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صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 20  فروردین  1401 سال سوم
www.avayedarya.ir

هشدار وزارت بهداشت درباره شیوع سرخک 
 فراخوان واکسیناسیون کودکان ایرانی و مهاجر زیر ۵ سال

انتظار زن هرمزگان المان جدید 
شهرداری بندرعباس

دو طال و دو نقره حاصل کار قایقران هرمزگانی 
در مسابقات قهرمانی آسیا

خاطره مالیی پلی عضو کمیته ملی استعداد یابی
 انجمن مینی گلف کشور:

 رها شدن افکار و باال رفتن تمرکز ارمغان ورزش گلف می باشد

ابالغ بخشنامه پرداخت تسهیالت 1۲0 میلیونی 
ازدواج به شبکه بانکی کشور



موفقیت بانوان هرمزگانی نشان از استعداد درخشان و پتانسل 
 ... و  فرهنگی  زمینه های مختلف ورزشی،  در  که  است  باالیی 
تالش  از  دست  هرگز  ها  محدودیت  داشتن  وجود  با  و  دارند 

برنداشته اند.
بندر خمیر عضو کمیته ملی  از  بانویی  پلی  تازگی خاطره موالیی  به 
استعداد یابی انجمن مینی گلف کشور شد. به همین بهانه گفتگویی با 

وی انجام داده ایم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.
 خودتان را به طورکامل معرفی کنید 

فارغ از چیزی من انسان هستم و عاشق مردم استانم هرمزگان... 
سالم

من خاطره مالیی پلی هستم متولد ۱۳۶۵... متاهل و دارای دو فرزند... 
ارشد  دانشجوی  و  روانشناسی  لیسانس  بندرخمیر...دارای  ساکن 

مدیریت
از فعالیت های خود برایمان صحبت کنید 

بیشتر فعالیت های من فرهنگی،  اجتماعی و ورزشی هست، سه سال 
و  داشتم  فعالیت  اجتماعی  اورژانس  مسئول  و  روانشناس  عنوان  به 

کارشناس نمونه کشوری و استانی در سال ۱۳۹۹ شدم... 
این  بندر خمیر هستم و در  داوطلب جمعیت هالل احمر شهرستان 

حوزه هم فعالیت خوبی داشتم
در  فعالیتم  بیشتر  و  هستم  زندگی  مهارتهای  مدرس  حاضر  حال  در 

زمینه ی توانمند کردن بانوان هست
رییس هیئت گلف شهرستان بندرخمیر و مربی مینی گلف هستم و 
سه میدان مینی گلف با همکاری شرکت تعاونی خمیر ساروج جنوب 

راه اندازی کردیم. 
آموزش مهارت های زندگی جهت توانمند کردن بانوان و شروع کمپین 
۵ صبحی با مدیریت و آموزش خودم و همراهی دوستان بزرگوار که 

خداروشکر بازخورد خوبی داشت
آقای دلیران سرپرست  با حکم جناب  تازگی  به  به لطف خداوند،   و 
استان  گلف  رییس محترم هیئت  پیشنها  به  بنا  و  مینی گلف کشور 
آقای شبانکاره ، بنده افتخار این را پیدا کردم که به عنوان عضو کمیته 

ی ملی استعداد یابی مینی گلف کشور انتخاب شوم
چطور با گلف آشنا شدید؟ 

من همیشه عاشق ورزش بودم و عالقه ی خاصی به این رشته ورزشی 
داشتم و آن را از طریق رسانه ها دنبال میکردم .

 همیشه هم باخودم میگفتم باید این رشته ورزشی به استان هرمزگان 
استان  وارد  رشته  این  شدم  متوجه   ۱۳۹۷ سال  اینکه  تا  بیاد  هم 
هرمزگان شده و خبرش درج شد که  رییس هیئتش آقای شبانکاره 

هستند
بعد از این چون عالقمند بودم ، پیگیر شدم و تمرین کردم و آموزش 

دیدم و توانستم فعالیت کنم و مربیگریش را بگیرم... 
توانستم  داشتم  که  ای هم  به عالقه  توجه  با  که  را شکر گذارم  خدا 

رییس هیئت گلف شهرستان بندرخمیر شوم. 
استقبال بانوان ازاین رشته چطور است ؟ 

و  گلف  مینی  المپیاد  مسابقات  در  استانمان  بانوان  بار  اولین  برای 
شرکت  کشور  گلف  قهرمانی  مسابقات  در  بار  اولین  برای  همچنین 

