سرنوشت، ما 
مدیران  مدیون  را  دوبله  عرصه  در  حضورش  می کرد،  گفت وگو  ماندگار 
دوبالژ آن زمان دانسته و اظهار کرده بود: »به هر حال یک دختر ۱۹ ـ 
۱۸ ساله زمانی که وارد این حرفه می شود، آنچنان تجربه پرباری پشتش 
به  هست،  آنجا  که  دوبالژی  مدیر  مگر  کند؛  استفاده  بتواند  که  نیست 
آدم بگوید باید اینطوری یا آنطوری حرف بزنی. خب اگر شما می گویید 
موفق، من هنوز خودم را موفق نمیدانم.« او همچنین درباره اولین فیلم 
خارجی ای که در آن صحبت کرده، یادآور شده بود: »اولین بار که پایم 
به تلویزیون رسید، یک فیلم عربی بود و نقش اول فیلم را به من دادند 
و مرحوم محمود نوذری صدا می گرفت و آقای لطیف پور هم سرپرست 
و  می توانی  چرا  که  اصرار  آن ها  از  و  نمی توانم  که  اصرار  من  از  بودند. 
شد.« هاشم پور در پاسخ به این سوال که آیا با نقش هایش ارتباط برقرار 
می کرده یا خیر؟ گفته بود: »اگر ارتباط برقرار نشود، اصال کار مورد توجه 
قرار نمی گیرد. یعنی زمانی که یک گوینده نقشی را که می خواهد بگوید 
تحت تأثیرش قرار نگیرد و احساسات و عواطف خودش را تحت تأثیر قرار 
ندهد، به هیچ وجه قابل قبول شنونده و حتی خود گوینده نیست.«  او 
تأثیر  همچنین اظهار کرده بود: »چون تماشاچی معموال مقداری تحت 
تصویر است و مقداری هم تحت تأثیر صدا. حتی این را اگر بخواهیم در 
برخی برنامه های رادیویی بگذاریم، باز شنونده که تصویر ندارد باید تحت 
تأثیر قرار بگیرد. یعنی صدا باید از درون باشد تا تأثیرش را بگذارد.« این 
هنرمند درباره دوبله فیلم »برباد رفته« که در دو نسخه تهیه شده بود، 
چنین اظهار کرده بود: »دوبله اول خیلی جالب از آب درآمد. ای کاش 
همان صدا بود و روی کاست ویدیو می رفت. من از دوبله دوم ناراضی بودم. 
علتش این بود که یا سریع کار می شد یا با عجله بود.« رفعت  )رفعت( 
این  بود.  دوبالژ  عرصه  پیشکسوت  دیگر  مقامی،  همسر جالل  هاشم پور 
هنرمند که به جای اکرم محمدی در سریال »پدرساالر«، هتی کینگ در 
»قصه های جزیره«، به جای فخری خوروش در سریال »امام علی )ع(« 
و فریده سپاه منصور در »معصومیت از دست رفته« صداپیشگی کرده، 
صبح جمعهـ  ۶ اسفند ماهـ  پیش بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

اخبار حوزه بانوان
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چند خبر کوتاه ...

استاندار هرمزگان در جلسه با استاندار هرمزگان در جلسه با 
خیران استان مطرح کرد:خیران استان مطرح کرد:

کیف تسهیلگری فعالیت خیران کیف تسهیلگری فعالیت خیران 
در استان هرمزگان راه اندازی در استان هرمزگان راه اندازی 

خواهد شدخواهد شد
بر  تاکید  با  هرمزگان  هرمزگان  بر استاندار  تاکید  با  هرمزگان  هرمزگان  استاندار 
خیران  فعالیت  تسهیلگری  کیف  خیران اینکه  فعالیت  تسهیلگری  کیف  اینکه 
شد  خواهد  راه اندازی  هرمزگان  استان  شد در  خواهد  راه اندازی  هرمزگان  استان  در 
برای  اشتیاق خیران سالمت کشور  برای گفت:  اشتیاق خیران سالمت کشور  گفت: 
به  خدمات  ارائه  و  هرمزگان  در  به حضور  خدمات  ارائه  و  هرمزگان  در  حضور 

