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مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  عضو  و  درمانگر  روان  
کشور با تاکید بر حفظ و برگزاری آیین نوروز به عنوان فرصتی 
برای تقویت هویت ملی، گفت: برگزاری این آیین ها ارتباطات 
خانوادگی و تعامالت اجتماعی را تقویت کرده و ذیل سایه این 

پیوندها سالمت روان ارتقاء خواهد یافت.
شبنم مقتدری  درباره کارکردهای روانی و اجتماعی عید باستانی نوروز 
محدودیت های  و  گذشته  سال های  در  کرونا  شیوع  به  باتوجه  افزود: 
بازدیدهای  و  دید  از  اعم  نوروز  آیین  برگزاری  بیماری،  این  از  ناشی 
گفت  و  چهره  به  چهره  ارتباطات  فرصت  و  یافته  کاهش  خانوادگی 

وگوهای حضوری سلب شده بود.
بخش  واکسیناسیون  به  باتوجه  اما   ۱۴۰۱ نوروز  کرد:  تصریح  وی 
دید  این  کرونا،  از  ناشی  محدودیت های  کاهش  و  جامعه  از  اعظمی 
بهداشتی  ضوابط  رعایت  با  و…  خانوادگی  دورهمی های  بازدیدها،  و 

می تواند انجام پذیرد.
اصلی  ارکان  از  یکی  چشمی  ارتباط  داد:  توضیح  روان درمانگر  این 
شکل گیری گفت وگوی موثر بوده و “گوش کردن” از مولفه های اساسی 
مهارت های ارتباطی است که از طریق بازخورد عواطف و احساسات، 

واکنش به گفته ها و همدلی با طرف مقابل نیز صورت می گیرد. 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره افزود: یکی از نیازهای اساسی 
بشر همچنین نیاز به گفت وگو، شنیده شدن گفته ها و ابراز هیجانات و 
نیازها بوده و هر یک از این مولفه ها در آغاز فصل بهار از طریق برگزاری 

آیین کهن نوروز می تواند تامین شود. 
در  داد:  ادامه  نیز  اجتماعی  تاب آوری  اهمیت  به  اشاره  با  مقتدری 
راستای این آیین و سنن و دید و بازدیدهای نوروز حمایت اجتماعی 
تاب آوری  افزایش  به  منجر  این حمایت می تواند  تقویت می شود.  نیز 
شخص و در مدیریت و کنترل استرس ها و اضطراب ها نیز موثر باشد.در 
راستای دید و بازدیدهای ایام نوروز حمایت اجتماعی تقویت می شود. 
این حمایت منجر به افزایش تاب آوری اجتماعی و در مدیریت و کنترل 

استرس ها و اضطراب ها موثر است.
حمایت های  دریافت  از  اعم  مولفه ها  این  از  یک  هر  کرد:  تاکید  وی 

بازدیدهای  و  پیوندهای خانوادگی ذیل سایه دید  تقویت  و  اجتماعی 
نوروز می تواند در ارتقای سالمت روان هم اثربخش باشد. این فرصت 
همچنین با استفاده از آموزش تکنیک ذهن آگاهی توسط متخصصان 
حوزه روانشناسی به منظور “زندگی در زمان حال” و “لذت بردن از 

لحظه” نیز تقویت می شود.
شناخته  هم  آگاهی”  “توجه  عنوان  تحت  که  ذهن آگاهی  تکنیک 
می شود، پرورش آگاهی و هوشیاری با تکیه بر مراقبت و یک فرایند 
روانشناختی جهت تمرکز توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت و 

در حقیقت ” آگاهی از لحظه” است.
آغاز فصل بهار؛ افزایش تابش نور خورشید و بهبود خلق وخو

این روانشناس همچنین با اشاره به تغییرات آب وهوایی در فصل بهار 

تولید  بهار، سطح  نور خورشید در فصل  تابش  افزایش  با  یادآور شد: 
به عنوان  عمومی  افکار  نزد  که  عصبی  دهنده  انتقال  )نوعی  سرتونین 
)نقش  دوپامین  و  می شود(  شناخته  خوب  احساس  جاری کننده 
پیامرسان عصبی در مغز و نقش هورمونی در خون( هم افزایش یافته 

و این مساله منجر به بهبود خلق و خو خواهد شد. 
مقتدری افزود: در این فصل همچنین از منظر روانشناختی، تمایل به 
خروج از منزل و حضور در طبیعت افزایش یافته و باتوجه به فرصت 
تعطیالت می توان با حضور در مناطق طبیعی و پیاده روی در زیر آفتاب 
به کاهش و کنترل استرس و نگرانی ها و افزایش شادی و نشاط روح 

پرداخت.

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مطرح کرد؛
نوروز؛ فرصتی برای تقویت ارتباطات خانوادگی

 و ارتقاء سالمت روان
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پیامدهای طالق برای جامعه چیست؟
کارشناسان می گویندک طالق به علت آسیب هایی 
که به کودکان و زنان وارد می کند، می تواند باعث 
بروز نوعی بی نظمی در جامعه شود، این در حالی 
است که اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه 
عوامل مؤثر بر طالق را مورد توجه قرار داده اند تا 

آسیب ها و پیامدهای آن.
نشست تخصصی با عنوان بررسی »فرایند طالق در دهه 
۹۰ «، به همت  موسسه خانواده اسالمی و تربیت معنوی 
خاتم، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پژوهشگاه حوزه 
حوزه،  اجتماعی  مطالعات  علمی  انجمن  و  دانشگاه  و 
روز  )۲۶  اسفند( برگزار شد. در این نشست »ابراهیم 
فتحی« عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما و »داود 
رحیمی سجاسی« عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد به 
پژوهشگر،  آبیار«  پرداختند. همچنین »زهرا  سخنرانی 

استاد حوزه و دانشگاه دبیر این نشست بود.
مشروح این نشست را در ذیل می خوانید:

طالق در جامعه ما با مسایل سیاسی گره خورده  است
رابطه  در  گفت:  نشست  سخنران  نخستین  فتحی، 
است.  و ضروری  الزم  نکته  چند  ذکر  مساله طالق،  با 
نکته نخست این است که طالق از جمله مسائلی است 
که باید به ماهو اجتماعی آن توجه شود؛ در حالی که 
با مسائل سیاسی گره خورده   این مساله  در جامعه ما 
ماهیت  به  باید  که  است  مسائلی  جمله  از  استطالق 
اجتماعی آن توجه شود؛ در حالی که در جامعه ما این 
مساله با مسائل سیاسی گره خورده  است  . نکته دوم 
این است که در جامعه ما آمارهایی که درباره طالق ارائه 

می شود، بیانگر واقعیت نیست.
وی افزود: ما سه نوع روش محاسباتی جهت امر طالق 
طالق های  تعداد  که  است  اینگونه  اول  روش  داریم: 
با تعداد ازدواج های همان  صورت گرفته در یک سال، 

درستی  روش  روش،  این  که  می شود  محاسبه  سال 
نیست؛ زیرا همه کسانی که در یک سال طالق گرفته اند، 
در همان سال ازدواج نکرده اند. بنابراین می توان گفت 
این روش  اساس  بر  اگر  زیرا  نیست  این روش درستی 
عمل کنیم، آهنگ روبه رشد طالق در ایران را خواهیم 
داشت؛ درحالی که آمارها نشان می دهند که در برخی از 

سال ها آمار طالق، افزایش چندانی نداشته  است.
وی ادامه داد: در روش دیگر، میزان طالق را بر اساس 
تعداد طالق بر مبنای یک سال قبل، محاسبه می کنند. 
نباشد؛  ثابت  جمعیتش  که  جامعه ای  هر  تورم.  مانند 
یعنی آهنگ رشد و یا کاهش نداشته باشد، با این روش 
با مشکل مواجه می شود. این روش در جامعه ما که روند 
ثابت جمعیتی نداشتیم، ما را با مشکل روبه رو می کند.

از همین روی، باید گفت در جامعه ما عمدتا با دو روش 
فوق آمار طالق محاسبه می شود و حدود ۱۰ درصد بیش 
از آنچه در واقعیت موجود است، انعکاس داده می شود؛ 
از این رو شاید بتوان گفت، بهترین روش در جامعه ما، 
روش محاسبه نسلی است که می تواند روند دقیق تری از 
طالق را نشان دهد؛ ولی به علت زمان بربودن این روش، 

در افکار عمومی مطرح نشده  است.
اگر مبنای محاسبه طالق، همان سال  به عنوان مثال 
باشد، نرخ طالق ۳۲ درصد، اگر مبنا سال قبل مالحظه 
مبنای  اساس  بر  اگر  ولی  درصد؛  آمار طالق ۳۲  شود 
در  که  است  درصد   ۲۵ طالق  نرخ  شود،  توجه  نسلی 
حالت سوم، دقیق تر به نظر می رسد و به واقع نزدیکتر 
است؛ بنابراین می توان گفت پیوند مسائل اجتماعی با 
واقعی درباره طالق  آمار غیر  ارائه  امور سیاسی، سبب 
می شود؛ به گونه ای که با سایر روش ها، حدود ۷ درصد 

آمار طالق بیشتر از حد واقعی را نشان داده می شود.
پیامدهای طالق برای جامعه چیست؟

ازدواج  اجتماعی  مساله  به  ادامه  در  فتحی  دکتر 

و  داشته  اشاره  نیز  سال   ۱۴ تا   ۱۰ بین  طالق های  و 
در  قانون  تغییر  به  نسبت  که  است  الزم  می گوید: 
زمینه سن ازدواج در جامعه، توجه جدی تری از سوی 
قانونگذاران و فعاالن عرصه خانواده شود. عدم توجه به 
پدیده طالق زیر ۱۰ سال، به عنوان مساله ای اجتماعی، 
در  ما  که  گونه ای  به  می شود؛  احساس  ما  جامعه  در 
سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲۵ مورد طالق زیر ۱۰ سال را در 
کشور خود داریم، این امر نیازمند توجه جدی در زمینه 
از  آن  اجرای  بر حسن  نظارت  و همچنین  قانونگذاری 

سوی دستگاه های ذی ربط است.
طالق باعث بروز نوعی بی نظمی در جامعه می شود

در ادامه همین نشست، دکتر رحیمی به عنوان دومین 
سخنران نشست این موضوع را مطرح می کند: طالق 
و  کودکان  به  که  آسیب هایی  علت  به  عمومی  به طور 
زنان وارد می کند، به عنوان نوعی بی نظمی در جامعه 
مالحظه می شود. این در حالی است که اکثر تحقیقات 
متمرکز  بر طالق  مؤثر  عوامل  بر  بیشتر  ما،  جامعه  در 

هستند تا آسیب ها و پیامدهای آن.
همسو  و  خود  سخنان  ادامه  در  وی  که  دیگری  نکته 
به  طالق  که  است  این  می کند  اشاره  فتحی  دکتر  با 
روند  اخیر  سال های  در  باشد،  نظر  مد  که  معنایی  هر 
افزایشی داشته و با نحوه محاسباتی متداول، به مساله 

تبدیل شده است،
اما طالق از جمله مسائلی است که باید به ماهو اجتماعی 
آن توجه شود؛ در حالی که در جامعه ما این مساله با 
محاسباتی  مبنای  خورده استاگر  گره   سیاسی  مسائل 
دقیق تر و شفاف تری داشته باشیم، ضمن نگاه واقعی تر 
این امر وجود دارد  به امر طالق، می توان گفت امکان 
که اصاًل طالق مساله نباشد؛ به عبارتی اگر با شیوه های 
جاری به محاسبه طالق بپردازیم، روند افزایشی طالق 
را خواهیم داشت و کم کم آن را به دغدغه سیاستمدار، 

پژوهشگر و جامعه شناس تبدیل می کنیم.
نرخ  افزایش  که  دارد  وجود  احتمال  این  رو،  این  از 
که  حالی  در  باشد؛  ازدواج  نرخ  افزایش  آثار  از  طالق، 
در تحقیقات به این امر کمتر توجه می شود. همچنین 
در افکار عمومی چنین برداشت می شود که تمایل افراد 
به طالق افزایش یافته است؛ در حالی که این برداشت 

درست نیست.
نرخ  طرق  از  محاسبه  روش  بیان  به  ادامه  در  رحیمی 
محاسبه  روش  و  طالق  خالص  روش  طالق،  ناخالص 
اشاره  سال،  همان  در  ازدواج  و  طالق  مبانی  طریق  از 
واقعیت  به  نزدیک  بازنمایی  روش ها  این  گفت  و  کرد 
ندارند و باعث می شوند که مساله معمولی را به مساله 
انرژی جامعه را به سمت آن  اجتماعی تبدیل کنیم و 

پدیده بکشانیم.
وی این  پیشنهاد را مطرح می کند که تعداد طالق به 
ازای هر ۱۰۰۰ ازدواج در زنان متأهل سنجیده شود. با 
این روش روند طالق رشد خیلی کمتری نسبت به سایر 
ادامه  در  دارد. رحیمی همچنین  روش های محاسباتی 
در بحث مساله مندی طالق، را مورد بحث قرار می دهد 
و می گوید با افزایش جمعیت زنان متأهل، میزان طالق 
نیز بیشتر دیده می شود؛ بدین معنی که طالق می تواند 

تابعی از ازدواج باشد.
جمع بندی

سئواالت  به  پاسخ  ضمن  نشست  این  پایان  در  فتحی 
مطرح شده، اذعان داشت که طالق مساله ای اجتماعی 
است که روند رو به رشدی در جامعه ایران داشته است؛ 
ولی روش های محاسباتی به علت اینکه به طور عمده از 
سوی  جمعیت شناسان مطرح نمی شود و نگاه سیاسی 

به خود گرفته، بیانگر واقعیت موجود نیست.  
ایرنا
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هف شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل 
در نیویورک با حضور دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای 

مختلف از جمله جمهوری اسالمی ایران گشایش یافت.
نشست امسال کمیسیون مقام زن با موضوع اصلی دستیابی به برابری 
جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در چارچوب سیاست ها 
اقلیمی، محیط زیستی و بالیا  تغییرات  برنامه های کاهش خطرات  و 

برگزار می شود.
زن  مقام  کمیسیون  نشست  و ششمین  بازنگری شصت  مورد  موضوع 

"توانمندسازی اقتصادی زنان در دنیای در حال تغییر کار" است.
رئیس  ملل،  سازمان  دبیر کل   ، زن  مقام  کمیسیون  رئیس  است  قرار 
رئیس کمیته محو خشونت  ملل متحد،  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای 
علیه زنان، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دالیل و پیامدهای آن  و نیز  

نمایندگان سازمان های غیردولتی و جوانان سخنرانی کنند.
نشست امسال در تمام بخش ها شامل نشست های اختتامیه و افتتاحیه، 
میزگردهای   ، عمومی  بحث  در  کشورها  عالی  مقامات  های  سخنرانی 
وزرایی، جلسات غیررسمی بررسی سند نتایج توافقی، جلسات بررسی 
قطعنامه ها و تصمیمات اکوسوک و نشست گزارش کروه کاری مکاتبات 

محرمانه بصورت حضوری برگزار می شوند.
خصوص  در  کارشناسی  تعاملی  های  نشست  به  مربوط  جلسات  اما 
موضوعات اصلی و بازنگری اجالس و موضوع کووید ۱۹ بصورت مجازی 

و غیررسمی برگزار خواهند شد.
این نشست از دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا پنجم فروردین ماه ۱۴۰۱ 

) ۱۴ تا ۲۵ مارس ۲۰۲۲ ( ادامه خواهد داشت. 

شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در 
سازمان ملل گشایش یافت

  گزارش  : ایرنا

 
اخبار حوزه بین الملل

حضور معاون رئیس جمهوری ایران در 
نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل

زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون  خزعلی  انسیه 
نشست  ششمین  و  شصت  در  شرکت  برای  خانواده  و 
در  متحد  ملل  سازمان  مقر  در  زن  مقام  کمیسیون 

نیویورک حضور یافت.
 ، شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن با عنوان 
»دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان 
و دختران در زمینه تغییر اقلیم سیاست ها و برنامه های 
کاهش خطرات زیست محیطی و بالیا « در مقر سازمان 
ملل متحد از امروز دوشنبه به وقت محلی برگزار شده 

است.
  شصت و ششمین دور از نشست های سالیانه کمیسیون 
مقام زن بعد از دو سال وقفه به دلیل شیوع کرونا از ۱۴ 
فروردین   ۵ تا  ) ۲۲اسفند ۱۴۰۰  مارس ۲۰۲۲  تا ۲۵ 
۱۴۰۱ ( در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک با 
حضور رهبران و مقامات عالی رتبه حوزه زنان کشورها 

برگزار می شود.
بین المللی  نهادهای  اولین  از  یکی  زن  مقام  کمیسیون 
است که ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
برای  سیاستگذاری  و  گیری  تصمیم  منظور  به  متحد 

بهبود شرایط زنان در جای جای دنیا ایجاد شده است.
که  است  بین المللی  رکن  ترین  اصلی  کمیسیون  این 
و  پیشنهادات  زنان،  با  مرتبط  کلیه مسائل  در خصوص 
گزارش های خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد، ارائه 
از  کاستن  یا  برای جلوگیری  موارد ضروری  در  و  کرده 

موارد نقض حقوق زنان اقدامات فوری صورت می دهد.
همه  وجود  با  کمیسیون،  این  اخیر  انتخابات  در 
در  کشورمان  چشمگیر  موفقیت  شاهد  کارشکنی ها، 
شورای  عضو  کشورهای  رای   ۵۴ از  رای   ۴۳ کسب 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بودیم. عضویت 
رسمی جمهوری اسالمی ایران در این نهاد تاثیرگذار ملل 
متحد، از سال جاری آغاز شده و تا  ۴سال ادامه خواهد 
اختیار  در  مغتنمی  فرصت  بزرگ  دستاورد  این  داشت. 
جمهوری اسالمی ایران قرار داد تا به شکل پویا، مواضع 
برحق نظام در مسئله زن و خانواده را در مجامع جهانی 

مطرح کند .
 انتخاب عنوان یاد شده برای نشست سال جاری از آن 
جهت است که در دنیای امروز بالشک تغییرات اقلیمی و 
بحران های زیست محیطی حاصل از آن، جزو مهمترین 
مسائل تاثیرگذار بر شئون مختلف زندگی بشر از جمله 

سالمت، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و... است.
تغییرات اقلیمی و خطرات زیست محیطی حاصل از آن، 
سطح تاثیرات متفاوتی بر زندگی جوامع به ویژه زنان به 
عنوان گروه اجتماعی کمتر برخوردار از امکانات و فرصتها 

در دنیا دارد.
اغلب زنان باالخص در جوامع محرومتر متاثر از تبعیضات 
و  مالی  سیستمهای  به  نابرابر  دسترسی  متعددی چون 
مراقبتهای  به  دسترسی  عدم  همچنین  زمین  مالکیت 
کافی بهداشتی، آموزش کمتر همچنین حضور کمرنگتر 

در پستهای مدیریتی و تصمیم گیری است.
به  تأسی  با  تا  داشت  آن  بر  را  جهانیان  مسائل  این 
دیدگاه های صلح طلبانه تر زنان و تجربیات جهانی بسیار 
از محیط  و حفاظت  در عرصه حمایت  آنها  گستردهتر 
زیست، نقش کلیدی مغفول ماندهی زنان در مدیریت، 
انتشار  کاهش  و  طبیعی  منابع  از  استفاده  و  حفاظت 
گازهای گلخانه ای را از طریق توانمندسازی زنان در روند 
سیاست گذاری های کالن تقیینی و اجرایی کشورها احیا 
کنند. به آن امید که شاهد موفقیت بیشتری در مبارزه 
روزافزون همگانی با تغییرات اقلیمی و طبیعی، در دنیا 

باشیم.
دبیرکل سازمان ملل: مشارکت زنان برای 
ایجاد جامعه ای مقاوم و پویا ضروری است

و  شصت  در  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو   
داشت  اظهار  زن  مقام  کمیسیون  نشست  ششمین 
مشارکت زنان برای ایجاد جامعه ای مقاوم، صلح آمیز و 

پویا ضروری است.
گوترش در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن 
توانمندسازی  و  جنسیتی  برابری  به  دستیابی  عنوان  با 
همه زنان و دختران در زمینه تغییر اقلیم سیاست ها و 
برنامه های کاهش خطرات زیست محیطی و بالیا افزود: 
در طول دو سال گذشته، همه گیری کرونا، بی عدالتی 

جنسیتی را افزایش داده است.
دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد: میلیون ها زن شغل 
خود را از دست داده اند که این امر بر حقوق اجتماعی 

آنها تاثیر گذاشته است.
نمی  مدرسه  به  دختر  ها  میلیون  کرد  تصریح  گوترش 
به کالس  آنها هیچگاه  از  بسیاری  دارد  احتمال  و  روند 

درس باز نگردند.
وی تاکید کرد برابری جنسیتی و رعایت حقوق زنان باید 
در قلب اجتماع باشد. امروزه ما شاهد مقاومت در مقابل 
تامین حقوق زنان هستیم و باید در مقابل این مقاومت، 

مقاومت کنیم.
در  و دختران  زنان  کرد:  تصریح  ملل  دبیر کل سازمان 
خط مقدم جنش های اقلیمی و زیست محیطی هستند.

یک  ایجاد  برای  زنان  مشارکت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  است،  ضروری  پویا  و  آمیز  صلح  مقاوم،  جامعه 
نمی توانیم وضعیت صلح در جهان خود را با ساختارهای 
قدیمی مردساالری و انحصار گرایی بدست آوریم و جنگ 

کنونی در اوکراین نمونه این امر است.

مقر  در  زن  مقام  کمیسیون  نشست  و ششمین  شصت 
سازمان ملل در نیویورک با حضور دبیرکل سازمان ملل و 
نمایندگان کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسالمی 
از امروز گشایش یافت. نشست امسال کمیسیون  ایران 
مقام زن با موضوع اصلی "دستیابی به برابری جنسیتی و 
توانمندسازی همه زنان و دختران در چارچوب سیاست 
ها و برنامه های کاهش خطرات تغییرات اقلیمی، محیط 

زیستی و بالیا" برگزار می شود.
نشست  ششمین  و  شصت  بازنگری  مورد  موضوع 
در  زنان  اقتصادی  توانمندسازی  زن  مقام  کمیسیون 

دنیای در حال تغییر کار است.
در ادامه دیدارهای معاون رئیس جمهور در نیویورک؛
خزعلی: آمادگی داریم تجارب خود را در 

حوزه های نوآوری در اختیار مالی قرار دهیم
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده 
مالی  وخانواده  کودکان  زنان،  پیشرفت  وزیر  دیدار  در 
اعالم کرد ایران آمادگی دارد تجارب خود را در حوزه های 

نوآوری، علوم و فناوری در اختیار کشور مالی قرار دهد.
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  
در ادامه دیدارهایش در حاشیه شصت و ششمین نشست 
در  متحد  ملل  سازمان  مقر  در  زن  مقام  کمیسیون 
نیویورک با ودیدی فون کولی بالی، وزیر پیشرفت زنان، 

کودکان و خانواده مالی دیدار و گفت وگو کرد.
اقدامات  با اشاره به  این دیدار  معاون رئیس جمهور در 
زنان  بویژه  زنان  توانمندسازی  جهت  در  گرفته  صورت 
پزشکی،  های  حوزه  در  داشت  اظهار  خانوار  سرپرست 
ایران  بهداشتی و تحصیالت تکمیلی جمهوری اسالمی 

به پشرفتهای قابل مالحظه ای دست یافته ایم.
خزعلی تصریح کرد جمهوری اسالمی ایران در حوزه های 
نوآوری، علوم و فناوری، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوزی در 
ایران  رو  این  از  است.  جهان  پیشروی  کشورهای  زمره 
مالی  کشور  اختیار  در  را  خود  تجارب  دارد  آمادگی 
باالی  سطح  به  اشاره  با  نیز  مالی  زنان  وزیر  دهد.  قرار 
همکاریهای فیمابین و وضعیت مشابه تحریمی دو کشور، 
خواستار آن شد ایران تجربیات خود در مقابله با تحریمها 
به اشتراک گذارد. وی همچنین با اعالم  تمایل برای سفر 
به ایران، ابراز امیدواری کرد کشورش از تجارب ایران در 

حوزه های تحصیلی و آموزشی بهره مند شود.
استقبال تانزانیا از پیشنهاد خزعلی برای 
آموزش مهارت آموزی به زنان و دختران 

تانزانیایی
و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون  انسیه خزعلی   
را  ایران  آمادگی  تانزانیا،  زنان  وزیر  با  دیدار  در  خانواده 
برای آموزش و تربیت دختران و زنان تانزانیایی در حیطه 

فناوری اطالعات و مهارت آموزی در زمینه صنایع خرد 
تانزانیایی  مقام  استقبال  مورد  که  کرد  اعالم  تبدیلی  و 

قرار گرفت.
و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون  خزعلی  انسیه 
خانواده در حاشیه شصت و ششمین نشست کمیسیون 
مقام زن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خانم  
و  زنان  جامعه، جنسیت،  توسعه  وزیر  گواجیما  دوروتی 

گروه های خاص تانزانیا دیدار و  گفتگو کرد.
با اشاره به روابط  معاون رئیس جمهوری در این دیدار 
خوب ایران و تانزانیا به فعالیت های زنان ایرانی و برخی 
از توانمندی های آنان در حیطه فناوری اطالعات اشاره 
تربیت  و  آموزش  برای  را  ایران  آمادگی  خزعلی  کرد. 
این زمینه ها و همچنین  تانزانیایی در  دختران و زنان 
مهارت آموزی در زمینه صنایع خرد و تبدیلی اعالم کرد.

خاص  گروه های  و  زنان  جنسیت،  جامعه،  توسعه  وزیر 
فعالیت های  برشمردن  با  دیدار  این  در  نیز  تانزانیا 
جمله   از  متنوعی  مسائل  شامل  که  خود  وزارتخانه 
معلولین ، زنان سرپرست خانوار و امور مرتبط با جنسیت 
می شود؛ از پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران استقبال و 
اظهار امیدواری کرد که در سفر به ایران با توانمندی های 

زنان ایرانی از نزدیک آشنا شود.
در ادامه دیدارهای خزعلی در نیویورک؛ 
رایزنی با وزیر زنان نپال برای گسترش 

همکاری ها
و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون  انسیه خزعلی   
خانواده در حاشیه شصت و ششمین نشست کمیسیون 
مقام زن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خانم 
اوما رگمی وزیر زنان، کودکان و سالمندان نپال دیدار و 

گفتگو کرد.
خزعلی در این دیدار به  افزایش بودجه تخصیص یافته 
در  زنان  توانمندسازی  و  آموزش  محروم،  مناطق  به 
حوزه های اقتصادی و علمی، اجرای برنامه هایی در جهت 
ارتقاء تاب آوری زنان در مواجهه با بالیای طبیعی و نیز 
واکسن  تولید  در  ایران  اسالمی  دستاوردهای جمهوری 
داخلی و پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه های 

شاخص ایران اشاره کرد.
سیاست  از  نیز  نپال  سالمندان  و  کودکان  زنان،  وزیر 
دولت خود در افزایش حضور بانوان در مدیریت کشور و 
تخصیص ۴۱ درصد از سهمیه مجلس نپال به بانوان خبر 
داد. وی همچنین با اشاره به اهتمام کشورش نسبت به 
مبارزه با فساد اداری،ۀ بخش هایی از برنامه ها و فعالیتهای 
دولت نپال در رسیدگی به بانوان، کودکان و سالمندان را 
برشمرد. طرفین با دعوت به دیدار از کشورهای یکدیگر ، 
نسبت به توسعه روابط فیمابین در حوزه زنان ابراز عالقه 

و امیدواری کردند.



در دیدار زنان فعال صلح طلب ساکن آمریکا
خزعلی: باید به کمک زنان از تبعات جنگ و تحریم 

جلوگیری کنیم
 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده دردیدار با گروهی 
از زنان فعال صلح طلب ساکن آمریکا اظهار داشت: باید به کمک تمام زنانی که 

صلح را دوست دارند، از تبعات جنگ و تحریم جلوگیری کنیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همزمان با حضور در نیویورک 
به منظور شرکت در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن با گروهی 
از زنان فعال صلح طلب ساکن آمریکا دیدار و گفتگو کرد. خزعلی تصریح کرد: 
باید صلح را در جهان گسترش دهیم و ادیان را نیز در جهت صلح با هم متحد 
کرد. باید به کمک تمام زنانی که صلح را دوست دارند از تبعات جنگ و تحریم 
حفظ  مساله،  سه  در  داشت:  اظهار  جمهوری  رئیس  معاون  کنیم.  جلوگیری 
محیط زیست، مبارزه با فساد و نیاز به ایجاد صلح و جلوگیری از تبعات جنگ و 
تحریم، نیاز به اتحاد جهانی زنان احساس می شود. خزعلی تصریح کرد: تحریم 
ها بر وضعیت زنان و کودکان آثار نامطلوبی داشته است. تحریم کنندگان در 
قدرت قرار دارند و مانع از شنیده شدن صدای مخالفت دولتها با تحریم ها می 
شوند. لیکن صدای مردم که شما نمایندگان آنها هستید قطعا بیشتر شنیده 
می شود. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خطاب به زنان فعال 
صلح طلب ساکن آمریکا گفت: از شما می خواهیم آثار منفی تحریم ها را با 
به کارگیری تابلوها، اعالنها و روشهایی که خود شناسایی می کنید در سطح 
سازمان ملل به نمایش بگذارید. خزعلی ادامه داد: کشورهایی که خود صاحب 
سالح هسته ای هستند و از آن استفاده می کنند، مانع از بهره برداری دیگر 
کشورها از استفاده صلح آمیز آن می شوند که این اصال منصفانه نیست. وی 
تصریح کرد: رای هایی علیه ایران خریداری می شوند که نشان دهنده آن است 
که موضوعات حقوق بشری دستمایه سیاست شده اند. در این دیدار، زنان صلح 
طلب ساکن آمریکا نیز به فعالیتهای خود برای جلوگیری از آسیب دیدن زنان 
از جنگ و تحریم اشاره کردند و برخی از آثار مکتوب خود را به معاون رئیس 

جمهوری در امور زنان و خانواده هدیه دادند.
گفت وگوی خزعلی با مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل 

در نیویورک
 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در حاشیه شصت 
و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با 
خانم سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار، خدمات ایران به پناه جویان و زنان بازمانده از تحصیل افغانستان، 
برنامه های توانمندسازی اقتصادی بانوان در سطح ملی و در اتحادیه کشورهای 
حاشیه اقیانوس هند، دستاوردهای کشور ور راستای ارتقای آگاهی بانوان در 
مناطق روستایی و در مواجهه با بالیای طبیعی، حمایت از بانوان شاغل با ایجاد 
تسهیالتی نظیر دورکاری، ۹ ماه مرخصی زایمان و ساز وکارهای حفظ امنیت 
زنان در محیط کار مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، مواضع جمهوری اسالمی 
ازدواج  با  به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مسایل مرتبط  ایران نسبت 

زودهنگام دختران طرح و بررسی شد.
رایزنی های معاون رئیس جمهوری در نیویورک؛ دیدار با وزیر 

امور جنسیت و کودکان سیرالئون
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در حاشیه شصت 
و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با 
خانم مانتی تراوالی وزیر امور جنسیت و کودکان سیرالئون دیدار و گفتگو کرد.