کردند که میتوانیم درتاریخ هرمزگان حتی نام ببریم.
در یک جمع بندی کلی و باتوجه به اطالعاتی که نسبت به این ورزش 
دارم استقبال بسیار خوبی شده است و مراجعه کننده در سطح استان 
و هم شهرستان زیاد داشتیم این امر ما را ملزم می کند  که با همکاری 
راه  سریعتر  هرچه  ها  شهرستان  در  را  ها  ساخت  زیر  امر  مسئولین 

اندازی کنیم و در اختیار مردم عزیز استان قرار دهیم.
البته یک زمین رنج گلف توسط هیئت گلف استان در مجموعه ورزشی 
خلیج فارس  در حال راه اندازی است که انشاهلل بعد از راه اندازی آن 

اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

از دیگر اقدامات انجام شده راه اندازی زمین های مینی گلف است که 
با همکاری  شهرداری های مناطق در پارک های بندر عباس زمینهای 
در حال  و  است  گرفته  قرار  اختیارمردم  در  و  اندازی  راه  گلف  مینی 
که  انجام می شود  زمینها  در همین  تمرینات  و  مسابقات  حاضر هم 

کمک زیادی به توسعه و ترویج این ورزش کرده است.
ازاین  شهرستان  این  بانوان  هستید،   خمیر  ساکن  اینکه  به  توجه  با 

رشته استقبال کرده اند؟
 بله خداروشکر در استان هرمزگان استقبال خیلی خوبی شده و باتوجه 
به اینکه ورزش نوپا هست زیر ساخت هاش خیلی خوب برنامه ریزی و 
اجرا شد و شهر بندرخمیر هم پتانسیل خیلی خوبی دارد بانوان بسیار 

فعال و پویایی دارد... 
در استان تیم خیلی قوی برای اعزام به مسابقات کشور آماده شده بود 
به  نفر می خواستیم بفرستیم ولی متاسفانه  از خمیر هم ما یک  که 

خاطر کرونا انجام نشد
بانوان  ورزش  ویژه جهت  به  استان  در  ورزشی  های  کاستی  و  از کم 

بگویید؟
 باتوجه به اینکه این ورزش نو پا بوده و کم وکاستی هایی هم دارد 
که حتما باید با تالش هیئت و مسئولین مرتبط بتوانیم زیر ساختهای 
مناسب را در اختیار تمام شهرستانها قرار دهیم.  من اطمینان دارم  با 
توجه به اینکه بانوان هرمزگان پتانسیل بسیار باالیی دارند و این ثابت 

شده هست و بیشترفتی در خور شان بانوان عزیزمان خواهیم داشت
به تازگی عضو کمیته ملی استعداد یابی انجمن مینی گلف کشور شده 

اید؛ برای ما از فعالیت ها و اهداف این کمیته بگویید؟
و  شد  ها  هرمزگانی  ما  نصیب  افتخار  این  که  میکنم  خداروشکر  بله 

مطمئنا باهم و در کنار همدیگر میتوانیم خیلی موفق تر باشیم 
و همچنین قبل از این هم آقای شبانکاره رییس هییت گلف استان هم 
عضو هیئت رییسه مینی گلف کشور هست و هم عضو توسعه و زیر 
ساختهای عمرانی مینی گلف کشور هم میباشند و سپاسگزاریم از نگاه 

ویژه و حسن اعتماد فدراسیون به هرمزگانی ها
هدف از کمیته ی استعدادیابی مینی گلف ما طی صحبت هایی که 
حاال با اعضای این کمیته در سطح کشور داشتیم قرار شد یک سری 
بررسی های تخصصی را به انجمن پیشنهاد بدهند و بعد کار ما شروع 

شود 
اولینش بررسی پرسنل آکادمی ملی المپیک و کمیته ی ملی المپیک 
هست که قرار شده که ما برای کارمندان آکادمی برنامه هایی داشته 

بچه های مدرسه و  ما روی  برنامه ریزی و هدف  باشیم ولی در کل 
آموزش و پرورش می باشد... 