مناطق محروم ستودنی است مناطق محروم ستودنی است 
مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان 
در نشست با خیران هرمزگان اظهارداشت: در نشست با خیران هرمزگان اظهارداشت: 
خیر بودن و گذشتن از مال و ثروت بسیار خیر بودن و گذشتن از مال و ثروت بسیار 
باعث  به مال دنیا  باعث سخت است، مشغولیت  به مال دنیا  سخت است، مشغولیت 
از  بزرگان  از  برخی  تاریخ  طول  در  از شد  بزرگان  از  برخی  تاریخ  طول  در  شد 
مسیر عاقبت به خیری خارج شوند اما این مسیر عاقبت به خیری خارج شوند اما این 
کار برای خیران چون امری پر تکرار بوده کار برای خیران چون امری پر تکرار بوده 

راحت شده است. راحت شده است. 
وی افزود: در استان هرمزگان به یک بانک وی افزود: در استان هرمزگان به یک بانک 
جامع اطالعاتی نیاز داریم که در این بانک جامع اطالعاتی نیاز داریم که در این بانک 
استان  نیازهای  با  مرتبط  اطالعات  استان تمام  نیازهای  با  مرتبط  اطالعات  تمام 
احصا شود و خیران بتوانند به راحتی و با احصا شود و خیران بتوانند به راحتی و با 
سهولت با این نیازها آشنا شوند و برای حل سهولت با این نیازها آشنا شوند و برای حل 

آنها برنامه ریزی کنند. آنها برنامه ریزی کنند. 
استاندار هرمزگان گفت: این بانک اطالعاتی استاندار هرمزگان گفت: این بانک اطالعاتی 
در حوزه بهداشت در حال ایجاد شدن است در حوزه بهداشت در حال ایجاد شدن است 
بیماران  به دنبال احصا  بانک  این  بیماران و ما در  به دنبال احصا  بانک  این  و ما در 
تا  هستیم  آنها  اطالعات  دریافت  و  تا استان  هستیم  آنها  اطالعات  دریافت  و  استان 
بدانیم به عنوان مثال چند نفر در استان به بدانیم به عنوان مثال چند نفر در استان به 
سمعک نیاز دارند یا چند نفر در استان به سمعک نیاز دارند یا چند نفر در استان به 
دلیل شکاف لب نیاز به عمل زیبایی دارند، دلیل شکاف لب نیاز به عمل زیبایی دارند، 
با این کار و با کمک خیران می توان افرادی با این کار و با کمک خیران می توان افرادی 
از  نتوانسته اند  مالی  به دلیل مشکالت  از که  نتوانسته اند  مالی  به دلیل مشکالت  که 
خدمات درمانی بهره ببرند را پوشش داد. خدمات درمانی بهره ببرند را پوشش داد. 

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که موجب وی تصریح کرد: یکی از مواردی که موجب 
شده در این مدت کوتاه در استان هرمزگان شده در این مدت کوتاه در استان هرمزگان 
به نوعی شوکه شوم میزان ظرفیت خیران به نوعی شوکه شوم میزان ظرفیت خیران 
کشور است، در همین مدت کوتاه خیران کشور است، در همین مدت کوتاه خیران 

در  حضور  برای  زیادی  تقاضای  در سالمت  حضور  برای  زیادی  تقاضای  سالمت 
استان و ارائه خدمات به بیماران در مناطق استان و ارائه خدمات به بیماران در مناطق 
همین  در  ما  که  نحوی  به  دارند  همین محروم  در  ما  که  نحوی  به  دارند  محروم 
گروه  گروه    ۴۴ حضور  شاهد  اخیر  هفته  حضور چند  شاهد  اخیر  هفته  چند 
متنوع  خدمات  ارائه  و  بهداشتی  متنوع پزشکی  خدمات  ارائه  و  بهداشتی  پزشکی 
درمانی بودیم.  مهندس دوستی گفت: در درمانی بودیم.  مهندس دوستی گفت: در 
حوزه مدارس تقریبا تمام نیازها و برنامه ها حوزه مدارس تقریبا تمام نیازها و برنامه ها 
مشخص است و می دانیم در شهرستان ها مشخص است و می دانیم در شهرستان ها 
است  نیاز  سازی  مدرسه  پروژه  تعداد  است چه  نیاز  سازی  مدرسه  پروژه  تعداد  چه 
حوزه  در  اما  شده  انجام  یا  و  شود  حوزه انجام  در  اما  شده  انجام  یا  و  شود  انجام 
اطالعاتی  جامع  بانک  هنوز  اطالعاتی آبخیزداری  جامع  بانک  هنوز  آبخیزداری 
برای  خیران  آن  از  استفاده  با  که  برای نداریم  خیران  آن  از  استفاده  با  که  نداریم 
حضور و انجام پروژه ها برنامه ریزی کنند. حضور و انجام پروژه ها برنامه ریزی کنند. 