معاون رئیس جمهوری به دستاوردهای جمهوری اسالمی در ریشه کن کردن 
به کار ۹۵  به دانشگاهها، اشتغال  بیسوادی، ورود حدودا ۶۰ درصدی خانمها 
و  مادران  میر  و  مرگ  نرخ  کاهش  زایمان،  و  زنان  متخصص  بانوان  درصدی 
نوزادان، افزایش سن امید به زندگی تا حدود ۸۰ سال  در میان بانوان، کاهش 
دانشجویان  پذیرش  برای  آمادگی کشور  و  تحصیل  از  بازمانده  تعداد کودکان 
بین المللی اشاره کردند. وزیر سیرالئونی با ابراز خرسندی از پیشرفت جمهوری 
اسالمی ایران اظهار داشت کشورش سیاست مبتتی بر افزایش مشارکت بانوان 
در عرصه های مدیریتی را پیش گرفته و طی الیحه ای درخواست تخصیص ۳۰ 

درصد از کرسیهای نمایندگی مجلس به بانوان را طرح کرده است.
طرفین بر ضرورت تحکیم خانواده و حفظ الگوی خانواده سنتی جهت سالمت 

جامعه و نسل های آتی تاکید کردند.
گفت و گوی رو در رو خزعلی با زنان مسلمان آمریکا

 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با جمعی از بانوان 
مسلمان ساکن آمریکا با موضوع زنان مسلمان و چالشها در جوامع غربی دیدار 
امور زنان و خانواده در حاشیه  و گفت و گو کرد. معاون رئیس جمهوری در 
شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد در 
نیویورک با جمعی از بانوان مسلمان آمریکا در محل نمایندگی دائم جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و گفت و گو کرد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و 
خانواده  با تبریک ایام مبارک شعبان، یکی از مهمترین آسیب های عصر حاضر 
را متوجه جوانان، ارتباط زوجین با یکدیگر و رابطه والدین و فرزندان برشمرد 
و اظهار داشت فضای ناسالم رسانه های اجتماعی و جنگ های تبلیغاتی دشمن 
علیه خانواده های مسلمانان در ایجاد این مشکالت نقش داشته و بهمین دلیل 

مقابله با این رویکرد، نیازمند تعامل و هم افزایی است. خزعلی همچنین با اشاره 
به تاثیر منفی فضای مجازی بر تغییر هویت جوانان، بر ضرورت تربیت فرزندان 
آگاه و قوی و تهیه محتواهای جذاب و بهره گیری از  رسانه ها و فضای مجازی 

برای مقابله با این معضل تاکید کرد.
تضارب  و  جمعی  همفکری  در  باید  مسلمانان  گفت  جمهوری  رئیس  معاون 
ازدواج  امر  در  امروزی  بدعت های  رواج  از  جلوگیری  برای  راهکارهایی  به  آرا، 
فعالیت  به شرح  این نشست  در  نیز  آمریکا  زنان مسلمان ساکن  یابند.  دست 
های خود و مشکالتی که با آن در جامعه غربی مواجه هستند، اشاره کردند. 
آنها خواستار تسهیل تردد و ارائه روادید به مسلمانان آمریکایی برای سفر به 
ایران، تولید محتوای ارزشی و دینی مناسب جهت بهره برداری در روند تربیتی 
کودکان مسلمان آمریکا و فراهم شدن امکان تحصیل مجازی در برخی دانشگاه 

های ایران شدند.
رایزنی خزعلی و مقام لبنانی درباره زنان و حقوق کودک

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در دیدار با رئیس 
کمیسیون ملی زنان لبنان دیدار و طرفین درباره موضوعات مربوط به زنان و 

خانواده و حقوق کودک گفتگو کردند.
انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در حاشیه شصت 
 Claudine عون  کلودین  خانم  با  زن  مقام  کمیسیون  نشست  ششمین  و 
Auon رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، 
روندها  برخی  و خانواده،  زنان  به  مربوط  موضوعات  برخی  طرفین درخصوص 
و تحوالت قانونی در دو کشور و همچنین موضوعات مرتبط با حقوق کودک 
گفتگو کردند. خزعلی در ارتباط با بروز رسانی برخی قوانین در این حوزه اظهار 
داشت: در روند تدوین قوانین، ابتدا الزم است با فرهنگ سازی، زمینه پذیرش 
عام آن در جامعه فراهم شود. کلودین عون رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان 
نیز در این دیدار به برخی مشکالت و مسایل فرهنگی در بروز رسانی قوانین 

این کشور در حوزه حقوق کودک پرداخت.
این مقام لبنانی همچنین به خواست دولت برای اجرای طرحهای توانمندسازی 
زنان اشاره و عنوان کرد، به رغم وجود برخی مشکالت بودجه ای و مالی در 
از مناصب مدیریتی در حوزه دولتی و  زنان  تا سهم  ارتباط، تالش دارند  این 

پارلمانی را افزایش دهند.
به گفته وی، در حال حاضر ۴ درصد از مجلس لبنان را بانوان تشکیل می دهند.

در دیدار با رئیس اکوسوک در نیویورک
خزعلی: تحریم ها علیه ایران اجرای برنامه های سالمت و دارو 

را با مشکل مواجه کرده است
 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در دیدار با رئیس 
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد )اکوسوک( گفت: تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران اجرای بسیاری از برنامه ها در حوزه سالمت و دارویی را با 

مشکل مواجه کرده است.
و خانواده در حاشیه شصت و ششمین  زنان  امور  رئیس جمهوری در  معاون 
آقای  با  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان  مقر  در  زن  مقام  کمیسیون  نشست 
کولن کالپیل ) Collen V. kelapile( رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی 
ملل متحد )اکوسوک( دیدار و گفتگو کرد.  معاون رئیس جمهوری انتصاب آقای 
کالپیل به ریاست اکوسوک را تبریک گفت و با اشاره به نقش ایران به عنوان 
به  توجه  با  داشت  اظهار  آیورا،  زنان  سازی  توانمند  کارگروه  کننده  هماهنگ 
مسئولیت اکوسوک در حوزه اجتماعی و اقتصادی، فرصت خوبی برای همکاری 
در بحث توانمندسازی زنان وجود دارد. خزعلی اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
و  کشاورزی  خانوادگی،  تبدیلی،  مشاغل  بحث  در  دارد  را  آمادگی  این  ایران 
فناوری اطالعات بر اساس تجارب خود، آموزش هایی را ارائه دهد. معاون رئیس 
جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین با اشاره به آنچه رئیس اکوسوک در 
رابطه با دشواری های ایجاد شده به واسطه همه گیری کووید-۱۹ مطرح کرد، 
گفت: تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا علیه کشور، اجرای بسیاری از 
برنامه ها و طرح ها در حوزه سالمت و دارویی را با مشکل مواجه ساخته است. 
خزعلی همچنین درخصوص مساله برجام عنوان داشت جمهوری اسالمی ایران 
تا لحظه آخر به تعهداتش پایبند بود؛ اما بدعهدی از سوی طرف مقابل صورت 
حوزه  در  همکاری  پیشنهاد  از  خوشحالی  ابراز  با  نیز  اکوسوک  رئیس  گرفت. 
توانمندسازی زنان و اشاره به جایگاه کمیسیون مقام زن به عنوان یکی از ارکان 
فرعی اکوسوک که توصیه هایی به کشورها در حوزه  توانمندسازی زنان ارائه 
می کند، اظهار داشت کشورها می توانند در نشستهای منطقه ای کمیسیون 
مقام زن شرکت کنند. وی همچنین گفت: به خاطر دارد که در رابطه با برجام، 
چه کسی به تعهداتش عمل نکرد و باور دارد که بحث تحریم ها باید از دیگر 

مسائل مورد مذاکره جدا شوند.
دیدار انسیه خزعلی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل 

در نیویورک
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با عبداهلل شهید 
نشست  ششمین  و  شصت  حاشیه  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  رئیس 
و  و گفت  دیدار  نیویورک  در  ملل متحد  مقر سازمان  در  مقام زن  کمیسیون 
از  داشت:  اظهار  ملل   رئیس مجمع عمومی سازمان  عبداهلل شهید   . گو کرد 
و  زنان  امور  در  ایران   جمهوری  رئیس  معاون  خزعلی،  انسیه  خانم  با  دیدار 

معاون  که  افزود  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  رئیس  شدم.  خوشحال  خانواده 
رئیس جمهوری ایران به وی در خصوص ابتکارات ایران در ارائه بیمه درمانی 
برای زنان و تمرکز بر جوانان توضیح داد و بر نیاز به توانمندسازی زنان و ایفای 

نقش های رهبری از سوی زنان  تأکید شد.
عبداهلل شهید بر حمایت بیشتر از زنان و فراهم کردن امکان رشد و توسعه برای 
انان تاکید کرد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز با تاکید بر 
بیمه سالمت زنان روستایی و سرپرست خانوار اظهار داشت که ما پیگیر تامین 

سایر بیمه های اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار هستیم.
معاون رئیس جمهوری ایران پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه زنان 

را به قطر ارائه کرد 
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در دیدار با وزیر 
توسعه اجتماعی و خانواده قطر، پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه زنان را ارائه کرد.

 دکتر خزعلی در حاشیه شصت و ششمین کمیسیون مقام زن در سازمان ملل 
متحد با خانم مریم بنت علی ابن الناصر المسند وزیر توسعه اجتماعی و خانواده 

قطر دیدار و گفت وگو کرد.
رئیسی  ابراهیم  اهلل  آیت  اخیر  سفر  به  توجه  با  ایران  جمهوری  رئیس  معاون 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به قطر و امضای تفاهم نامه های متعدد خواستار 

پررنگ تر دیده شدن نقش زنان در اجرایی شدن این تفاهم نامه ها شد.
رئیس  معاون  توسط  شده  مطرح  همکاری  طرح  از  استقبال  با  قطری  طرف 
را  خود  پیشنهادی  طرح  خزعلی  خانم  که  کرد  درخواست  ایران،  جمهوری 
نیز  زنان و خانواده  امور  ایران در  ارائه کند. معاون رئیس جمهوری  به دوحه 

پیشنهاد داد؛ زمینه ای فراهم شود که کشورهای دیگر به این طرح بپیوندند.
کودکان  و  خانواده  در  زن  نقش  زنان،  توانمندسازی  درباره  همچنین  طرفین 
گفت گو کردند و درباره شیوه های جدید آموزشی– تربیتی کودکان به تبادل 
نگاه  ضرورت  و  خانواده  در  زن  نقش  اهمیت  بر  قطری  طرف  پرداختند.  نظر 
تاکید کرد. وزیر توسعه اجتماعی و زنان  به نقش زن در خانواده  چند بعدی 
قطر با تاکید بر شباهت های فرهنگی دو کشور در زمینه نقش زن در خانواده 
به اقدامات دوحه در رابطه با نقش زنان در خانواده و نیز مراقبت از کودکان 
بویژه در ایام همه گیری بیماری کووید ۱۹ تاکید کرد.  مقامات دو کشور در 
این دیدار از یکدیگر برای سفر به دوحه و تهران به منظور آشنایی طرفین با 

دستاوردهای حوزه زنان و خانواده کشور متبوع خود دعوت کردند.
پیشنهاد معاون رئیس جمهور ایران برای همکاری مشترک در 

حوزه زنان و استقبال ترکیه
با دیریا  امور زنان و خانواده در دیدار  انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در 
یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه پیشنهاد همکاری های مشترک 

در حوزه زنان را ارائه کرد که مورد استقبال مقام ترکیه ای قرار گرفت.
ادامه  در  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون  خزعلی  انسیه  دکتر 
رایزنی ها در حاشیه شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک 
خدمات  و  خانواده  وزیر  یانیک  دیریا  خانم  با  محلی  وقت  به  شنبه  سه  روز 
اجتماعی ترکیه دیدار و گفت وگو کرد. معاون رئیس جمهور در این دیدار با 
اشاره به اشتراکات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور بر ضرورت تقویت 
زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  و   کرد  تاکید  ها  همگرایی 
درخوری  و  شایسته  اقدامات  خانوار،  سرپرست  زنان  بویژه  زنان  توانمندسازی 
داشته و بانوان ایرانی در عرصه های سیاسی، علمی، پزشکی، ورزشی و ... به 
شکل موثری در اجتماع حضور دارند. خزعلی گفت: عالوه بر عرصه اجتماعی، 
زنان ایرانی در خانواده نیز نقش برجسته ای دارند؛ بویژه که مسئولیت مستقیم 

تربیت نسل آینده و ساختن یک جامعه قوی را برعهده دارند.
و  زنان  کارهای  و  کسب  زنان،  توانمندسازی  درباره  توضیحاتی  ارائه  با  وی 
پیشرفت های علمی زنان ایرانی ، به موفقیت های زنان ایرانی در عرصه های 
ورزشی و کسب مدال های طال در مسابقات مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد 

ایران و ترکیه بتوانند در همه زمینه ها همکاری های مشترکی داشته باشند.
معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده پیشنهاد برگزاری مسابقات 
ورزشی و پروژه های علمی مشترک میان زنان ایران و ترکیه را ارائه کرد که 
نویس  پیش  به  قرار گرفت.  خزعلی همچنین  ای  ترکیه  مقام  استقبال  مورد 
از  و  کرد  اشاره  زنان  عرصه  در  کشور  دو  های  همکاری  مشترک  نامه  تفاهم 
وزیر ترکیه ای برای سفر به تهران و امضای این تفاهم نامه دعوت بعمل آورد.

خانم دیریا یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه با استقبال از پیشنهاد 
بتواند  ایران  به  در سفر  که  کرد  امیدواری  ابراز  ایران  رئیس جمهوری  معاون 
برخی از ایده ها را اجرایی کند.  وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه در این 
دیدار با استقبال از همکاری های دو کشور در حوزه توانمند سازی زنان اظهار 
داشت ترکیه برنامه مشابهی برای توانمند سازی زنان ۱۸ تا ۲۹ ساله دارد و 
اقدامات و فعالیت های مشترک دو کشور در حوزه زنان می تواند اثرات مثبتی 
بر کل منطقه داشته باشد. خانم دیریا یانیک با ابراز خرسندی از حضور زنان 
ایرانی در بخش های مختلف جامعه به فعالیت های زنان کشورش در بخش 
های مشاغل خانگی و حمایت دولت برای  فروش دستاوردهای این زنان اشاره 
کرد. وزیر خانواده و خدمات اجتماعی اظهار امیداری کرد که زنان ایران و ترکیه 
با توجه به فرهنگ، عادات و سنت های مشترک بتوانند همکاری های خوبی 

با یکدیگر داشته باشند.
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در  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس  معاون  خزعلی  انسیه  دکتر 
زنان سرزمین  اظهار کرد:  مقام زن سازمان ملل متحد  کمیسیون 

من در حال نبرد با تاثیرات تحریم های یکجانبه و ظالمانه هستند.
 معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در شصت و 
ششمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد در 
نیویورک افزود: زنان سرزمین من عماًل در حال مبارزه با تاثیرات 
اقدامات قهرآمیز یکجانبه هستند. زنان قهرمان این سرزمین که در 
عرصه های گوناگون دوشادوش مردان این کشور نتایج و آمارهای 
قابل مالحظه ای را به ثبت رسانده و ثابت کرده اند که عقب نمی 
مانند؛ هم اینک در حال نبرد با فشار تحریم های ظالمانه و یکجانبه 

هستند.
 معاون رئیس جمهوری ایران ادامه داد: کشور من با وجود فشارها 
در  ویژه  به  غیرانسانی  و  غیرقانونی  تحریم  محدودیتهای  اعمال  و 
دسترسی به برخی داروها و تجهیزات، تنها با اتکا بر قابلیت ها و 
توانمندیهای بومی با تولید واکسن داخلی اثر بخش از آزمون جهانی 

کرونا سربلند بیرون آمده است.
متن کامل سخنان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 
شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل بدین 

شرح است:
خانم رئیس، عالیجنابان، خانم ها و آقایان،

آنها را گرد هم  حضور در جمعی که دغدغه اعتالی جایگاه زنان، 
آورده، باعث افتخار است و امید آن می رود که نشست امسال، گامی 
فراتر از نتایج نشستهای پیشین در بر داشته و به بهبود وضع زنان در 

سراسر دنیا سرعت بخشد.
کشور من با وجود فشارها و اعمال محدودیتهای تحریم غیر قانونی 
و غیر انسانی به ویژه در دسترسی به برخی داروها و تجهیزات، تنها 
با اتکا بر قابلیت ها و توانمندیهای بومی با تولید واکسن داخلی اثر 
بخش از آزمون جهانی کرونا سربلند بیرون آمده است. ما تا امروز 
واکسن،  اول  با دوز  نفر  میلیون  نمودن ۶۳  واکسینه  با  توانسته ایم 
۵۵.۵ میلیون نفر با دوز دوم و ۲۳.۵ میلیون نفر برخوردار از دوز سوم 

واکسن، در مقابل فشار کرونا قد علم کنیم.
در این دوران کرونایی حدود ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار، تحت 
و  سنتی  بازار  چرخه  به  و  گرفته  قرار  توانمندسازی  های  آموزش 
میلیون و ۱۰۰ هزار  از یک  مجازی متصل شدند. همچنین بیش 
زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته و از خدمات حمایتی 
خاص همچون تسهیالت، بیمه و خدمات معیشتی برخوردار شده اند.