ی  برنامه  که   قراراست  فدراسیون  از  مدون  ریزی  برنامه  یک  با  ما 
استعدیابی را در تمام نقاط کشور راه اندازی کنیم که انشاهلل بتوانیم 
تمام افرادی که واقعا نسبت به این بازی استعداد خوبی دارند شناسایی 
کرده و بتوانیم یک تیم خوب و قدرتمند برای مسابقات آسیایی جهانی 

آماده کنیم
بانوان عالقمند به این ورزش به کجا مراجعه کنند ؟

و  ورزش  ی  اداره  به  توانند  می  بندرخمیر  در  عالقمندند  که  بانوانی 
جوانان واحد بانوان مراجعه کنند

و در خود استان اداره کل ورزش و جوانان قرار هست اتاقی را در اختیار 
و  دهد  اختصاص  فارس  خلیج  ورزشی  مجموعه  در  گلف  هیئت  تیم 

حتما به اطالع عموم خواهد رسید. 
شروع ورزش گلف شرایط خاصی دارد؟  

من الزم میدونم چند نکته را در مورد گلف بگویم
اوال مردم فکر میکنند گلف ورزش پولدارها هست... این مطلب را می 
خواهم به عرض همه ی هم استانی های عزیزم برسانم که مینی گلف 
ورزش بسیار ارزان قیمتی هست و اصال محدودیت سنی ندارد و کامال 
همگانی هست که باعث رها شدن افکار و باال رفتن تمرکز افراد میشود 
تا بتوانند برای لحظاتی به دور از دغدغه هایی که افراد دارند آرامش 

را تجربه کنند. 
راه  پارکها  در   دربندرعباس  گلف  مینی  زمینهای  ما  دوستان  حتی 
اندازی کردند و به صورت آزاد میتوانند استفاده کنند. که  فقط نیاز به 
یک دسته پاتر و توپ دارد،  شرایط خاصی الزم نیست و خوشبختانه 

ورزشی هست که هیچ گونه آسیبی به فرد وارد نمی کند.
و در آخر سخن پایانی... 

تشکر و قدر دانی از حسن اعتماد جناب دکتر عزیزی ریاست محترم 
آقای  جناب  همچنین  و  ایران   اسالمی  جمهوری  گلف  فدراسیون 
دلیران که پر از تالشن و انگیزه ی بسیار باالیی دارند و به تمام هییت 
های کشور انگیزه ی باالیی دادند و به لطف خدا حرکت برای توسعه 

وترویج این ورزش مفرح بیشتر شده است.
 و در آخر از همراهی جناب آقایان دکتر خادمی مدیرکل اداره ورزش 
وجوانان ، شبانکاره رییس هیئت گلف در استان ، برهم رییس محترم 
تربیت  اداره  بانوان  و همچنین مسئول محترم  بدنی،  تربیت  اداره ی 

بدنی بندر خمیر تشکر میکنم .

خاطره مالیی پلی عضو کمیته ملی استعداد یابی انجمن مینی گلف کشور:

 رها شدن افکار و باال رفتن تمرکز ارمغان ورزش 
گلف می باشد
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  گزارش  : زهره کرمی

 
 خاطره موالیی پلی عضو کمیته ملی استعداد یابی انجمن مینی گلف کشور شد

فیروز  دلیران  احمدرضا  سوی  از  حکمی  طی 
پیشنهاد  به  و  کشور  گلف  مینی  انجمن  سرپرست 
بیژن شبانکاره عضو هیئت رئیسه مینی گلف کشور 
خاطره مالیی پلی به عنوان عضو کمیته ملی استعداد 

یابی انجمن مینی گلف کشور منصوب گردید.
در متن حکم آمده است : 

سرکار خانم خاطره موالیی 
با سالم و احترام

 بنا به پیشنهاد رئیس محترم هیئت گلف استان هرمزگان 

و نظر به مراتب تخصص و تجارب ارزنده شما به موجب 
این حکم به عنوان عضو کمیته استعدادیابی انجمن مینی 
ایران به مدت یک سال منصوب  گلف جمهوری اسالمی 

می شوید.
 امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای اهداف 
عالیه فدراسیون گلف و انجمن مینی گلف و با مدنظر قرار 

دادن قوانین و مقررات مربوطه موفق و پیروز باشید.
 احمدرضا دلیران فیروز

سرپرست انجمن مینی گلف در این مراسم ضمن تبریک 

گلف  فدراسیون  اینکه  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  حلول 
مایه  است  کرده  پیدا  اعتماد  هرمزگان  بانوان  به  کشور 

سربلندی هیئت گلف هرمزگان می باشد.
کل  مدیر  توسط  موالیی  خانم  حکم  است  ذکر  به  الزم   
سازمان ورزش و جوانان به نمایندگی از فدراسیون گلف 
جمهوری اسالمی ایران و با حضور اعضای هیئت استانی 