خیران  داشت:  اظهار  هرمزگان  خیران استاندار  داشت:  اظهار  هرمزگان  استاندار 
امور خیر و عام  با خرج کردن پول در  امور خیر و عام ما  با خرج کردن پول در  ما 
این  آنچه  اما  ندارند  این المنفعه هیچ مشکلی  آنچه  اما  ندارند  المنفعه هیچ مشکلی 
افراد را رنج می هد بروکراسی اداری است افراد را رنج می هد بروکراسی اداری است 
بروکراسی  این  حذف  برای  بایستی  بروکراسی که  این  حذف  برای  بایستی  که 
خیران  حوزه  با  مرتبط  امور  تسهیل  خیران و  حوزه  با  مرتبط  امور  تسهیل  و 
در حوزه  ما  افزود:  وی  در حوزه برنامه ریزی شود.   ما  افزود:  وی  برنامه ریزی شود.  
اقتصاد کیف سرمایه گذاری آماده کرده ایم اقتصاد کیف سرمایه گذاری آماده کرده ایم 
و  اقتصادی  زمینه  در  ما  مثال  عنوان  و به  اقتصادی  زمینه  در  ما  مثال  عنوان  به 
استان  در  را  پهنه  استان   در  را  پهنه   ۱۰۸۱۰۸ صنعتی  صنعتی توسعه  توسعه 
برای  الزم  مجوزهای  و  کردیم  برای مشخص  الزم  مجوزهای  و  کردیم  مشخص 
با حضور  گذار  و سرمایه  گرفته ایم  را  با حضور آنها  گذار  و سرمایه  گرفته ایم  را  آنها 
خود  کار  می تواند  گذاری  سرمایه  اعالم  خود و  کار  می تواند  گذاری  سرمایه  اعالم  و 
را به سرعت انجام دهد، همین کار را باید را به سرعت انجام دهد، همین کار را باید 
برای حوزه خیران هم انجام دهیم و خیران برای حوزه خیران هم انجام دهیم و خیران 
کارهای  با  مرتبط  امور  سادگی  به  کارهای بتوانند  با  مرتبط  امور  سادگی  به  بتوانند 
گفت:  دوستی  دهند.   انجام  را  خود  گفت: خیر  دوستی  دهند.   انجام  را  خود  خیر 
کیف فعالیت تسهیلگرایانه خیران اگر فعال کیف فعالیت تسهیلگرایانه خیران اگر فعال 
استان  این  در  خیران  فعالیت  میزان  استان شود  این  در  خیران  فعالیت  میزان  شود 
تاثیرگذاری  و سطح  یافت  خواهد  تاثیرگذاری افزایش  و سطح  یافت  خواهد  افزایش 
که  موضوعی  دیگر  کرد،  خواهد  بیشتر  که را  موضوعی  دیگر  کرد،  خواهد  بیشتر  را 
به آن تاکید داریم این است که خیر بودن به آن تاکید داریم این است که خیر بودن 
هیچ  آوردن  در  پول  و  درآمد  افزایش  هیچ با  آوردن  در  پول  و  درآمد  افزایش  با 
منافاتی ندارد بنابراین خیران که تمایل به منافاتی ندارد بنابراین خیران که تمایل به 
سرمایه گذاری داشته باشند را همراهی و سرمایه گذاری داشته باشند را همراهی و 

مشکالت آنها را پیگیری می کنیم.مشکالت آنها را پیگیری می کنیم.

درآمد درآمد ۹۹ میلیون نفر از اینستاگرام  میلیون نفر از اینستاگرام 
در ایراندر ایران

  ۶۵۶۵ می داد  نشان  آمار  مرکز  می داد گزارش  نشان  آمار  مرکز  گزارش 
مجازی  شبکه های  از  ایران  مردم  مجازی درصد  شبکه های  از  ایران  مردم  درصد 
آنها  درصد  آنها   درصد  و ۲۰۲۰  استفاده   پیام رسان ها  و و  استفاده   پیام رسان ها  و 
معادل معادل ۱۱۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه های  میلیون نفر از طریق شبکه های 
مجازی کسب درآمد می کنند. یعنی درآمد مجازی کسب درآمد می کنند. یعنی درآمد 
به  وابسته  ایرانی  میلیون  به   وابسته  ایرانی  میلیون   ۱۱۱۱ اشتغال  اشتغال و  و 