اقتصادی، رکود و فشار مالی بر خانواده  با هدف کاهش آسیبهای 
ها، ده میلیون ریال یارانه نقدی به ۱۷ میلیون خانوار )بیش از ۵۰ 
میلیون نفر( تخصیص یافت که با پیگیری های معاونت امور زنان و 
این کمک های  اولویِت دریافت  خانواده، زنان سرپرست خانوار در 
معیشتی قرار گرفتند و با تصویب هیأت دولت، وام کرونایی ویژه زنان 

سرپرست خانوار به دو برابر افزایش یافت.
جمهوری اسالمی ایران که در سال ۲۰۲۲ به عنوان هماهنگ کننده 

کارگروه زنان اتحادیه اقتصادی آیورا انتخاب شده است، همواره با باور 
به جایگاه و منزلت واالی زنان، توجه و مراقبت دائم نسبت به وضعیت 

آنان در شرایط گوناگون را در اولویت قرار داده است.
در راستای افزایش یکپارچه سازی چشم انداز جنسیتی و سیاست 
گذاری در حوزه کاهش خطرات حاصل از فجایع زیستی به منظور 
افزایش میزان تاب آوری اقلیمی در سال های اخیر در کشور، شاهد 
انجام سلسله فعالیت ها، اقدامات، سیاست گذاری و برنامه ریزی های 

متنوع و متعدد خرد و کالن بوده ایم.
ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده  طراحی و اجرای طرح 
برای ۳۱ استان در ۱۱۰۰ نقطه کشور، حمایت از طرح های اجرایی 
برای کاهش آسیب های اجتماعی با هزاران نفر ساعت آموزش، طرح 
توانمندسازی کارشناسان اورژانس اجتماعی از جمله اقدامات موفق 
اهمیت  به  توجه  با  عالوه  به  است.  بوده  ج.ا.ا  در  زنان  ملی  مرجع 
توانمندسازی زنان روستایی و عشایر در راستای کمک به حفاظت 
از محیط زیست، در زمان حاضر تعدادی از زنان روستایی و عشایر 
با عضویت در بیش از ۲۰۰۰ تعاونی روستایی و عشایری در ۵ سال 

اخیر صاحب زمین شده اند.
خانم ها و آقایان،

با همه تالشها توجه به این نکته الزم است که زنان سرزمین من عماًل 
زنان  یکجانبه هستند.  قهرآمیز  اقدامات  تاثیرات  با  مبارزه  در حال 
قهرمان این سرزمین که در عرصه های گوناگون دوشادوش مردان 

این کشور نتایج و آمارهای قابل مالحظه ای را به ثبت رسانده اند و 
ثابت کرده اند که عقب نمی مانند؛ هم اینک در حال نبرد با فشار 

تحریم های ظالمانه و یکجانبه هستند.
جمهوری اسالمی ایران در راستای دستیابی عادالنه زنان و مردان 
متخصص به جایگاه های شغلی؛ توانمندسازی زنان در برابر تغییرات 
اقلیمی و آب و هوایی، افزایش حضور زنان و ایفای نقش و تاثیرگذاری 
ایشان را همواره مد نظر قرار داده است و یقینا ۴دوره سکانداری 
مرجع ملی محیط زیست کشور توسط زنان نمایانگر عزم راسخ ج.ا.ا 
در این خصوص است. به عالوه  آموزش ۱۷۴۵۴نفر زن امدادگر و 
نجات گر و نیز آموزش کمک های اولیه به بیش از ۵۶هزار و ۲۵۰ نفر 
از زنان داوطلب به صورت حضوری و مجازی، همچنین توانمندسازی 
انواع  برابر  هزاران زن در سراسر کشور به مهارت های آمادگی در 
مخاطرات در سال ۱۴۰۰ روی دیگر سکه ی تالش برای هرچه بیشتر 

توانمند شدن و حضور اجتماعی موثر زنان در کشورم می باشد.
 خانم ها و آقایان،

جمهوری اسالمی ایران با قدردانی از همبستگی اجتماعی، از جامعه 
جهانی می خواهد که در مقابل نقض حق حیات، حق سالمت، حق 
اثر تحریم های  ایرانی بر  اشتغال و در یک کالم حق توسعه زنان 
قهرآمیز یکجانبه بایستند و از گسترش به کارگیری این روش ناقض 

حقوق بشر علیه کشورها جلوگیری نمایند.

هشدار معاون رئیس جمهور درباره تاثیرات و نتایج منفی تحریم ها بر زنان و کودکان

 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان 
تحریم ها  منفی  نتایج  و  تاثیرات  درباره  خانواده  و 
تحت  کشورهای  در  کودکان  و  زنان  بر  خصوصا 

تحریم هشدار داد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  در میزگرد 
وزرایی نخست شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام 
زن افزود: آیا زمان آن نرسیده  است که شاهد آگاهی  و 
هوشیاری بیشتر مجامع بین المللی و منطقه ای همچنین 
نسبت  جهانی  جامعه  عضو  کشورهای  العمل  عکس 
و  زنان  بر  تحریم ها  خصوصا  منفی  نتایج  و  تاثیرات  به 

کودکان در کشورهای تحت تحریم باشیم؟
و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون  سخنرانی  متن 

خانواده بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خانم رئیس، عالیجنابان، خانمها و آقایان؛
جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که در یکی از 
مناطق آسیب پذیر دنیا از حیث تغییر اقلیم قرار گرفته 
است، با وقوف به آثار بالیای طبیعی بر بهره مندی کامل 
انسانها  به ویژه  زنان ازحمایتهای  حقوق بشری، نسبت  
به برنامه ریزی دقیق و عملی برای مدیریت  آب و هوا، 

محیط زیست و بالیا مجدانه اهتمام می ورزد.
 از جمله اقدامات ایران تفاهم نامه معاونت زنان با سازمان 
زنان و مشارکت  توانمندسازی  به منظور  محیط زیست 

بیشتر آنان در صیانت از محیط زیست است.
در این سازمان، اکنون ۱۱۷۱ زن فعالیت می کنند و ۴۰ 
درصد از معاونین این سازمان را زنان تشکیل می دهند. 
از پستهای مدیریت کالن محیط  همچنین یک چهارم 
زیست کشور به زنان اختصاص یافته است و تاکنون زنان 
تصدی ۴ دوره ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده 

داشته اند.
به عالوه صدها زن مدیرعامل در شرکتهای دانش بنیان 
زیست محیطی، زیست فناوری و انرژی مشغول به کار 
دبیر  نمایم  اعالم  که  است  افتخار  باعث  و  باشند  می 
یک  نیز  کشورم  در  آبی  کم  با  سازگاری  ملی  کارگروه 

زن است.
 در راستای ارتقاء آموزش و فرهنگسازی، وزارت آموزش 
به  اقدام  زیست  محیط  سازمان  همکاری  با  پرورش  و 
تدوین کتاب درسی انسان و محیط زیست نموده است. 
تأسیس  زیست(،  محیط  سبز)دوستدار  مدارس  ایجاد 
سطح  در  غیرعامل  پدافند  پژوهشکده  و  دانشکده ها 

تحصیالت تکمیلی، آموزش هزارن زن امدادگر و نجات 
گر توسط  هالل احمر ایران، آموزش  مجازی و حضوری 
اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات به هزاران  کمکهای  
کووید  بیماری  با شیوع  برخورد  و  مراقبت  آموزش  زن، 
به صدهاهزار زن و آموزش هزاران دانش آموز به عنوان 
محیط یار، از دیگر اقدامات جمهوری اسالمی ایران در 

حوزه آموزش و محیط زیست است.
کننده  هماهنگ  اکنون  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
شرایط  در  است،  آیورا  اقتصادی  اتحادیه  زنان  کارگروه 
برای  بلکه  هموطنان  برای  تنها  نه  اقلیمی،  تغییرات 
متمادی  سالیان  طی  در  که  افرادی  از  نفر  هزار  صدها 
های  جنگ  همچون  دالیلی  به  همسایه  کشورهای  از 
تحمیل شده، خشکسالی، بالیای طبیعی و نظایر آن به 
ایران پناهنده شده اند؛ به ویژه در حوزه آموزش، بهداشت 
ارائه خدمات  و  ریزی  برنامه  کودکان  و  زنان  و سالمت 

کرده است.
خانمها وآقایان

این اجالس به دنبال برابری جنسیتی زنان و مردان است 
برابرند  یکدیگر  با  جهان  این  زنان  آیا  پرسید  باید  ولی 
تا به دنبال برابری با مردان باشند؟ آیا اگر زنانی تحت 

فشار جنگ و ترور و بالیای طبیعی آسیب ببینند برخورد 
مجامع بین المللی و بوقهای رسانه ای با آنها یکسان است 
یا رنگ و نژاد و منطقه جغرافیایی و در یک کالم قدرت 

سیاسی بر هرگونه برابری خط بطالن می کشد.
عالیجنابان، خانمها و آقایان؛

به این نکته توجه می دهم که بسیاری از شرکتها و مراکز 
مربوط به امور زیست محیطی تحت تحریم های شدید 
قرار دارند و این سؤال را مطرح می نمایم که آیا تعهدات 
محیط زیستی کشورها از جمله تعهد به انتقال تکنولوژی 
با  همکاری  به  تعهد  و  جنوب  به  شمال  کشورهای  از 
ویژه  به  یکجانبه  قهرآمیز  اقدامات  وجود  با   ، کشورها 

تحریم های اقتصادی، قابل اجرا و ادامه است؟
با  مواجهه  در  را  زنان  تعهدات،  این  اجرای  عدم  آیا 
مشکالت محیط زیستی وبحران های حاصل از تغییرات 

اقلیمی در تنگنا قرار نخواهد داد؟
آیا زمان آن نرسیده  است که شاهد آگاهی  و هوشیاری 
منطقه ای همچنین عکس  و  المللی  بین  مجامع  بیشتر 
العمل کشورهای عضو جامعه جهانی نسبت به تاثیرات 
و نتایج منفی تحریم ها  خصوصا بر زنان و کودکان در 

کشورهای تحت تحریم باشیم؟

در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل؛
خزعلی: زنان سرزمین من در حال نبرد با تاثیرات 

  گزارش  : ایرناتحریمهای ظالمانه هستند



دختر ایرانی سهمیه جهانی رقابت های دوگانه را گرفت
 »زهرا رییسی« با پیگیری فدراسیون ترای اتلون )سه گانه( سهمیه 

پیکارهای جهانی آمریکا را در رشته دواتلون )دوگانه( کسب کرد.
با پایان یافتن فرایند کسب سهمیه پیکارهای جهانی در رشته دواتلون 
در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، یک سهمیه به »زهرا رئیسی« بانوی دواتلون کار 
اسفند   ۲۱ در  بحرین  آسیا  قهرمانی  مسابقات  رسید.  ایران  )دوگانه( 

برگزار شد که آخرین رویداد برای کسب سهمیه رقابت های بود.
رقابت های قهرمانی آسیا روزهای ۱۸ تا ۲۳ اسفند در بحرین برگزار 
یابند.  نتوانستند حضور  پیکارها  این  در  نمایندگان کشورمان  اما  شد 
رنکینگ  فدراسیون،  رییس  گودرزی  مهدی  مکاتبات  و  پیگیری  با 
ورزشکاران ایرانی از سال قبل مورد محاسبه قرار گرفت و نهایتا این 
بانوی  دستاورد فوق العاده حاصل شد و  یک سهمیه به زهرا رئیسی 
در سال ۲۰۲۰  را  آسیایی  کاپ  مقام سوم  که  کشورمان  کار  دوگانه 
تعلق  بود،  دواتلون  رشته  جهانی  رنکینگ  دارای  و  بود  کرده  کسب 

گرفت.
مسابقات دو و میدانی بلگراد؛ فصیحی سی وهفتم 

جهان شد

 فرزانه فصیحی در مرحله مقدماتی رقابت های دو و میدانی داخل سالن 
جایگاه  در  گرفتن  قرار  با  متر  ماده ۶۰  در  قهرمانی جهان صربستان 
ششم گروه سوم، از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و در پایان این 

رقابت ها در رده سی وهفتم جهان قرار گرفت.
قهرمانی  سالن  داخل  میدانی  و  دو  رقابت های  روز  نخستین  آغاز  در 
برگزاریست،  بلگراد در صربستان در حال  میزبانی شهر  به  جهان که 
فرزانه فصیحی نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی رقابت ماده ۶۰ 
متر با قرار گرفتن در جایگاه ششم گروه خود از رسیدن به مرحله نیمه 
نهایی این مسابقات بازماند. بر همین اساس فصیحی که در گروه سوم 
آمریکا، سوییس،  از  با  ورزشکارانی  بانوان  متر  ماده ۶۰  دور مقدماتی 
نیوزیلند، لوکزامبورگ، ایرلند، ایسلند و برزیل هم گروه بود، در پایان 
در  و  برساند  ثبت  به  را  ثانیه   ۷.۳۹ نصاب  حد  توانست  مسابقه  این 
جایگاه ششم این گروه قرار گیرد. در این گروه میکا بریسکو از آمریکا 
با ثبت زمان ۷.۰۳ ثانیه اول شد و گرالدین فرای از سوییس و زوئه 
هوبس از نیوزلند به ترتیب با ثبت حد نصاب ۷.۱۱ ثانیه و ۷.۱۳ ثانیه 

در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
فرزانه  رقابت ها  این  بانوان  متر   ۶۰ ماده  مقدماتی  مرحله  پایان  در 

فصیحی موفق شد در جایگاه سی و هفتم قرار گیرد.
قهرمانی دختران فوتبال ایران در تورنمنت کافا

 تیم دختران فوتبال ایران در آخرین دیدار برابر قرقیزستان به برتری 
رسیدند و عنوان قهرمانی تورنمنت کافا را از آن خود کردند.

سومین دیدار از تورنمنت فوتبال دختران زیر ۱۸ سال کافا از ساعت 
اصلی شهر  ورزشگاه  در  تهران  وقت  به  و ۱۲:۳۰  وقت محلی  به   ۱۴

دوشنبه برگزار شد.
نیمه نخست این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود قرقیزستان به 
پایان رسید. گل اول قرقیزستان در دقیقه ۲۶ زده شد. فاطمه یوسفی 
در دقیقه ۴۴ از داور بازی کارت زرد دریافت کرد. نیمه دوم این دیدار 
در  آزمون  شاگردان  که  شد  آغاز  ایران  پوشان  ملی  هجومی  بازی  با 
افشاردوست در دقیقه ۵۴  الهه  نهایت در دقیقه ۵۴ به گل رسیدند. 
توسط  دقیقه ۶۱  در  ایران  گل  دومین  رساند.  ثمر  به  را  تساوی  گل 
نگین زندی و پاس محدثه ذلفی به ثمر رسید. محدثه ذلفی در دقیقه 
۶۹ از داور ازبکی کارت زرد گرفت. نازنین منصور الوارس بجای مریم 
سلیمانپور در دقیقه ۷۷ وارد زمین شد. کیمیا کافی بجای سارا دیدار 
در دقیقه ۸۹ وارد بازی شد. نیمه دوم این دیدار ۵ دقیقه وقت اضافه 
داشت. سومین دیدار تیم ملی ایران برابر قرقیزستان با پیروزی ملی 

پوشان ایران و با نتیجه دو بر یک به پایان رسید.
ازبکستان،  های  تیم  برابر  پیروزی   ۳ با کسب  کشورمان  پوشان  ملی 
خود  به  را  کافا  تورنمنت  قهرمانی  عنوان  قرقیزستان  و  تاجیکستان 

اختصاص دادند.
دختران هندبال ایران جهانی شدند

تیم هندبال دختران ایران پس از برگزاری دو دیدار پایانی شانزدهمین 
دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب سهمیه جهانی شد.