گلف تقدیم ایشان گردید.
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هف تعجب آور است که چگونه بسیاری از مردم حتی با داشتن عالئم 
اوتیسم اما بدون اینکه این بیماری در آنها تشخیص داده شود، 
زندگی خود را سپری می کنند. کارشناسان معتقدند که اوتیسم 
به  باشد،  به دلیل شباهت عالئمی که ممکن است داشته  اغلب 

اشتباه به عنوان یک بیماری دیگر تشخیص داده می شود.
زندگی کودک  بزرگی در  تفاوت  تواند  اوتیسم می  تشخیص زودهنگام 
به  اواخر زندگی مبتال  تا  اوقات کودکان  اغلب  این حال،  با  ایجاد کند. 
اوتیسم تشخیص داده نمی شوند. همچنین، عالئم اوتیسم در بزرگساالن 
متفاوت از عالئم این بیماری در کودکان است و بسیاری از بزرگساالن 
یاد گرفته اند که با عالئم خود در طول سال ها زندگی کنند. اما دریافت به 
موقع درمان، مداخله و تشخیص به موقع اوتیسم می تواند تغییر بزرگی 
در زندگی فرد مبتال ایجاد کند، بنابراین در این گزارش تمام مسائلی که 
و جوانان  بزرگتر  کودکان  در  اوتیسم  تشخیص  مورد چگونگی  در  باید 

بدانید، آورده شده است.
دالیل تشخیص دیرهنگام اوتیسم

متوجه شدن ابتالی کودک به اوتیسم در سنین پایین و آغاز مداخالت 
درمانی تفاوت بزرگی در کیفیت زندگی وی ایجاد می کند. با این حال، 
در اغلب کودکان، ابتال به اوتیسم تا سنین باالتر در آنها تشخیص داده 
بیش   - توجهی  کم  اختالل  به  ابتال  به  کودکان  این  اغلب  نمی شوند. 
فعالی )ADHD ( یا مشکالت حسی تشخیص داده می شوند. اگرچه 
ممکن است این تشخیص ها درست باشد، اما الزم است  که اوتیسم نیز 

تشخیص داده شود تا کودک بتواند کمک مناسب را دریافت کند.
برخی از دالیل تشخیص دیرهنگام اوتیسم این است که عالئم اوتیسم 
ممکن است برای برخی واضح نباشد. برای برخی، عالئم اوتیسم ممکن 
است تنها در دوران نوجوانی یعنی زمانی برجسته شود که چالش های 
است  ممکن  افراد  این  اغلب  می شوند.  سخت تر  آموزشی  و  اجتماعی 
ابتال به اختالالت دیگری مانند »اختالل وسواس فکری- به  به اشتباه 

اجباری« )OCD(، اضطراب اجتماعی یا اختالالت شخصیتی تشخیص 
داده شوند. این در حالی است که تشخیص درست، به این افراد کمک می 

کند تا کمک، درمان و خدمات مناسب را دریافت کنند.
روش های تشخیص

برای تشخیص  اگرچه روش های مختلفی مانند مشاهده و پرسشنامه 
کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم )ASD( ایجاد شده است، اما هیچ 
روش استانداردی برای تشخیص ابتالی بزرگساالن به این اختالل وجود 
ندارد. این تشخیص اغلب از طریق یک سری آزمایش ها و مصاحبه هایی 
به دست می آید که به سازگاری، عملکرد فکری، مهارت های ارتباطی و 

سابقه رفتارهای اختالل طیف اوتیسم در دوران کودکی می پردازد.
اهمیت داشتن تشخیص صحیح

مردم اغلب بر این باورند که تشخیص اوتیسم چیزی را تغییر نمی دهد و 
تغییری در زندگی آنها ایجاد نمی کند. این در حالی است که تشخیص 
اوتیسم می تواند زندگی آنها را تغییر دهد. افراد مبتال به اوتیسم ممکن 

مختلف  های  زمینه  در  شوند،  مواجه  مشکل  با  اندام  تناسب  در  است 
زندگی و در برقراری ارتباط با اطرافیان خود دچار مشکل شوند.