اینترنت و این شبکه هاست.اینترنت و این شبکه هاست.
دهد  می  نشان  ها  گزارش  و  دهد آمارها  می  نشان  ها  گزارش  و  آمارها 
اینستاگرام یکی از پرکاربردترین شبکه های اینستاگرام یکی از پرکاربردترین شبکه های 

اجتماعی در ایران به حساب می آید.اجتماعی در ایران به حساب می آید.
روزنامه »خراسان« در ادامه نوشت: مقایسه روزنامه »خراسان« در ادامه نوشت: مقایسه 
آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهشی بتا آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهشی بتا 
نشان می دهد از بهمن سال گذشته تاکنون نشان می دهد از بهمن سال گذشته تاکنون 
یک میلیون کاربر ایرانی به این اپلیکیشن یک میلیون کاربر ایرانی به این اپلیکیشن 
اضافه شده و از اضافه شده و از ۴۷۴۷ میلیون به  میلیون به ۴۸۴۸ میلیون  میلیون 
رسیده است. اما اهمیت این شبکه اجتماعی رسیده است. اما اهمیت این شبکه اجتماعی 
بررسی ها  و  نمی شود  ختم  همین جا  بررسی ها به  و  نمی شود  ختم  همین جا  به 
صفحات  از  زیادی  تعداد  می دهند  صفحات نشان  از  زیادی  تعداد  می دهند  نشان 
فعالیت های  به  شبکه،  این  در  فعالیت های موجود  به  شبکه،  این  در  موجود 
صفحات  این  و  دارند  اختصاص  صفحات تجاری  این  و  دارند  اختصاص  تجاری 
کسب وکارهای  به  متعلق  عمدتا  کسب وکارهای تجاری  به  متعلق  عمدتا  تجاری 
خانگی، بومی و غیررسمی هستند و فضای خانگی، بومی و غیررسمی هستند و فضای 
این بستر اجتماعی به تدریج به سمت یک این بستر اجتماعی به تدریج به سمت یک 
خرد  کسب وکارهای  برای  بزرگ  خرد بازارگاه  کسب وکارهای  برای  بزرگ  بازارگاه 
تعداد  ارتزاق  به طوری که  رفته  خانگی  تعداد و  ارتزاق  به طوری که  رفته  خانگی  و 
زیادی از خانوارها حاال به وجود اینستاگرام زیادی از خانوارها حاال به وجود اینستاگرام 
گره خورده است. درحقیقت اینستاگرام و گره خورده است. درحقیقت اینستاگرام و 
بعضی دیگر از شبکه های اجتماعی، سبب بعضی دیگر از شبکه های اجتماعی، سبب 
یا  مغازه  اجاره  مانند  هزینه هایی  یا حذف  مغازه  اجاره  مانند  هزینه هایی  حذف 
کار  ابتدای  کالن  سرمایه گذاری  کار فروشگاه،  ابتدای  کالن  سرمایه گذاری  فروشگاه، 

و حتی حذف هزینه سربار شده اند.و حتی حذف هزینه سربار شده اند.
نشان  بتا  پژوهشی  مرکز  نشان بررسی های  بتا  پژوهشی  مرکز  بررسی های 
از  بیش  گذشته  سال  در  که  از می دهد  بیش  گذشته  سال  در  که  می دهد 
کار در  و  کار در  هزار کسب  و  میلیون و ۷۰۰۷۰۰ هزار کسب  و یک  میلیون  یک 
حداقل  که  داشته اند  فعالیت  حداقل اینستاگرام  که  داشته اند  فعالیت  اینستاگرام 
متوسط  و  بزرگ  کسب وکار  هزار  متوسط   و  بزرگ  کسب وکار  هزار   ۲۰۰۲۰۰
کسب وکار  هزار  کسب وکار   هزار  و ۵۰۰۵۰۰  می شده  شامل  و را  می شده  شامل  را 