با  امروز  آسیا  جوانان  قهرمانی  هندبال  مسابقات  دوره  شانزدهمین 
برگزاری ۲ دیدار به پایان رسید. در بازی پایانی امروز هند برابر تایلند 
به برتری ۴۱ بر ۱۸ دست یافت و قزاقستان نیز ۲۹ بر ۲۲ ازبکستان را 
شکست داد. ایران نیز برابر ازبکستان و تایلند به برتری دست یافت و 
برابر قزاقستان شکست خورد. در نهایت پس از برگزاری ۲ دیدار باقی 
و  این شد  قهرمان  نایب  از هند  ایران پس  تیم دختران  امروز،  مانده 

قزاقستان نیز در رده سوم قرار گرفت.
تایلند  هند،  ایران،  قزاقستان،  تیم  پنج  مسابقات  از  دوره  این  در 
مسابقات  در  حضور  جواز  برتر  تیم  دو  و  داشتند  حضور  ازبکستان  و 

قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در اسلوونی را کسب کردند.
هندبال قهرمانی آسیا؛ عنوان بهترین بازیکن پست 

پخش  نصیب دختر ایرانی شد
در  را  آسیا  قهرمانی  مسابقات  بازیکن  بهترین  عنوان  ویسی«  »هدیه 

پُست پخش از آن خود کرد.
تیم هندبال دختران ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با برتری 
برابر تایلند و ازبکستان و قبول شکست مقابل قزاقستان و کسب مدال 
نقره، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۲۲ در اسلوونی 
را کسب کرد. در آخرین روز دیدارهای امروز، با نظر مسووالن برگزار 
کننده هدیه ویسی عنوان بهترین بازیکن را در پست پخش به خود 

اختصاص داد.
پیام تبریک معاونین وزارت ورزش و جوانان در پی 

افتخارآفرینی دختران هندبال ایران
معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی و معاون توسعه ورزش بانوان وزارت 
ورزش و جوانان، افتخارآفرینی دختران هدبالیست ایران را شانزدهمین 

دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا تبریک گفتند.
تیم هندبال دختران ایران پس از برگزاری دو دیدار پایانی شانزدهمین 
دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب سهمیه جهانی شد.

شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با مقام 
دومی ایران به پایان رسید.

دختران هندبال ایران برابر ازبکستان و تایلند به برتری دست یافته و 
مقابل  قزاقستان شکست خوردند. در نهایت پس از برگزاری ۲ دیدار 
باقی مانده امروز، تیم دختران ایران پس از هند نایب قهرمان شد و 

قزاقستان نیز در رده سوم قرار گرفت.
ورزش  وزارت  قهرمانی  و  حرفهای  ورزش  معاون  پوالدگر  سیدمحمد 
و جوانان در پیامی کسب نشان تاریخی تیم ملی هندبال دختران در 
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و صعود به رقابتهای جهانی را تبریک 

گفت.
در بخش از پیام پوالدگر آمده است:

بسیار خرسندم که در سالروز والدت باسعادت حضرت علی اکبر )ع( 
و روز جوان، تیم ملی دختران هندبال موفق شد در مسابقات قهرمانی 
و  انگیز  هیجان  رشته  این  در  را  فصل جدیدی  آسیا  هندبال  جوانان 
رقابتهای  به  صعود  و  قهرمانی  نایب  مقام  کسب  با  و  گشوده  جذاب 
جهانی تاریخ سازی کرد. بعد از حضور تیم ملی پسران در جمع چهار 
اینک دختران  قهرمانی جهان،  رقابتهای  به  راهیابی  و  آسیا  برتر  تیم 
این  پوشان  ملی  های  موفقیت  تداوم  در  کشورمان  هندبال  شایسته 
رشته، موفق شدند با پیروزی های ارزشمند خود گوشه ای از استعداد 
و پتانسیل باالی خود را در سطح آسیا نشان دهند. این موفقیت های 
ادامه دار بی تردید نشان از برنامه ریزی اصولی مسئولین فدراسیون و 

عزم راسخ تک تک ملی پوشان شایسته تیم ملی هندبال دارد.
اینجانب به یکایک اعضاء، کادر فنی و همچنین مسئولین فدراسیون 
و  آرزوی سربلندی  و صمیمانه  گفته  تبریک  را  موفقیت  این  هندبال 
متعال  خداوند  از  را  عزیزان  شما  پیش  از  بیش  های  افتخارآفرینی 
بانوان  ورزش  توسعه  معاون  پور  کاظمی  مریم  همچنین  خواستارم. 
وزارت ورزش و جوانان نیز در پیامی جداگانه موفقیت تیم ملی هندبال 
تبریک گفت  را  به رقابت های جهانی  ایران و راهیابی  بانوان  جوانان 
و نوشت: درخشش دختران ورزشکار ایران در رویدادهای عرصه بین 
ایران  بانوان  سازی  تاریخ  نقش  اعتالی  از  نشانهای  ورزش،  المللی 
دختران  های  موفقیت  استمرار  در  که  شاکرم  را  خدا  است.  اسالمی 
مسابقات  در  ایران  بانوان  جوانان  هندبال  ملی  تیم  ایران،  ورزشکار 
های  توانمندی  رقابت،  میدان  در  حضور  با  و  جهانی  سهمیه  کسب 
نمایی  رخ  ازبکستان  و  تایلند  هند،  مقابل  در  کشور  بانوان  هندبال 
نمود  و سهمیه رقابت های جهانی را در این رده سنی برای هندبال 
بانوان ایران به ارمغان آوردند. راهیابی تیم ملی بزرگساالن به رقابت 
های جهانی و کسب جواز رقابت های جهانی توسط تیم ملی جوانان، 
نوید بخش روزهای بالندگی هندبال بانوان کشور در رویدادهای سال 
۲۰۲۲ خواهد بود. این موفقیت ها را شایسته تقدیر می دانم و راهیابی 

تیم ملی هندبال بانوان جوانان به رقابت های جهانی را به مسئوالن 
فدراسیون ، کادرفنی و سرپرستی و بازیکنان این تیم تبریک می گویم.

از خداوند متعال سالمتی جامعه ورزش و سربلندی ورزشکاران غیور 
ایران اسالمی در سال ۱۴۰۱ را آرزومندم.

نایب رییس فدراسیون خبر داد:
پیشنهاد ایجاد کمیسیون زنان در بیلیارد آسیا از سوی 

ایران ارایه شد
 سرپرست نایب رییس زنان فدراسیون بیلیارد گفت: ایران در راستای 
ایجاد کمیسیون  آسیا، خواستار  و  دنیا  اسنوکرباز در  زنان  از  حمایت 
برای  پله ای  کمیسیون  این  ایجاد  شد.  آسیا  کنفدراسیون  در  زنان 

رسیدن به مدال و افتخارآفرینی است.
سمیه موسوی اظهار داشت: زنان اسنوکرباز کشورمان همزمان در ۲ 
رویداد قهرمانی آسیا و مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی دوحه قطر 
از ۱۰ تا ۱۵ اسفند حضور داشتند. بهترین های اسنوکر دنیا در آسیا 
می شوند  محسوب  رشته  این  اصلی  قدرت  تایلندی  دختران  هستند. 
و بعد از آن هند و به تازگی مغلوستان و کشورهای اروپایی همچون 
بلژیک در این رشته قوی ظاهر شدند. وی افزود: نمایندگان کشورمان 
و  عملکرد  به  نسبت  اما  برسند  مدال  به  رویداد   ۲ هر  در  نتوانستند 
حضور قبلی آنها در مسابقات قهرمانی جهان در آنتالیا ترکیه پیش از 
همه گیری کرونا، در این رقابت ها بهتر ظاهر شدند. سارا بهاروند و مریم 
نیمه  تا مرحله  اما موفق نشدند  از گروه خود صعود کردند  ابراهیمی 
رییس  نایب  بگیرند. سرپرست  قرار  مقابل حریفان  رده بندی  و  نهایی 
زنان فدراسیون بیلیارد عنوان کرد: در مجموع عملکرد زنان ما برای 
قهرمانی جهان  پیکارهای  در  بود.  رقابت ها رضایت بخش  از  دوره  این 
تیم های بلژیک، تایلند و هند نفرات اول تا سوم این مسابقات را به خود 
اختصاص دادند. وی اضافه کرد: براساس تقویم پیشنهادی فدراسیون 
مسابقات   ۱۴۰۱ سال  ماه  خرداد  از  آسیایی  کنفدراسیون  و  جهانی 
از تعطیالت نوروز  رشته های بیلیاردی آغاز خواهد شد. بالفاصله بعد 
اردوها را برگزار می کنیم. الزمه موفقیت زنان در این رشته تمرینات 
مستمر است که باید در سال بطور مداوم برگزار شود. بیلیارد به این 
صورت نیست تا در یک پیک زمانی یک نتیجه مطلوبی از آن بدست 
با حضور مربیان مطرح این رشته  باید حتما اردوها را  بنابراین  آورد، 
در آکادمی بیلیارد آغاز کنیم. موسوی یادآور شد: زنان ما برای حضور 
در ۲ رویداد جهانی و آسیایی به مدت طوالنی در اردو بودند، اما برای 
داشته  ادامه  به صورت مستمر  اردوها  این  باید  نتیجه  بهترین  کسب 
باشد. اسنوکر ایران در دنیا موفقیت های خوبی از سوی حسین وفایی 
و سایر نمایندگان کشورمان بدست آورده و دور از ذهن نیست تا زنان 

ما با توجه به ظرفیت های موجود به مدال برسند.
وی ادامه داد: در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان در 
دوحه قطر ایران پیشنهاداتی را به فدراسیون جهانی رشته های بیلیاردی 
و کنفدراسیون آسیا ارایه کرد. در این پیشنهاد در راستای حمایت از 
ایجاد کمیسیون زنان  ایران خواستار  زنان اسنوکرباز در دنیا و آسیا، 
در ورزش در کنفدراسیون آسیا شد. ایجاد این کمیسیون پله ای برای 

رسیدن به مدال و افتخارآفرینی است.
قضاوت داوران زن ایرانی در مسابقات روئینگ آسیا

مریم خسروانیان و اسماء نیکور دو داور بین المللی قایقرانی ایران در 
مسابقات روئینگ قاره آسیا قضاوت خواهند کرد.

کنفدراسیون روئینگ آسیا اسامی داوران مسابقات سال ۲۰۲۲ خود را 
اعالم کرد که نام داوران ایران در پنج رقابت به چشم می خورد. مریم 
خسروانیان و اسماء نیکور دو داور بین المللی روئینگ کشورمان هستند 

که سابقه قضاوت در مسابقات مختلف را در کارنامه دارند.
اما با اعالم کنفدراسیون روئینگ آسیا اسماء نیکور در ۳ مسابقه و مریم 

خسروانیان در ۲ مسابقه سال ۲۰۲۲ این قاره قضاوت خواهند کرد.
مریم خسروانیان به عنوان سرداور مسابقات کاپ تهران و داور مسابقات 

کاپ امارات معرفی شده است.
اسماء نیکور نیز به عنوان داور روئینگ بازیهای آسیایی هانگژو، داور 

کاپ تهران و داور مسابقات َمستر در ژاپن خواهد بود.

اخبار حوزه ورزش
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اخبار حوزه زنان

اخبار حوزه سالمت

بخشدار جزیره کیش منصوب شد
با حکم مهدی دوستی، استاندار هرمزگان به عنوان بخشدار   محبوبه کرمی 

کیش معرفی شد.
محبوبه کرمی کارشناس ارشد آمار ریاضی و دانشجوی دکترای مدیریت مالی 

بین الملل، مدرس و پژوهشگر دانشگاه است.
دو کارگاه آموزشی پیش از ازدواج در کوخرد برگزار شد

به مناسبت هفته جوان دو کارگاه آموزش پیش از ازدواج ویژه آقایان و بانوان 
در کوخرد برگزار شد.این کارگاه با حضور بیش از ۶۰ داوطلب آقا و خانم و 
بصورت جداگانه در سالن مجتمع ابوخالد کوخرد برگزار شد و مدرس آن امید 

ستاری بود.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بستک در ابتدای کارگاه آموزشی ضمن 
تقدیر از حضور امید ستاری استاد، مدرس کارگاه و کارشناس ارشد روانشناسی 
و  تشکر  نمودند  همکاری  کارگاه  این  برگزار  در  که  کسانی  سایر  از  بالینی، 

قدردانی کرد.
یوسف برلس هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی با انتخاب همسر و مالک و 
معیارهای ازدواج موفق عنوان کرد و افزود: اداره ورزش و جوانان آمادگی دارد 

که در سایر نقاط شهرستان نیز از این نمونه کارگاه ها برگزار نماید.
بازدید مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان 

از کمپ ترک اعتیاد بانوان 
در آستانه فرا رسیدن والدت با سعادت حضرت مهدی )عج (  نرگس منتظری 
تختی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان به اتفاق هیات 
همراه و  در سامیه جهانشاهی سرپرست اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 
بخشها  از  و  یافت  آفرینش حضور  برهان  برکه  بانوان  اعتیاد   ترک  در کمپ 

جهانشاهی  توضیحات  با  و  کردند.  دیدن  مجموعه  این  مختلف  قسمتهای  و 
و  قرار گرفت  این کمپ  نزدیک در جریان چالشها و مشکالت پیش روی  از 
دستورات الزم را در جهت پیگیری و رفع مسائل موجود  به منظور  تسریع 
در فرآیند بهره برداری از این مرکز اقامتی  با هدف خدمت رسانی به بانوان 
درگیر اعتیاد و نیز  کاهش آسیبها ی اجتماعی ناشی از  سومصرف موادمخدر 

در جامعه صادر کرد.
این مقام مسئول در جریان بازدید از این کمپ اذعان داشت :

همه  و  دارد  پی  در  اجتماع  در  را  مخربی  پیامدهای  و  تبعات  بانوان  اعتیاد 
مسولین و دستگاههای اجرایی در این خصوص باید احساس مسولیت نمایند .
قطع عضو یک کودک در چهارشنبه سوری پایتخت/ 11 نفر در 

کشور جان  باختند
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت ۵۳۹ و جانباختن ۱۱ تن در 

سطح کشور در حوادث چهارشنبه سوری خبر داد.
مجتبی خالدی در این باره اظهار کرد: از یکم بهمن تا )٢۴ اسفند ماه(، ۵۳۹ 

نفر دچار مصدومیت شدند و متاسفانه ۱۱ تن جان خود را از دست دادند.
شدند.  بستری  نفر   ٧۳ و  ترخیص  درمان،  از  پس  نفر   ۴۴٨ داد:  ادامه  وی 

همچنین ۱٨ نفر نیز در محل درمان شدند.
خالدی گفت: بر اساس آمار تا کنون ۵۰ نفر دچار قطع عضو، ۱۶۶ نفر دچار 

آسیب به چشم، ٢۵۳ نفر دچار سوختگی شدند.
همچنین سخنگوی کمیته حوادث چهارشنبه سوری پایتخت گفت: کودکی به 

دلیل انفجار مواد محترقه از ناحیه دست دچار قطع عضو شد.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: بیشترین افراد آسیب دیده در استان 

تهران با ۹۳ مصدوم، آذربایجان شرقی با ٨۱ و قزوین با ۳۹ مصدوم هستند. 