این تجربه می تواند برای افراد مبتال به اوتیسم و همچنین والدین آنها 
بسیار منزوی کننده و گیج کننده باشد. آنها ممکن است اغلب با درک 
دنیای خود و روابط خود مشکل داشته باشند. این در حالی است که 
تشخیص اوتیسم می تواند مانند حل یک معمای مادام العمر به آنها کمک 

کنند که بفهمد چرا چنین احساس متفاوتی دارند.
تشخیص ابتال به اوتیسم به فرد کمک می کند تا تمام مشکالتی را که 
با آن روبرو می شود درک کند و تجربیات مختلف ناگهان برای وی معنا 
پیدا می کند. داشتن این پاسخ می تواند باعث آرامش فرد شود. همچنین 
می تواند به اطرافیان فرد مبتال به اوتیسم کمک کند تا مشکالت خود را 

درک کنند و کارها برای آنها آسان تر شود. 
عالئم اوتیسم در کودکان بزرگتر چگونه است؟

اوتیسم در کودکان بزرگتر و نوجوانان ممکن است عالئم متفاوتی مانند 
داشتن عالیق غیرمعمول یا قوی، عالقه به فعالیت های محدود، مشکل 
در برقراری ارتباط کالمی مانند مشکل در نوبت گرفتن، سردرگمی زبان، 
ارتباط غیرکالمی مانند مشکل در خواندن نشانه های غیرکالمی، عدم 
انعطاف در حین صحبت کردن به نظر برسد. همچنین مشکل در درک 
و بیان احساسات، مشکل در ارتباط با همساالن، مشکل در دوست یابی، 
مشکل در درک قوانین اجتماعی دوستی، دلبستگی غیرعادی به اشیاء 
خاص، رفتار اجباری و حرکات تکراری از دیگر عالئم اوتیسم در کودکان 

و نوجوانان بزرگسال است.

ممکن  و  شوند  ناراحت  تغییر  با  راحتی  به  است  ممکن  همچنین  آنها 
است در تطبیق با تغییر مشکل داشته باشند. آنها همچنین ممکن است 
مونولوگ های مکرری در مورد موضوعات مشابه یا مرتبط  داشته باشد. 
این افراد همچنین ممکن است توانایی های برتری نیز در زمینه های 
خاص داشته باشند. حساسیت حسی نیز از دیگر عالئم اوتیسم در این 

افراد است مانند حساسیت به صداها، بافت ها و طعم های خاص. 
نگرانی های دیگر همراه با اوتیسم

مسائل دیگری همچنین ممکن است در ارتباط با اوتیسم وجود داشته 
باشد. این مسائل ممکن است شامل اضطراب، افسردگی، مشکل در به 
خواب رفتن یا خواب ماندن، رفتار پرخاشگرانه، طغیان عاطفی، امتناع از 

مدرسه، اختالالت خوردن و ناهنجاری جنسی باشد.
چه چیزی ممکن است کمک کند

- آموزش در مورد اوتیسم می تواند به فرد و خانواده آنها درک بهتری 
از این بیماری بدهد

- همچنین می تواند به فرد کمک کند تا احساس اعتبار کند و به او در 
یافتن راه حل کمک کند

- افرادی که در این طیف هستند نیز ممکن است از درمان بهره مند 
شوند

- درمان می تواند به صورت فردی یا گروهی یا خانوادگی انجام شود
- توانبخشی حرفه ای نیز می تواند کمک کند

- افراد همچنین ممکن است حمایت همتایان را مفید بدانند

چرا تشخیص اوتیسم در کودکان آسان نیست؟
  گزارش  : ایرنا

 
آیا کیست تخمدان بر باروری زنان اثرگذار است؟

عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان کشور با اشاره 
به کیست تخمدان به عنوان یک بیماری بی عالمت 
گفت: هر عاملی که سبب تغییر در ساختار طبیعی 
و  بوده  اثرگذار  هم  باروری  بر  می تواند  شود،  بدن 
سالیانه  چکاپ های  ازدواج  از  پس  زنان  بنابراین 

داشته باشند.
سوزان پیروان افزود: عارضه کیست تخمدان انواع متعددی 
عالمت های  گونه ها  این  از  یک  هر  در  و  دربرگرفته  را 
متفاوتی را بروز خواهد داد، اما کیست های ساده تخمدان 
به عنوان شایع ترین گونه در زنان عمدتا بی عالمت بوده و 

با چکاپ های سالیانه نشان داده می شود.
وی ادامه داد: در صورت بروز عالئم نیز می تواند با دردهای 
مزمن زیر شکم، لکه بینی و خون ریزی های رحمی همراه 