استانی و بومی که هر کدام از این صفحات، استانی و بومی که هر کدام از این صفحات، 
بوده  نفر  چند  یا  یک  ماهانه  درآمد  بوده منبع  نفر  چند  یا  یک  ماهانه  درآمد  منبع 
صفحه  میلیون  یک  بین  این  در  صفحه است.  میلیون  یک  بین  این  در  است. 
درآمد  که  دارد  وجود  اینستاگرام  در  درآمد هم  که  دارد  وجود  اینستاگرام  در  هم 
تجارت  هم  این  از  پیش  دارند.  تجارت حداقلی  هم  این  از  پیش  دارند.  حداقلی 
نیوز، گزارشی به نقل از مرکز آمار منتشر نیوز، گزارشی به نقل از مرکز آمار منتشر 
کرد که نشان می داد کرد که نشان می داد ۶۵۶۵ درصد مردم ایران  درصد مردم ایران 
از شبکه های مجازی و پیام رسان ها استفاده  از شبکه های مجازی و پیام رسان ها استفاده  
نفر  میلیون  نفر   میلیون   ۱۱۱۱ معادل  آنها  درصد  معادل   آنها  درصد   ۲۰۲۰ و و 
درآمد  کسب  مجازی  شبکه های  طریق  درآمد از  کسب  مجازی  شبکه های  طریق  از 
  ۱۱۱۱ اشتغال  و  درآمد  یعنی  اشتغال می کنند.  و  درآمد  یعنی  می کنند. 
این  و  اینترنت  به  وابسته  ایرانی  این میلیون  و  اینترنت  به  وابسته  ایرانی  میلیون 

شبکه هاست.شبکه هاست.
نکته مهم تر اینکه اینستاگرام با نکته مهم تر اینکه اینستاگرام با ۸۳۸۳ درصد  درصد 
در صدر استفاده کسب وکارها قرار دارد که در صدر استفاده کسب وکارها قرار دارد که 
طریق  از  نفر  میلیون  طریق   از  نفر  میلیون   ۹۹ حدود  یعنی  حدود این  یعنی  این 
درآمد هستند.  در حال کسب  درآمد هستند. اینستاگرام  در حال کسب  اینستاگرام 
روی  پیش  فضای  است  مشخص  روی آنچه  پیش  فضای  است  مشخص  آنچه 
شبکه  یک  به عنوان  فقط  نه  شبکه اینستاگرام  یک  به عنوان  فقط  نه  اینستاگرام 
به عنوان  بلکه  تفریحی،  و  به عنوان سرگرم کننده  بلکه  تفریحی،  و  سرگرم کننده 
تجاری  فعالیت های  انجام  برای  تجاری بستری  فعالیت های  انجام  برای  بستری 
و  قانونی  آنجا که مرجعی  از  است.  و مطرح  قانونی  آنجا که مرجعی  از  است.  مطرح 
رسمی برای مدیریت مبادالت انجام شده در رسمی برای مدیریت مبادالت انجام شده در 
اینستاگرام وجود ندارد، میزان گردش مالی اینستاگرام وجود ندارد، میزان گردش مالی 
این  در  و خدمات  مبادالت کاال  از  این حاصل  در  و خدمات  مبادالت کاال  از  حاصل 

پلتفرم قابل محاسبه نیست.  پلتفرم قابل محاسبه نیست.  
در  کاری  و  کسب  حوزه  در اصلی ترین  کاری  و  کسب  حوزه  اصلی ترین 
آرایشی  آن  از  بعد  و  پوشاک  آرایشی اینستاگرام،  آن  از  بعد  و  پوشاک  اینستاگرام، 
رتبه سوم مشاغل حوزه  و در  بهداشتی  رتبه سوم مشاغل حوزه و  و در  بهداشتی  و 
جایگاه  چهارمین  در  و  خدمات  و  جایگاه مشاوره  چهارمین  در  و  خدمات  و  مشاوره 
با  مرتبط  کارهای  و  کسب  و  منزل  با لوازم  مرتبط  کارهای  و  کسب  و  منزل  لوازم 
آن و بعد از آن مواد غذایی قرار دارد. لوازم آن و بعد از آن مواد غذایی قرار دارد. لوازم 
در  زیورآالت  و  منزل  دکور  و  در ساختمانی  زیورآالت  و  منزل  دکور  و  ساختمانی 
جایگاه بعدی و همچنین در انتهای نمودار جایگاه بعدی و همچنین در انتهای نمودار 
با  مرتبط  وکارهای  کسب  و  خودرو  با لوازم  مرتبط  وکارهای  کسب  و  خودرو  لوازم 
گل و گیاه و حیوانات و در سه عنوان آخر گل و گیاه و حیوانات و در سه عنوان آخر 
و دیگر  الکترونیکی  لوازم  و  موبایل  و دیگر کتاب،  الکترونیکی  لوازم  و  موبایل  کتاب، 
تنهایی سهم جدی  به  که  کارها  و  تنهایی سهم جدی کسب  به  که  کارها  و  کسب 

نداشته اند، قرار دارد. نداشته اند، قرار دارد. 