میانگین سنی جمعیت کشور10 سال افزایش یافت
اینکه میانگین سنی جمعیت کشور  با اعالم  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در ۴۰ سال گذشته ۱۰ سال افزایش داشته است، گفت: نرخ رشد باروری به 

عدد ۱.۶۵ رسیده است.
کمال حیدری، در اولین نشست کمیته »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
در حیطه وزارت بهداشت«، اظهار داشت: بسته شدن پنجره جمعیتی معادل از 

دست رفتن فرصت توسعه کشور خواهد بود.
وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص جمعیت، افزود: مقام معظم رهبری 
پایدار تعیین کرده اند.  ایجاد ثروت  افزایش جمعیت و  تکلیف آینده کشور را 
به  ناظر  از خانواده و جوانی جمعیت که  قانون حمایت  بیان داشت:  حیدری 
اصول ۱٢۳ و ٨۵ قانون اساسی است آبان ماه توسط رئیس جمهور ابالغ شد و 

۳۴ ماده از آن به حوزه سالمت مربوط می شود.
معاون وزیر بهداشت، جهت گیری های اصلی این قانون را حمایت از زوج های 
درمان  و  پیشگیری  در  جوان  زوج های  از  حمایت  ازدواج،  آستانه  در  جوان 
تولد  از خانواده در  از خانواده در دوران شیردهی، حمایت  ناباروری، حمایت 
و معیشت فرزندان، حمایت از مادران شاغل و غیر شاغل، حمایت از مادران 
دانشجو و طالب، اصالح و تحول در متون و برنامه های آموزشی و پژوهشی، 
و  برشمرد  مالی  حمایت  و  تسهیالت  غیرقانونی،  جنین  سقط  از  پیشگیری 
وزارت  مختلف  معاونت های  در  قانون  این  مواد  با  متناظر  کمیته های  گفت: 
بهداشت تشکیل شده و این کمیته ها باید نتیجه برنامه ها و اقدامات خود را به 
قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت گزارش دهند. حیدری اظهار داشت: در تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز کمیته ای تحت عنوان حمایت از خانواده 

و جوانی جمعیت تشکیل می شود.

پیک امیکرون در سرازیری / هرمزگان پیشرو در 
واکسیناسیون

از  خرسندی  ابراز  ضمن  هرمزگان   پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی   
کاهش گردش ویروس در جامعه آمار کرونا را در دو هفته ای که گذشت  

تشریح کرد.
هفته  نسبت  به  گذشت  که  ای  هفته  در  گفت:  نوروزیان  فاطمه  دکتر 
دلیل  به  غربالگری  و  موارد تست  ماقبل شاهد کاهش ۳٢ درصدی در 
کاهش مراجعین سرپایی و کاهش ۵۳ درصدی در شناسایی موارد مثبت 

و بیماران سرپایی بودیم.
همچنین درصد مثبت شدن تست ها از ۵۹ درصد در اوج پیک به ٢۴ 

درصد رسید.
دکتر نوروزیان در ادامه با عنوان اینکه هنوز به وضعیت متعادل و پایدار 
نرسیده ایم گفت: خوشبختانه در هفته ای که گذشت به نسبت کاهش 
خوبی را داشتیم که این نشان دهنده کاهش گردش ویروس در جامعه 
افزود: در موارد بستری ۳۰ درصد،  در موارد   ادامه  نوروزیان در  است. 
فوت ٢۱ درصد و در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه 
٢٨ و هفت دهم درصد کاهش را شاهد بودیم و همچنین شناسایی موارد 

مثبت در تمام شهرستان ها روند نزولی داشته است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی با عنوان اینکه قطعاً دلیل اصلی شکست 
انجام  کرد  تاکید  نبود  اومیکرون  بودن  ضعیف  پیک  این  زودهنگام 
واکسیناسیون در درجه اول و سپس رعایت پروتکل های بهداشتی مهم 

ترین دالیل شکست زود هنگام این پیک بود.
وی در خصوص رنگ بندی شهرستانهای استان گفت:  در حال حاضر 
بندرلنگه  قرمز هستند  رودان  جزو شهرهای  و  آباد  ، حاجی  ابوموسی 
سیریک و قشم  جزو شهرستان های زرد و بندرعباس، میناب ، بستک، 
لیست  در  هرمز  و  کیش  و  جاسک   ، پارسیان  خمیر،  بندر   ، بشاگرد 
شهرستان های نارنجی قرار دارند . سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در 
ادامه با اشاره به اینکه وزیر بهداشت در ستاد ملی از هرمزگان به عنوان 
استان پیشرو در انجام واکسیناسیون تقدیر نمودند عنوان کرد : به نوبه 
و  واکسیناسیون  انجام  در  همکاری  پاس  به  استان  فهیم  مردم  از  خود 

رعایت پروتکل ها سپاسگزارم.
استان و  به شرایط  با توجه  نوروزیان در خاتمه گفت: توصیه می شود 
افرادی  بود  زیادی خواهیم  نوروزی  مهمان های  پذیرای  اینکه  احتمال 
که واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده و یا دوز سوم واکسن را دریافت 

نکرده اند ، هر چه سریعتر اقدام نمایند.
خود  کودکان  به  را  حق  این  کودکان  واکسیناسیون  انجام  با  همچنین 

بدهیم که در برابر بیماری ایمن باشند.
سخنگوی گمرک ایران خبر داد؛

ورود ۲.۲ میلیون دوز واکسن آسترازنکای اهدایی آلمان

سخنگوی گمرک ایران گفت: با ورود ٢.٢ میلیون دوز واکسن آسترازنکای 
اهدایی آلمان، واکسن های آسترازنکای وارده به کشور به بیش از ۱٨ 

میلیون و ٨۳۶ دوز رسید.
گذشته  شب  گفت:  ایران  گمرک  سخنگوی  لطیفی«،  اهلل  روح  »سید 
یک محموله یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۶۰۰ دوزی واکسن آسترازنکای 
با  که  وارد شد  )ره(  امام  فرودگاه  به  هانزا  لوفت  پرواز  با  آلمان  اهدایی 
به  مرتبط  نهادهای  و  بهداشت  وزارت  با  گرفته  صورت  هماهنگی های 
صورت حمل یکسره توسط اداره کل گمرک فرودگاه امام )ره( ترخیص 

شد. 
 ۹۰۰ و  هزار   ٧٧٧ محموله  هم  امشب  افزود:  ایران  گمرک  سخنگوی 
دوزی اهدایی آلمان وارد کشور می شود. وی ادامه داد: با ورود این دو 
محموله که سرجمع آن به ٢ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۰۰ دوز واکسن 
آسترازنکا می رسد، مجموع واکسن های وارده آسترازنکا به کشور بدون 
احتساب محموله مرجوعی ٨٢۰ هزار دوزی به ۱٨ میلیون و ٨۳۶ هزار 

و ۱۱۰ دوز می رسد.
سخنگوی گمرک ایران در خصوص واکسن های وارده به کشور گفت: با 
واکسینه شدن اکثر مردم و تولید مناسب داخلی، واردات تجاری واکسن 
در حال حاضر متوقف شده و واکسن هایی که در ماه های اخیر وارد شده 

عمدتاً اهدایی هستند. 
بهمن  ابتدای  از  کشور  به  وارده  واکسن های  کل  کرد: جمع  اضافه  وی 

سال ۹۹ تا امشب به ۱۵٨ میلیون و ۵۶ هزار و ٨۰٨ دوز رسیده است.
اهمیت ویتامین آ در سالمت کودکان

بندرعباس  شهرستان  بهداشت  مرکز  درمانی  رژیم  و  تغذیه  کارشناس 
یاری  مکمل  بهداشت  جهانی  سازمان  دستورالعمل  اساس  بر  گفت: 
کودکان ٢ تا ۵ سال در مناطقی که با کمبود ویتامین A مواجه هستند؛ 

ضروری و بر انجام این طرح تاکید شده است.
مژده آزور با اشاره به اینکه اکثر کودکان زیر ۵ سال دچار کمبود ویتامین 
آ هستند؛ افزود: ویتامین آ بعنوان ویتامین های محلول در چربی نقش 
 بسیار مهمی در سالمت کودکان دارند. این ویتامین کمک می کند؛ بدن 

در مقابل بیماریها مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.
آزور عنوان کرد: استان هرمزگان بعنوان یکی از استانهای نا امن غذایی 
است؛ بسیاری از خانواده ها به دلیل عدم دسترسی به ویتامین ها دچار 

فقر ویتامین هستند. 
ویتامین های محلول در چربی نقش های بسیار مهمی را در سالمت دارند. 
طرح مکمل یاری ویتامین آ هر ۶ ماه یک بار از طریق خانه های بهداشت 

و پایگاه های بهداشتی برای کودکان ٢ تا ۵ سال انجام می شود.
وی با اشاره به اهمیت ویتامین آ و مکمل یاری در کودکان اظهار کرد: 
ویتامین آ در منابع غذایی حیوانی از جمله شیر و لبنیات پرچرب، خامه، 
کره، قلوه، زرده تخم مرغ و منابع گیاهی شامل: سبزي ها و میوه هاي 

زرد، نارنجي، قرمز و سبز تیره یافت می شود.
بندرعباس  شهرستان  بهداشت  مرکز  درمانی  رژیم  و  تغذیه  کارشناس 
ابراز کرد: یکی از پیامدهای اصلی کمبود ویتامین آ افزایش خطر عفونت 
شدید است. کمبود این ویتامین در بدن منجر به بروز مشکالت مختلفی 
گلو،  در  به خصوص  عفونت ها  بروز  افزایش خطر  کوری  از جمله: شب 
در  رشد  تاخیر  و  بدن  شدن  پوستی  پوستی  و  خشکی  شکم،  و  سینه 

کودکان می شود.
آ، خاطرنشان کرد: تغذیه کودک  به علل کمبود ویتامین  با اشاره  آزور 
با شیر مصنوعي، تغذیه تکمیلي نامناسب و مصرف ناکافي منابع غذایي 
ویتامین آ، تغذیه نادرست و پرهیزهاي غذایي دردوران بیماري و نقاهت، 
ناآگاهي هاي تغذیه اي، فقر اقتصادي و کم بودن منابع غذایي ویتامین آ 

از علل مهم کمبود این ویتامین در بدن به شمار می رود.
واکسیناسیون بیش از ۲400 کودک زیر ۵ سال علیه 

ویروس فلج اطفال در حاجی آباد
فلج  ویروس  علیه  برای مرحله دوم  زیر ۵ سال  از ٢۴۰۰ کودک  بیش 

اطفال در شهرستان حاجی آباد واکسینه شدند.
و درمان شهرستان  بهداشت  بختیاری مدیر شبکه  اقتدار  دکتر حسین 
در  حاجی آباد  شهرستان  سالمت  های  تیم  همت  به  گفت:  حاجی آباد 
اجرای مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال بیش از ٢۴۰۰ کودک زیر ۵ 

سال علیه ویروس فلج اطفال واکسینه شدند.
دکتر اقتدار بختیاری با اشاره به اینکه مرحله دوم طرح تکمیلی ایمنسازی 
فلج اطفال همزمان با سراسر استان هرمزگان از ۱۴ تا ۱٧ اسفند ماه در 
مناطق روستایی، حاشیه شهرها و مناطق پرخطر شهرستان به صورت 
خانه به خانه و در سایر مناطق شهری و روستایی کم خطر در پایگاهای 
سالمت و مراکز خدمات جامع سالمت اجرا شد، افزود: در تمامی مناطق 
اجرای طرح، پوشش ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون حاصل گردیده و کلیه 

جمعیت هدف دو قطره واکسن فلج اطفال را دریافت کرده اند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد ورود اتباع بیگانه از 
مرزهای کشور و سکونت در شهرستان را یک عامل خطر برای شهرستان 
بیماریهای  علیه  ایمن سازی  ناقص  برنامه  به  توجه  با   : افزود  و  دانست 
واگیر در کشورهای همسایه اتباع وارده می توانند خطر بالقوه ای برای 
انتقال بیماریهای واگیر بویژه فلج اطفال، سرخک و تب دنگی به داخل 

کشور داشته باشند
دکتر اقتدار بختیاری از تالش تیم های سالمت در اجرای طرح تکمیلی 
واکسیناسیون فلج اطفال  و مردم بخاطر همکاری با این تیم ها قدردانی 
العبور  پراکندگی جغرافیایی جمعیت و صعب  به  توجه  با  و گفت:  کرد 
بودن بعضی مناطق از تمامی تیم های سالمت که در اجرای این طرح 

مشارکت فعال داشتند، تقدیر و تشکر می نمایم. 



 ادویه ها عالوه بر افزودن طعم خوب برای غذا، فواید سالمتی 
ایمنی  سیستم  افزایش  شامل  که  می دهند  ارائه  را  مختلفی 
تا  دارند  عادت  افراد  بسیاری  است.  قندخون  کنترل  تا  بدن 
کنند  استفاده  طعم  شدن  بهتر  برای  نمک  از  غذا  شروع  در 
را  بدن  برای سالمتی  مناسب  ادویه های  از  برخی  محققان  اما 
استفاده  کمتر  نمک  از  تا  می کنند  توصیه  و  کرده اند  معرفی 

کنید. 
است  شده  داده  نشان  و   A ویتامین  از  سرشار  فلفل   : تند  فلفل 
می کند،  مبارزه  آزاد  رادیکال های  با  می دهد،  کاهش  را  درد  که 
کلسترول را کاهش می دهد، احتقان را پاک و از ایمنی بدن حمایت 
و  می کند  مبارزه  معده  زخم  با  رایج  باور  برخالف  می کندهمچنین 
باعث ایجاد آن نیز نمی شود. کپسایسین، ترکیب قدرتمند موجود در 

فلفل قرمز ممکن است به سالمت قلب نیز کمک کند.
عالی  منبع  پونه کوهی خشک  قاشق چای خوری  : یک  پونه کوهی 
که  است  آنتی اکسیدان هایی  از  سرشار  و  است  فیبر  و   K ویتامین 
به  کوهی  پونه  این،  بر  عالوه  می شود.  یافت  اسفناج  فنجان  سه  در 
عنوان یک عامل ضد باکتری موثر برای کمک به مبارزه با عفونت ها 

شناخته شده است.
زردچوبه : زردچوبه عالوه بر افزودن رنگ، به دلیل فواید ضد التهابی 
زردچوبه،  در  کورکومین  می گیرد.  قرار  بسیاری  توجه  مورد  دارد  که 
درد  که  دارد  توجهی  قابل  التهابی  ضد  و  آنتی اکسیدانی  خواص 
قلبی،  بیماری  دیابت،  مدیریت  به  و  می دهد  تسکین  را  آرتریت 
ایمنی  خود  بیماری های  انواع  و  کیستیک  فیبروز  آلزایمر،  بیماری 
مانند آرتریت روماتوئید کمک می کند. همچنین، برای تسریع بهبود 

زخم ها نیز استفاده شده است.

است.  استفاده  مورد  ادویه های  ترین  رایج  از  یکی  دارچین   : دارچین 
مصرف این ادویه در افراد دیابتی می تواند از افزایش سطح قند خون 
جلوگیری کند و رایحه دارچین حس آرامش بخشی را ایجاد می کند.

سرماخوردگی،  با  مقابله  جمله  از  دارد  بسیاری  خواص  سیر  سیر: 
افزایش سالمت قلب و خواص ضدالتهابی است. نتایج مطالعات نشان 
داده اند که سیر از رگ های خونی شما در برابر استرس اکسیداتیو و 
استفاده  ماده غذایی  این  از  روزانه  بنابراین  التهاب محافظت می کند 

کنید.