با حضور مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان، مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان و مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، 
تفاهم نامه سه جانبه ای برای حمایت از کودکان یتیم و محسنین 

این استان منعقد شد. 
استاندار هرمزگان در این مراسم با تقدیر از گام های مثبت شرکت فوالد 
هرمزگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، این شرکت را در 
امور خیر پیشگام توصیف کرد.  وی افزود: مدیرعامل شرکت فوالد در 
حوزه امور خیر و کمک به مردم استان روحیه خوبی دارند و همواره 
آغازگر حرکت های خیر هستند، اکنون نیز هدف گذاری درستی دارد 
و به کمک فرزندان یتیم و خانواده های کم بضاعت آمده که قابل تقدیر 
استان هرمزگان  شاهد  در  وفاق خوبی  است.  مهندس دوستی گفت: 
مشکل  حل  جمله  از  زیادی  حوزه های  در  مختلف  صنایع  و  هستیم 
فاضالب، احداث مدرسه و بیمارستان و کمک به ایتام و محسنین ورود 
کرده اند و پای کار هستند.  وی تصریح کرد: در خصوص صنایعی که 
کمک های مختلف برای رفع و کاهش مشکالت مردم انجام می دهند ما 
نیز به آنها کمک خواهیم کرد و امور مرتبط با فعالیت های آنها تسریع 
خواهد شد به همین سبب برخی ویژگی ها در تسریع ترخیص کاالهای 
این صنایع در نظر گرفته ایم.  در این مراسم مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان نیز گفت: با پیگیری استاندار هرمزگان و درخواست مهندس 
دوستی از شرکت فوالد مبنی بر حمایت بیشتر از ایتام و محسنین این 
استان و با پیگیری انجام شده از این ماه ۵ هزار یتیم این استان تحت 
پوشش شرکت فوالد قرار می گیرند.  وی افزود: این تفاهم نامه در هیئت 
مدیره به تصویب رسیده است و در سال آینده نیز به دنبال افزایش رقم 
پرداختی به ایتام خواهیم بود. مهندس معروفخانی گفت: در یک تفاهم 
با بانک رسالت منعقد شده از محل گردش حساب  نامه دیگر نیز که 

شرکت فوالد هرمزگان در این بانک ماهانه به ۱۰۰ نفر در شهرستان 
بشاگرد تسهیالت ایجاد مشاغل خانگی با سود ۲ درصد اعطا خواهد شد. 
جلیل تراهی مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان نیز در این مراسم با 
بیان اینکه نرخ سرانه پرداختی در کشور به فرزندان یتیم و محسنین 
۷۰۰ هزار تومان است گفت: در استان هرمزگان این رقم برای فرزندان 
که  است  تومان  هزار   ۲۸۰ محسنین  برای  و  تومان  هزار   ۴۵۰ یتیم 

استان  اقتصادی  بنگاه های  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  امیدواریم 
ما نیز به سرانه کشوری برسیم.  گفتنی است طی تفاهم نامه منعقد 
شده، شرکت فوالد هرمزگان متعهد شده است به ۵ هزار فرزند یتیم و 
محسنین در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی جهت مشارکت در 
پویش ایران مهربان با هدف اکرام و حمایت از کودکان یتیم تحت پوشش 

کمیته امداد استان هرمزگان کمک مالی انجام دهد.

طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان: 
تفاهم نامه سه جانبه حمایت از کودکان یتیم و محسنین استان هرمزگان امضا شد/

 ۵ هزار کودک یتیم و محسنین تحت حمایت مالی شرکت فوالد هرمزگان 
قرار گرفتند

ــد  ــرا متول ــه س ــاعر و تران ــفیعی  ش ــه ش معصوم
ــی  ــان م ــتان اصفه ــه اس ــهر علویج 13۶۸ ،ش
باشــد. فعالیــت ادبــی خــود را از دوران راهنمایــی 
ــه  ــاب مجموع ــن کت ــرده و دارای چندی ــاز ک آغ

ــعر» ۲ « ــت ش ــاب پایتخ ــترک، کت ــعر مش ش
ــه  ــان »1 ، ۲ ،3، 4، 5 « مجموع ــعر باب ــاب ش کت
شــعر شــهر مــن علویجــه ،حرمــت حریــم حــرم 
ــران  ــرایان ای ــه س ــاب تران ــون و کت ، دالرام ،دلخ

ــد. ــی باش م
کابوِس شبهایم شرف دارد
 بر بختکی با ناِم بیداری

دور خودم درجا زدم عمری
 در این سرابستاِن تکراری 

کل وجود بی وجود من
 قربانی بغض سکوتم شد 
سنگینی باِر نگفتن هام 

مسئول اصلی سقوطم شد 
بلعید من را با خودم یکجا

 مرداب  گنِد خویشتن داری 
من اختیاری کاملم اما 
یک اختیار تام اجباری 
دست تحجر بر سِر فکرم

روی خیالم را بزک می کرد
تردید را در حلِق من می ریخت 

اندیشه هایم را الک می کرد
می سوزم ازسردی احساسم

از ابتدای رو به پایانم
از زندگی در بطن نابودی

جان کندِن این جاِن سگ جانم
حسرت به دل از طعم آزادی

فریادهایم میوه ای ممنوع
من را حراِج زندگی کردند

یک آدمک با قیمتی مقطوع

شعر هفته



ماهی منبع مناسبی از ویتامین D است و در فصل سرد سال 
تامین   می تواند  می شویم  مواجه  خورشید  نور  با  کمتر  که 
کننده کمبود دریافت این ویتامین از راه نور خورشید باشد. با 
از قبل مورد  بیشتر  این ویتامین  بیماری کرونا مصرف  شیوع 

توجه قرار گرفته است.
D است و در فصل سرد سال که  ویتامین  از  ماهی منبع مناسبی 
کمتر با نور خورشید مواجه می شویم می تواند تامین  کننده کمبود 
دریافت این ویتامین از راه نور خورشید باشد. با شیوع بیماری کرونا 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  قبل  از  بیشتر  ویتامین  این  مصرف 
طول  در  ماهی  وعده  دو  مصرف  می گویند  تغذیه  علم  کارشناسان 
داشته  بدن  در  ویتامین  این  تامین  در  زیادی  نقش  می تواند  هفته 
شما  برای  را  مجلسی  قزل آالی  ماهی  تهیه  طرز  اینجا  در  باشد. 

آورده ایم.
مواد الزم 

ماهی یک عدد
سیب زمینی )ورقه شده( ۲ عدد

آبلیمو ۳ قاشق غذا خوری
روغن زیتون یک چهارم پیمانه

زعفران آب کرده )غلیظ( یک قاشق چای خوری
 سیر )پوره شده( ۲ حبه

سبزیجات )برای تزیین و اختیاری( به مقدار الزم
 رب انار به مقدار الزم

نمک و فلفل و زرد چوبه به مقدار الزم
لیموترش ورقه ای یک عدد

طرز تهیه :
مرحله اول

ابتدا درون یک کاسه نمک  برای تهیه ماهی قزل آال تنوری خانگی 
را همراه با فلفل و پوره سیر مخلوط کنید، سپس زردچوبه آبلیمو و 
نصف روغن زیتون را همراه با زعفران به این مواد اضافه نمایید، حاال 

روی پوست ماهی و داخل شکم آن را مرینیت کنید.
مرحله دوم

در مرحله دوم ماهی را برای مدت زمان ۶۰ دقیقه درون یخچال قرار 

دهید تا حسابی ادویه ها بخورد گوشت ماهی برود. حاال سینی فر 
را با ورقه های فویل بپوشانید سپس روی فویل را چرب کرده و برروی 

آن سیب زمینی های ورقه شده را بچینید.
مرحله سوم

در مرحله بعد سطح روی سیب زمینی ها را هم چرب کنید و پس از 
آن فیله ماهی را روی سیب زمینی ها قرار دهید . با انجام دادن این 
جلوگیری  فویل  به  مجلسی  ماهی  خوراک  چسبیدن  از  شما  ترفند 
چرب  را  ماهی  سطح  روی  زیتون  روغن  الباقی  با  اکنون  کنید.  می 

نمایید .
مرحله چهارم

در مرحله بعد و قبل از اینکه ماهی را درون فر قرار دهید چند عدد 
برگه لیمو ترش تازه داخل شکم ماهی قرار دهید اکنون سینی فر را 
روی طبقه وسط فر قرار داده و برای مدت زمان ۴۵ دقیقه و با دمای 

۱۸۰ درجه سانتیگراد اجازه دهید تا خوراک ماهی شما پخته شود.
مرحله پنجم

در مرحله بعد و پس از اینکه ماهی قزل آال خوشمزه پخته شد سینی 
را از درون فر خارج نموده و اجازه دهید کمی سرد شود اکنون روی 
ماهی را با رب انار بپوشانید و خوراک خود را همراه با سبزی تازه و 

پلوی ایرانی سرو نمایید.
ایرنا

با سرآشپز=   قزل آالی تنوری
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بهترین دمنوش های الغری شکم و پهلو را بشناسید

اگر قصد کاهش وزن دارید با ما در این مطلب همراه باشید تا بهترین 
دمنوش های الغری را به شما معرفی کنیم.