تهوع صبحگاهی  و حتی  معده  ناراحتی  رفع  برای  زنجبیل  زنجبیل: 
با  سفر  در  و  مرتبط  درد  کاهش  با  همچنین  شده  شناخته  موثر 

ماشین توصیه به مصرف آن شده است.
کاکائو: اگرچه کاکائو در واقع یک ادویه نیست اما می تواند بسیاری 
همچنین  بدهد  آنها  به  خوش  طعمی  و  کند  معطر  را  غذاها  از 
که  است  داده  نشان  بررسی ها  نتایج  کند.  هدیه  افراد  به  را  لبخند 
را  خون  گردش  و  می دهند  کاهش  را  فشارخون  کاکائو  فالوانول های 

بهبود می بخشند.
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سیما خادمی  فعالیت ادبی و حضور در انجمن شعر را از سال ۱۳۹۵ آغاز 
ریزی  برنامه  و  مدیریت   ، تربیتی  علوم  لیسانس  تحصیالت  دارای   . کرد 
آموزشی می باشد. از آثار وی می توان به کتاب های مجموع شعر مشترک 
انتشارات  از   از ۱۰۱ شاعر  پایتخت شعر )۱(، پایتخت شعر)۲( ۱۰۱ غزل 

مؤلفین طالیی و واژه های احساس انتشارات رزا اشاره کرد
***

از  نام  زن    آوردند  ،  آری  شب  یلدا  را
دارد  سر  موی  من  ،  دم های  مسیحا  را
هر   میوه  شیرینی  شهدی  ِز   لبی   دارد
هر  پسته ی  خندانی ، دیده  مِه  سیما  را
قلبم که اناری  شد خونین  و  ترک خورده 

صد دانه زمین خورده بر سر نکشان  پا را
برف  است  و  سپیدیَش ، یاد آور قلب تو 
هر  سرو   بروید   تا   بیند   قد   رعنا  را
هر فال که از حافظ ، خوانند  من  آنجایم
عاشق شده ام  گویم ، وصف دل  شیدا را 
هر جا که تو  می باشی  یلدای  نشاط آرد
 اما   اگرم   حاسد ،   آتش  نزند   ما   را 
امسال   کجا  هستی  ؟   یوسف  شده ای 

در چاه  
آن  شانه ی  مردانه  کو  چشم   زلیخا  را 

سیما خادمی
*** ***

دارای   ، اصفهان  ساکن   ۱۳۶۵ سال  متولد  ترنم"  تخلص"  کندی  شهناز 
تحصیالت :لیسانس علوم تربیتی می باشد.

 فعالیت ادبی خود را  از سال ۱۳۹۹ آغاز کرد.  از آثار وی می توان به کتاب 
جشنواره ی یزد ، پایتخت "یک و دو" ،۱۰۱ غزل ، به جای تو می نویسم

و ققنوس اشاره کرد.
***

 کاش با پایان پاییز این  جهان می ایستاد
یا  زمین  از   دور  بیداد  زمان می ایستاد
چشم من وقتی که سرشار  از  هواِی  گریه

بود
ابر تیره  دم  به دم  در  آسمان  می ایستاد
یک شبی احساس می کردم تمام این جهان
دور خود می چرخد اماهمچنان می ایستاد
چند   باری    تا    موهایم  اسیر  باد    شد

شانه  می لرزید  گاهی ، ناگهان  می ایستاد
 وقت   رفتن  در  نگاهم  التماسم  را  ندید
بی خبر از این که قلبم بی امان می ایستاد
التماس و  اشک پایان  غرور یک  زن  است
کاش   می فهمید  آن نامهربان   می ایستاد

شهناز کندی»ترنّم«
*** ***

زینب کرمی یگانه متولد ۱۳۶۸ شهرستان بروجرد استان لرستان
 دانشجو تربیت معلم  و خانه دار است

***
باید که  زن در  عاشقی  دیوانه  باشد
اصال چه  بهتر در جنون  مردانه  باشد
حتی  که   در  دلدادگی  فرهاد ها   را
شیرین ترین اعجاز این  افسانه  باشد
گاهی  زلیخایی   شود  تا  در خیالش
با  یوسفی  دلداده  و  هم خانه  باشد

او  شادمانی   را   به  دنیا  می  فشاند 
با  اینکه  خود  مانند یک ویرانه  باشد
دنیای عقل و  عاقالن دنیای  او نیست

باید که  زن  در  عاشقی  دیوانه  باشد 
زینب کرمی یگانه

*** ***
، منتقد  ادبی ترنم یاس  انجمن  شهال اسماعیلی متولد ۱۳۶۱ تهران مدیر 
و مدرس ادبیات دارای مدرک  کارشناسی حقوق  می باشد . فعالیت ادبی 
خود را از سن ۱۴ سالگی  آغاز کرد . از آثار وی می توان به کتابهای واژه 
های بارانی ، بر گستره ی شعر ، نام تو را خط میزنم ،عاشقانه های نا آرام ، 
ترنم یاس ، هیچ وقت ، ترجمه اشعار ناظم حکمت ،  سرم فقط برای بوسیدن 
دستهای تو خم می شود  ، ترجمه اشعار جمال ثریا ، تو عشق بودی ، این را 

از رفتنت فهمیدم اشاره کرد.
***

شاید  که در لحن و صدایش  درد باشد 
یک  زن  که  می خواهد  کمی هم  مرد 

باشد 
باید  برای  این   غزل ها   چاره ای  کرد 
وقتی  که  مضمونش  دلی  نامرد باشد

نه  گرمی دست   کسی را  حس  نکردم 
بگذار  دستم بعد  از این  هم سرد باشد

بازیچه ی   دستان     تقدیرم   و    باید 

تقدیر   من    تقدیر    تخته   نرد   باشد 
قصد سفر دارم در این دنیا  کسی نیست 

هنگام    رفتن   بر    لبش    برگرد  باشد 
شهال اسماعیلی

*** ***
آهوی چشمت، عقل را زنجیر کرده
عطرت تمام باغ را تسخیر کرده 
از شهد لبهایت، کمی ما را بنوشان
لبخند تو ،ذهن مرا درگیر کرده 
طوفان بی تابی وجودم را گرفت و
آوارگی را قلب من  تدبیر کرده

گمنام و تنها،محو و بی آوازه بودم 
این عشق نامم را چه ،عالم گیر  کرده! 
گفتی به من باید صبوری کرد با غم

گویا جدایی را خدا تقدیر کرده 
دوری بس است ای نازنین برگرد دیگر

این فاصله دلداده ات را پیر کرده 
سوسن جعفرزاده

بهترین ادویه برای سالمتی کدام است؟
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هف استاندار هرمزگان در نشست بررسی روند اجرای طرح کیفیت 
بخشی آموزش دانش آموزان کنکوری استان مطرح کرد:

بیش از سه میلیارد تومان اعتبار در راستای اجرای طرح 
کیفیت بخشی آموزش دانش آموزان کنکوری به آموزش 

و پرورش استان، تخصیص یافته و تزریق شده است 

استاندار هرمزگان گفت: استان هرمزگان به قهرمان و افراد رتبه  برتر در 
کنکور سراسری نیاز دارد و هدف ما ضمن تربیت قهرمان، این است که 

همزمان عدالت آموزشی در سراسر استان محقق شود.
کیفیت  اجرای طرح  روند  بررسی  نشست  در  دوستی  مهدی  مهندس 
حضور  با  که  هرمزگان  استان  کنکوری  آموزان  دانش  آموزش  بخشی 
و  آموزش  مدیران  کنکوری،  نخبه  و  مستعد  آموزان  دانش  از  جمعی 
پرورش و مدارس، معلمان و دبیران و همچنین از طریق ارتباط ویدئو 
کنفرانس با فرمانداران و دانش آموزان مستعد و نخبه کنکوری در سراسر 
شهرستان های استان هرمزگان برگزار شد، عنوان کرد: هدف ما این است 
که جایگاه استان هرمزگان در کنکور سراسری ارتقا پیدا کند و این طرح 
قرار است موجب ارتقا و بهبود رتبه های دانش آموزان استان هرمزگان 

در کنکور سراسری شود.
بهبود  و  اصالح  جهت  در  مشکالت،  احصای  با  باید  داد:  ادامه  وی 

فرآیندهای اجرا و رفع مشکالت این طرح، از هم اکنون اقدام شود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه فرمانداران باید به طور جدی بر اجرای 
این طرح نظارت کنند و در خصوص آن پاسخگو باشند، افزود: فرمانداران 
در نشست با معلمان و دانش آموزان و مدیران آموزش و پرورش، رفع 
مشکالت موجود در این خصوص را پیگیری و هر کاری که الزم است 

برای تقویت معلمان و دانش آموزان، انجام دهند.
دوستی با بیان اینکه تاکنون حمایت همه جانبه ای را از این طرح  انجام 
داده ایم و این کمک ها همچنان تداوم خواهد داشت، تصریح کرد: طی 
مدت اخیر اعتبارات قابل توجهی به این طرح تخصیص و تزریق شده 
به  تومان  میلیارد  از سه  بیش  این طرح،  اجرای  راستای  تاکنون در  و 
آموزش و پرورش استان کمک شده تا دانش آموزان نخبه و مستعد پایه 
های یازدهم و دوازدهم و دانش آموزان المپیادی را در استان هرمزگان 
تحت پوشش قرار دهد و همچنین نسبت به تجهیز تعداد مشخصی از 
آزمایشگاه ها و تامین سایر امکانات مورد نیاز در جهت تشکیل کالس 

های آموزشی، اقدام کند.
وی گفت: استان هرمزگان به قهرمان و افراد رتبه  برتر در کنکور سراسری 
نیاز دارد و هدف ما از اجرای این طرح ضمن تربیت قهرمان، این است که 

همزمان عدالت آموزشی در سراسر استان محقق شود.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: تمرکز بر اجرای این طرح، برای آینده 
استان هرمزگان است تا کادر قوی برای آینده هرمزگان تربیت شود که 

در خدمت بهبود معیشت و ارتقای استان قرار بگیرند.
استان  این  ستاره های  هرمزگان،  آموزان  دانش  اینکه  بیان  با  دوستی 
هستند و دغدغه  ما این است که در کنکور سراسری رتبه های خوب به 
دست آورند و باید این امکان برای همه دانش آموزان مستعد در سراسر 
هرمزگان فراهم شود، اظهار داشت: باید شبکه نظارت قوی بر اجرای این 
طرح و برگزاری کالس ها تشکیل شود و ظرفیت دانشگاه های موجود در 
شهرستان ها نیز در این راستا مورد استفاده قرار گرفته و همه امکانات 

مورد نیاز تهیه شود.
استان  در  تخصصی  هنرستان های  راه اندازی  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
هرمزگان، اضافه کرد: راه اندازی هنرستان تخصصی فوالد در بندرعباس 
با همکاری ایمیدرو در حال پیگیری است و همچنین برای شهرستان 
بندرلنگه پیگیر راه اندازی هنرستان تخصصی شیالت و آبزی پروری و 
برای شهرستان جاسک پیگیر راه اندازی هنرستان تخصصی نفت هستیم 
راه اندازی  فرمانداران می خواهیم ظرفیت شهرستان ها جهت  از همه  و 
هنرستان های تخصصی را اعالم کنند، که بودجه ساخت آن نیز تامین 
خواهد شد و برای تسریع در شروع کار، از ساختمان های موجود استفاده 

می شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان یک استان ثروتمند و دارای 
مردمی پرتالش و سخت کوش است، بیان داشت: این استان پر از ظرفیت 
و استعداد است که باید این افراد نخبه را شناسایی کنیم تا استعداد آنها 

در جهت رشد و پیشرفت استان و کشور، شکوفا شود.
و  مستعد  آموزان  دانش  از  جمعی  نشست،  این  در  است؛  ذکر  شایان 
نخبه کنکوری، مدیران آموزش و پرورش و مدارس، معلمان و دبیران 
و  مستعد  آموزان  دانش  کنفرانس،  ویدئو  ارتباط  از طریق  و همچنین 
نخبه کنکوری در سراسر شهرستان های استان هرمزگان، به بیان نظرات، 

پیشنهادات و دغدغه های خود پرداختند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نشست خبری؛

شاهد کاهش و روند نزولی کرونا در استان هستیم / شهروندان 
و مسافران نوروزی دستورالعمل ها را رعایت کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با توجه به تزریق دوز دوم و 
سوم واکسن توسط جمعیت باالیی از کشور و استان علیه ویروس کرونا، 
شاهد کاهش و روند نزولی بیماری نسبت به هفته های گذشته هستیم؛ 

در صورت استمرار این روند میزان محدودیت ها کمتر خواهد بود.
دکتر حسین فرشیدی در نشست خبری ویدئوکنفرانسی با اصحاب رسانه 
افزود: افرادی که نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام نکرده اند می 
توانند با مراجعه به مراکز تجمیعی واکسیناسیون در سراسر استان، خود 

را در مقابل بیماری کووید واکسینه کنند.
بخش  توسعه  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت  استان  در  مسافران  حضور 

گردشگری و اقتصادی است
از  زیادی  امسال مسافران  تعطیالت  ایام  در  بیان کرد:  فرشیدی  دکتر 
موضوع  این  شد؛  خواهند  استان  جزایر  و  شهرها  وارد  کشور  سراسر 
ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه بخش گردشگری و اقتصادی استان و 
کشور خواهد بود. لذا تامین سالمت مسافران و گردشگران یکی از دغدغه 
های دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای خدمت رسان می است 

که با همدلی و مشارکت این مهم تحقق خواهد یافت.
ایام  در  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تعطیالت نوروز عنوان کرد: در حال حاضر رعایت دستورالعمل ها در 
استان به شکل بهتری در حال اجرا است؛ از آغاز طرح بسیج سالمت 
نوروزی ۹۴ تیم بهداشتی و نظارتی در حال رصد این موضوع در سطح 

استان هستند.
آمارها نشان از کاهشی بودن موارد کرونا در استان است

فرشیدی بیان کرد: طی ۳ هفته گذشته آمارها نشان از کاهشی بودن 
میزان شناسایی و بستری موارد کرونا در استان می باشد در هفته گذشته 
این  و  است  زیر ۳۰ درصد رسیده  به  قطعی عمال  مثبت  موارد  تعداد 
عالمت بسیار خوبی است که در هفته های آینده )تعطیالت نوروز( شاهد 

موارد بیماری نباشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ابراز کرد: ما در مقابله با کووید 
واکسن گذاشتیم که خوشبختانه مردم  تزریق دوز سوم  بر   را  اساس 
استقبال بسیار خوبی داشتند؛ در مقایسه با کشور جزو ۲ یا سه استان 
اول هستیم. تزریق دوز سوم واکسن، استفاده از ماسک و فاصله گذاری 
اجتماعی از موارد بسیار مهمی است که مسافران در سفر به استان باید 

به آنها توجه داشته باشند.
از  پیشگیری  برای  اقامتگاه های مناسب  اسکان مسافران در  بر  تاکید 

گزش پشه های مهاجم
از  و دور  اسکان مناسب  انتخاب محل  بر  تاکید  دکتر فرشیدی ضمن 
محیط های مرطوب و آلوده به پشه توسط میهمانان نوروزی اظهار کرد: 
مسافران در محل های مناسب و ایمن از جمله مهمانپذیرها سکونت 

داشته باشند تا از گزش احتمالی هر گونه پشه در امان باشند.
وی اضافه کرد: در مهرماه به بعد درگیر پشه آئدس بودیم که ابتدا از 
بندرلنگه در ادامه بندرعباس و در نهایت مواردی از این پشه در شهر 
سیریک مشاهده شد. خوشبختانه موردی از بیماری ناشی از پشه در  
استان مشاهده نشده است لذا مسافران و شهروندان باید جانب احتیاط 

را رعایت کنند.
دکتر فرشیدی با اشاره به حجم باالی کار در ایام بیماری کووید ۱۹ و 
پشه مهاجم ائدس در استان تصریح کرد: با توجه به کمبود اعتبارات و 
اما هیچ خدمتی روی  به کارکنان،  پایان سال  پرداخت مطالبات  عدم 
زمین نمانده چرا که کارکنان بخش بهداشت و درمان در همه شرایط 

نسبت جامعه احساس تعهد و وظیفه می کنند.

اهمیت اعمال مالیات بر دخانیات در راستای تامین سالمت شهروندان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود 
به موضوع دخانیات و ارتباط مستقیم آن با سالمتی مردم اشاره کرد و 
گفت: انتظار می رفت موضوع مالیات بر دخانیات که مستقیم با سالمت 
مردم ارتباط دارد در مجلس رای بیاورد که متاسفانه به نتیجه نرسید 

و رای نیاورد.
وی اذعان کرد: شیوع قلیان در خانواده ها به خصوص در سنین پایین رو 
به افزایش است و فرزندان در شرایط اعتیاد به این مواد دخانی قرار دارند. 
آن چیزی که اکنون در حوزه درمان هزینه می شود ناشی از عوارض 
مصرف دخانیات است که بسیاری از بخش های بدن را درگیر می کند.