امروزه به علت داشتن سبک زندگی ناسالم بسیاری از افراد دچار چاقی و 
اضافه وزن هستند. برای درمان این مشکل تغذیه سالم و ورزش پیشنهاد 
می شود. اما راهکار ساده ما مصرف گیاهان دارویی است. افزون بر این که به 

سالمت مان آسیب نمی زند، به کاهش وزن مان هم کمک می کند.
دمنوش زنجبیل

دمنوش زنجبیل کالری ندارد و مصرف آن می تواند تا مدت طوالنی شما را 
سیر نگه دارد. این دمنوش سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد و باعث 

کالری سوزی می شود.
روش تهیه

ابتدا پوست زنجبیل را بگیرید و آن را به صورت ورقه های نازک ببرید. داخل 
یک قوری کوچک، مقداری آب جوش بریزید و حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر 

کنید تا دم بکشد. سپس این دمنوش را با عسل یا نبات میل کنید.
دمنوش زیره

افزایش  موجب  و  می برد  بین  از  را  شکم  چربی های  زیره،  دمنوش  مصرف 
سوخت و ساز )متابولیسم( بدن می شود.

روش تهیه 
زیره را آسیاب کنید و یک قاشق غذاخوری پودر زیره سبز را در یک قوری 
به همراه آب در دمای ۸۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه مانند چای دم 
کنید. برای کاهش وزن بهتر است نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی این 

دمنوش را با یک قاشق عسل و آب لیمو میل کنید.
دمنوش چای سبز

چای سبز به دلیل داشتن ماده ای به نام پلی فنل باعث تسریع روند الغری 
می شود. همچنین مصرف آن باعث افزایش سوخت و ساز بدن شده و حرارت 

درونی بدن را افزایش می دهد.
دمنوش به

به سرشار از فیبر است و سبب تقویت سیستم گوارشی می شود. همچنین 
میزان کلسترول، چربی اشباع و سدیم موجود در این میوه بسیار ناچیز است. 
توصیه می شود برای گرفتن بهترین نتیجه، دمنوش به را در تمام طول روز 

طبق یک برنامه مشخص میل کنید.

روش تهیه
کامال  بخاری  یا  شوفاژ  روی  کنید. سپس  رنده  درشت،  رنده  با  را  به  ابتدا 
خشک کنید. به خشک شده را روی گاز داخل تابه حرارت دهید تا رنگ آن 
به قهوه ای تغییر کند. صبر کنید تا خنک شود و داخل یک شیشه نگهداری 
کنید. موقع دم کردن دمنوش به، یک قاشق غذاخوری از به خشک شده را به 
همراه هل و دارچین در یک لیوان آب جوش داخل یک قوری چینی بریزید 

و اجازه دهید به مدت ۲۰ دقیقه روی بخار آب دم بکشد.
دمنوش سیب و دارچین

در  موثر  ماده  عنوان  به  دارد  که  سوزی  چربی  خاصیت  سبب  به  دارچین 
الغری شناخته شده است.

روش تهیه

ابتدا یک عدد سیب را رنده کنید و به همراه یک قاشق مرباخوری دارچین و 
چند عدد هل داخل قوری چینی به مدت ۳۰ دقیقه دم کنید. وقتی دمنوش 
آماده شد، آن را داخل یک لیوان یا فنجان بزرگ بریزید و با عسل میل کنید.

دمنوش رازیانه
مصرف دمنوش رازیانه سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد و اشتهای شما 

را از بین می برد. این دمنوش ادرارآور است.
روش تهیه

یک قاشق چای خوری رازیانه کوبیده را داخل یک قوری و مقداری آب جوش 
با  می توانید  بکشد.  دم  دقیقه   ۱۵ مدت  به  دهید  اجازه  و  بریزید  آن  روی 
مقداری عسل این دمنوش را میل کنید. بهتر است برای همه موارد با پزشک 

خود مشورت کنید تا طول دوره درمان و میزان مصرف را مشخص کند.