دکتر فرشیدی یادآور شد: تبلیغات قلیان و مواد دخانی و نمایش این 
مواد در ویترین و پشت شیشه های مغازه ها مشکالت زیادی را به ویژه 
برای سنین پایین با خود همراه داشته است؛ لذا قانون منع تبلیغات در 

این حوزه باید اجرایی شود.
در  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  وضعیت  به  اشاره  با  فرشیدی 
شناورهای مسیر جزایر و همچنین پروازها گفت: تا قبل از انجام دوز دوم 
واکسن در کشور شرایط برای سوار نمودن مسافران ۶۰ درصد ظرفیت 
بود اما اکنون این محدودیت برداشته شده و بر رعایت دستورالعمل ها و 

برقراری تهویه مناسب تاکید شده است.
به بهره برداری   پروژه های درمانی بزرگ استان ظرف ۲ سال آینده 

می رسند
ابراز کرد: به دنبال سفر اخیر رئیس جمهور به استان  دکتر فرشیدی 
پروژه های درمانی از جمله بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی بندرعباس، 
بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی میناب، بیمارستان کودکان پاالیشگاه نفت 
بندرعباس و بیمارستان ۲۶۱ تخت خوابی نفت ستاره خلیج فارس با 
سرعت بیشتر و پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی در حال ساخت می باشد.

وی خاطر نشان کرد: این پروزه های مهم درمانی ظرف ۲۴ ماه آینده 
امیدواریم در سال  بیمار پذیری خواهند شد؛  فاز فعالیت اجرایی  وارد 

۱۴۰۲ شاهد افتتاح و بهره برداری از این بیمارستانها باشیم.
 برای نخستین بار صورت گرفت؛

بورسیه با تضمین اشتغال ۶0 دانشجوی دانشگاه هرمزگان 
توسط بخش خصوصی

مقاطع تحصیلی  و  موردنیاز، در رشته ها  انسانی  نیروی  تربیت  قرارداد 
مختلف موردنیاز شرکت بنا گستر کرانه، تحت عنوان دانشجویان بورسیه 

در دانشگاه هرمزگان منعقد شد.
با  بورسیه  قرارداد  اولین  مختلف  ابعاد  اعالم  با   ، محمدصادقی  دکتر 
کرد:  هرمزگان  دانشگاه  با  خصوصی  شرکت  توسط  اشتغال  تضمین 
مفهوم گذر  به  کرانه(  بنا گستر  و شرکت  ابتکار دوجانبه)دانشگاه  این 
و  بود  خواهد  جذب  برای  بورسیه  مدل  سمت  به  حرکت  و  آزمون  از 
می تواند عیب های استخدام مبتنی بر آزمون را رفع نماید و منجر به 

تربیت هدفمند نیروی انسانی شود.
وی اضافه کرد: دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه ارزش آفرین می تواند 
در راستای تعاون علمی با صنعت با مدل مذکور  با سایر صنایع همکاری 
نماید و انتظارات صنایع  را در جذب نیروی کارآمد پاسخ دهد، امیدواریم 
الگویی  بخش خصوصی   با  بورسیه  قرارداد  اولین  به عنوان  ابتکار  این 

مناسبی برای تربیت نیروی متخصص و ماندگار در استان باشد.
شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده  مرادی،  احمد  همچنین 
اسالمی نیز با تشکر از تالش های چشمگیر صورت گرفته در این مدت 
کوتاه در دانشگاه هرمزگان که در نوع خود بی نظیر است، بیان کرد: این 
استان  صنایع  تمامی  در  استفاده  و  قابل گسترش  دانشجو  مدل جذب 
است، امیدوارم صنایع از این حرکت در جذب و استخدام نیروی انسانی 

ماندگار و توانمند استفاده کنند.
از  ابراز خرسندی  کرانه ضمن  بنا گستر  نماینده شرکت  راد،  سپهری 
اساس مدل  بر  آنان  اشتغال  و   توافق  مورد  دانشجویان  کامل  بورسیه 
طراحی شده، اظهار کرد: آمادگی الزم را برای سایر همکاری های آموزشی 
و پژوهشی با دانشگاه هرمزگان داریم و امیدواریم این مدل مورد استقبال 

سایر بخش های خصوصی نیز قرار گیرد.

چند خبر کوتاه از استان



سماق پلو یکی از انواع غذا های سنتی و مجلسی ایرانی است که می 
توانید هم با گوشت و هم با مرغ نیز آن را آماده کنید. نکته ای که 
در خصوص این غذا وجود دارد آن است که این غذا دارای دستور های 
بسیار متنوعی در سراسر کشور بوده و به دلیل استفاده از سماق در 
آن به عنوان یکی از مواد اصلی و سازنده این غذا، دارای خواص زیادی 
مثل ضد سرطانی بودن و ویتامین c باال و بسیاری خواص دیگر می 
باشد. در واقع طعم ترشی سماق در کنار مزه گوشت لذت خوردن این 
غذای اصیل و سنتی ایرانی را دو چندان می کند. جالب است بدانید 
که این غذا به دلیل شباهت های بسیاری که به کوبیده دارد یکی از 

رقیب های اصلی و سرسخت آن نیز شمرده می شود. 
مواد الزم 

برنج ۴ پیمانه
گوشت چرخ کرده ۳۰۰ گرم

پیاز ۱ عدد متوسط
سماق به مقدار الزم

پودر لبو ۱ قاشق چایی خوری
زعفران آب کرده ۴ قاشق غذا خوری

نمک و فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار الزم
روغن به مقدار الزم

سیب زمینی ۱ عدد بزرگ
طرز تهیه 

مرحله اول: آماده سازی برنج
ابتدا برنج خود را درون ظرفی بریزید و بعد آن را ۳ الی ۴ بار با آب 
و  آبکشی  از  بعد  و  کنید  آبکشی  و  بشویید  آرامی  و  به خوبی  سرد 
شستن برنج داخل ظرف مقداری آب بریزید و به آن کمی نمک اضافه 
کنید در حدی که آب آن مقداری شور مزه باشد و هم بزنید و سه 
ساعت به برنج خود فرصت دهید تا داخل این آب به خوبی خیس 

بخورد و آماده شود.
مرحله دوم: آماده سازی گوشت

گوشت چرخ کرده خود را داخل ظرفی بریزید و بعد پیاز را با آب به 
رنده  پیاز  آب  و  کنید  رنده  را  آن  و  بگیرید  پوست  و  بشویید  خوبی 
کرده را بگیرید و به گوشت چرخ کرده خود درون ظرف اضافه کنید 
و بعد به آن ها مقداری نمک و فلفل سیاه و زردچوبه و ۲ قاشق غذا 
خوری سماق اضافه کنید و بعد آن ها را با دست خود چند دقیقه 
ای ورز دهید تا حالت چسبنده شود و بعد مقداری از آن را برداشته و 
دست خود را خیس کنید و با دست خیس به آن شکل قلقلی شده 
بدهید و تمام گوشت را به همین شکل و شیوه قلقلی کنید و بعد 
آن را به مدت ۱ ساعت درون یخچال با درب بسته استراحت بدهید 
و بعد ماهیتابه ای برداشته و مقداری روغن داخل ماهیتابه بریزید و 
آن را روی شعله گاز قرار دهید تا کمی روغن گرم شود و بعد گوشت 
در  دهید  تفت  کمی  و  بریزید  داغ  روغن  درون  را  شده  قلقلی  های 

حدی که فقط مقداری رنگ آن ها تغییر کند زیرا پخت گوشت ها در 
البه الی برنج اتفاق می افتد. بعد از آن که گوشت ها مقداری تغییر 
رنگ دادند قبل از آن که حرارت زیر آن ها را خاموش کنید زعفران 
با گوشت ها مخلوط  آب کرده را هم به آن ها اضافه کنید و خوب 
خورد  به  خوبی  به  نیز  زعفران  تا  دهید  زمان  و  بزنید  هم  و  کنید 

گوشت برود و بعد آن ها را از روی حرارت برداشته و کنار بگذارید.
مرحله سوم: آماده سازی پودر لبو و پخت برنج

در این مرحله پودر لبو را نیز درون لیوانی بریزید و بعد مقداری روی 
تا  دهید  قرار  کتری  بخار  روی  را  آن  و  بریزید  آن آب جوشیده شده 
کمی رنگ آن قوی تر شود سپس قابلمه ای برداشته و درون آن ۷ 
به  آب شروع  تا  دهید  قرار  گاز  روی شعله  را  آن  و  بریزید  آب  لیوان 
و  کنید  اضافه  نمک  خوری  چایی  قاشق   ۳ بعد  و  کند  جوشیدن 
برنجی را هم که درون آب قرار داده و خیس خورده بود را برداشته و 
آبی که در آن برنج خیس خورده بود را دور بریزید و برنج را به آب 
جوشیده درون قابلمه اضافه کنید و حرارت آن را زیاد کنید و در طی 
و  کنید  نیز جمع  را  شوند  می  آب جمع  روی  که  هایی  پخت کف 
دور بریزید و بعد از گذشت تقریباً ۱۰ دقیقه که این بستگی به نوع 
برنجی دارد که شما آن را می پزید باید یکی از دانه ها را برداشته و 
بررسی کنید که سطح روی آن نرم و داخل آن کمی سفت باشد و با 
انگشت به راحتی از وسط نصف شود، آن زمان وقت آبکش کردن برنج 

شماست پس آن را آبکش کنید و برنج را کمی با آب سرد بشویید.
مرحله چهارم: اضافه کردن مواد به یکدیگر

بودید  داده  تفت  زعفران  همراه  به  را  گوشت  آن  در  که  روغنی  حاال 
بشویید  نیز  را  زمینی  بریزید و سیب  قابلمه خود  و کف  برداشته  را 
را  قابلمه  و  دهید  برش  ای  حلقه  به شکل  را  آن  و  گرفته  پوست  و 
روی شعله گاز قرار دهید و کمی که روغن داغ شد حلقه های سیب 
زمینی را کف قابلمه خود بچینید و سپس در آن مقداری از برنجی 
خوری  غذا  قاشق   ۲ و  گوشت  مقداری  همراه  به  را  بودید  پخته  که 
سماق بریزید و مقداری آز آب لبویی که تهیه کرده بودید را نیز به 
مواد اضافه کنید و به همین شکل الیه الیه برنج و مواد را پر کنید 
و بعد شعله را کم کنید و درب قابلمه را بگذارید تا برای مدت حدوداً 
۴۵ دقیقه دم بکشد و سماق پلوی خوشمزه شما آماده سرو شود پس 
از آن هم غذای شما آماده است میل کنید و لذت ببرید. نوش جان

نکات کلیدی در تهیه سماق پلو مجلسی
در صورت منع مصرف گوشت می توانید این غذای بسیار خوشمزه 

را با مرغ ریش ریش شده نیز تهیه کنید.
این غذا در کنار گوجه و فلفل کبابی شده دو چندان  لذت خوردن 

می شود.
بهتر است برنجی که در کنار این غذا سرو می شود برنج ایرانی باشد.

جای  به  نیز  ای  تابه  کباب  با  را  خوشمزه  بسیار  غذای  این  برخی 
گوشت قلقلی شده سرو می کنند.

زیادی پختن برنج داخل آب باعث شفته شدن آن هنگام پخت نهایی 
می شود.
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سر
خطر پشه آئدس در کمین قشم/ مشاهده ویروس غیرفعال منتقله از پشه آئدس

 در خون یکی از قشموندان

با سرآشپز= سماق پلو مجلسی 

مشاهده  از  قشم  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
ویروس غیرفعال منتقله از پشه آئدس در خون یکی از قشموندان 
مختلف  مناطق  به  متعددی  سفرهای  فرد  این  گفت:  و  داد  خبر 

داشته و نمی توان قطعی اعالم کرد در کجا مبتال شده است.
آئدس  پشه  کرد:  بیان  قشم  شهرستان  سالمت  شورای  در  مرادی  یاسر 
ویژگی های  دلیل  به  و  شده  مشاهده  دنیا  کشور   ۲۱۶ در  هم اکنون 
صورت  به  متفاوت  اقلیم های  در  انتشار  در  زیادی  توانایی  زیست شناختی 

گسترده دارد.
و  لنگه  و  بندرعباس  در  پشه  این  نیز  هرمزگان  استان  در  داد:  ادامه  وی 
نشده  ثبت  در جزیره  آن  از  نمونه ای  هنوز وجود  و  سیریک مشاهده شده 

است.
مهمترین  را  تاریک  و  مرطوب  مناطق  کم عمق،  سطحی  آب های  مرادی، 
رشد  از  جلوگیری  برای  کرد:  اضافه  و  دانست  پشه  این  تخم ریزی  جایگاه 
این پشه باید مناطق پرخطر همچون خورها و کانال های آب، آب انبارها، 
و  ساختمانی  نخاله های  فرسوده،  الستیک  انبارهای  کولر،  آب  مخازن 

قایق های فرسوده ساماندهی و بهسازی شوند.
به گفته سرپرست شبکه بهداشت و درمان قشم تاکنون ۵۵۲ نقطه پرخطر 
تسریع  برای  و  شده  بهسازی  نقطه   ۸۸ و  شده  شناسایی  شهرستان  در 
نیاز  نقاط پرخطر به همکاری بین بخشی دستگاه های اجرایی  ساماندهی 

است.
بامبو در خانه خودداری  از نگهداری گیاه  وی به قشموندان پیشنهاد کرد 

کنند چراکه ریشه های این گیاه محل مناسبی برای تخم ریزی و نمو پشه 
آئدس می باشد.

سالمت  برنامه  آغاز  از  همچنین  قشم  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
طرح  این  در  افزود:  و  داد  خبر  اسفندماه   ۱۰ از  شهرستان  در  نوروزی 
می کنند  تالش  نظارتی  طرح های  تشدید  با  بهداشت  شبکه  کارشناسان 

نوروزی ایمن برای قشموندان و گردشگران پیش رو باشد.
مرادی نظارت بر مکان های اقامتی، تفریحی، ناوگان حمل و نقل عمومی، 
مجتمع های تجاری و شناورها به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی را از 

جمله مهمترین وظایف و اهداف طرح سالمت نوروزی برشمرد.
از مناطق شهر سیریک  این پشه در یکی  گفتنی است که هفته گذشته 

نیز مشاهده شد.

نوارهای  روی  از  را  آن  می توان  که  است  تیره رنگی  و  کوچک  پشه  آئدس، 
سفید روی پاها و فلس های سفید و نقره ای روی بدنش شناخت. آئدس 
در نواحی حاره و جنب حاره سراسر دنیا زندگی می کند. پشه های آئدس، 
هم در شب و هم در روز و زمان فعالیت انسان او را می گزند. آن ها خود 
را با تولیدمثل در محیط های شهری سازگار کرده اند که این ویژگی، تاثیر 
منفی و وسعت شیوع بیماری هایی را که منتقل می کنند، افزایش می دهد. 
از هر چهار نفر مبتال به ویروس تب دانگ، یک نفر بیمار می شود. عالئم 
شخص بیمار ممکن است خفیف باشد یا شدید. تب دانگ شدید ممکن 
است حتی باعث مرگ شود و معموال به مراقبت در بیمارستان نیاز دارد. 
شایع ترین عالئم تب دانگ تهوع، استفراغ، دانه های پوستی، درد چشم، به 
خصوص پشت چشم، عضالت، مفاصل یا استخوان ها است. داروی خاصی 
برای درمان تب دانگ وجود ندارد و فقط عالئم این بیماری درمان می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: تنها راه مقابله با این 
حشره بهسازی محالت و سم پاشی محل مورد مشاهده این پشه است و 
شده  یاد  محل  ابتدا   ، نقطه  یک  در  آئدس  پشه  قطعی  مشاهده  از  پس 
بهسازی می شود و پس از شناسایی محل تخم ریزی )تجمع الرو( نسبت 

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

محل دیگری برای رشد و نمو این پشه خطرناک است.