باشد.
پیروان افزود: این عارضه عمدتا در زنان ۳۰ تا ۴۰ ساله 
سونوگرافی  نیازمند  تشخیص  منظور  به  و  می کند  بروز 
اساس  این  بر  و  عالئم  فاقد  کیست ها  این  اغلب  است. 
و  رحم  از  سونوگرافی  و  سالیانه  آزمایش های  مستلزم 
تخمدان است. وی همچنین با تاکید بر ضرورت مراجعه 
به هنگام تصریح کرد: "زمان" مراجعه به پزشک به ویژه با 
بروز درد در بیماران عالمت دار بسیار حائز اهمیت بوده و 
گاه می تواند مانع از عمل جراحی شود. پیروان عنوان کرد: 
بروز درد حاکی از بزرگ شدن کیست است و در صورت 
جراحی های  و  شده  پاره  شکم  در  می تواند  بی توجهی 
اورژانسی بطلبد. بنابراین زنان در چکاپ های سالیانه این 

عالئم  صورت  در  و  دهند  قرار  توجه  مورد  هم  را  مولفه 
بیماری به متخصص مراجعه کنند.

این متخصص زنان و زایمان ادامه داد: یکی از درمان های 
پیشنهادی برای معالجه کیست های وابسته به هورمون ها، 
ترکیبی  قرص  این  است.  ضدبارداری  قرص های  مصرف 
و  زنانه(  جنسی  هورمون  )یک  استروژن  هورمون  از 
پروژسترون )که در چرخه تخمک گذاری طبیعی از جسم 
زرد ترشح و قطع آن موجب شروع قاعدگی است( بوده 

و با جلوگیری از تخمک گذاری مانع از بارداری می شود.

مصرف،  دوران  در  می تواند  قرص  این  کرد:  اضافه  وی 
هورمون های بدن را کنترل و در معالجه کیست ها )صرفا 

کیست های وابسته به هورمون( موثر باشد.
ضرورت پرهیز از مصرف خودسرانه قرص های ضدبارداری

پیروان تاکید کرد: گاه برخی از زنان با تشخیص ابتالء به 
کیست تخمدان اقدام به خوددرمانی کرده و از قرص های 
این  خودسرانه  مصرف  می کنند.  استفاده  ضدبارداری 
به  خطرناک  عوارضی  گاه  می تواند  جلوگیری  قرص های 
دنبال داشته و سبب لخته شدن خون، بسته شدن رگ ها 

و... شود. بنابراین جز با تجویز پزشک معالج مصرف نشود.
وی در ادامه در خصوص این پرسش که »آیا این عارضه 
بر باروری نیز اثرگذار خواهد بود« گفت: هر عنصری که 
بتواند سبب تغییر در آناتومی )ساختار( طبیعی بدن اعم 
از رحم، تخمدان و مناطق وابسته شود، می تواند بر باروری 
هم اثرگذار باشد.  به عنوان مثال، کیست تخمدان در یک 
اندازه معین که بتواند مانع از تخمک گذاری شود، باروری 

را نیز دچار اختالل می کند.
وی افزود: بنابراین در صورت بروز هر عارضه در این زمینه 
باید مراجعه به مراکز درمان و معالجه مورد توجه زنان قرار 

بگیرد تا منجر به نازایی و... نشود.
تخمدان  سندرم  و  تخمدان  کیست  پیروان،   گفته  به 
پُلی کیستیک جزو اختالالت شایع در زنان و عامل اصلی 

مراجعه این جمعیت به مطب های زنان و زایمان است.
جزو  پُلی کیستیک  تخمدان  سندرم  و  تخمدان  کیست 
اختالالت شایع در زنان و عامل اصلی مراجعه به مطب های 
پُلی کیستیک  تُخمدان  َسندُرم  است.  زایمان  و  زنان 
)نشانگان تخمدان پُرکیستی( یکی از اختالالت شایع  غدد 
درون ریز )آندوکرینوپاتی( در زنان و از علل اصلی نازایی 

ناشی از عدم تخمک گذاری است.
غیرطبیعی  کیست  تشکیل  از  تخمدان  کیست  بیماری 
در تخمدان سرچشمه گرفته و می تواند موجب دردهای 
شدید شکمی، اختالالت قاعدگی، موهای زاید و ناباروری 

شود.
ایرنا



رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با هشدار 
نسبت به خطر افزایش بروز سرخک در کشور به دلیل شرایط این بیماری در 
کشور همسایه، از ساکنین کشور خواست که فارغ از ملیت اگر کودک زیر ۵ 
سال دارند و به دلیل کرونا واکسیناسیون  کودک شان را به تعویق انداختند 
حتما برای تکمیل برنامه واکسیناسیون کودک خود علیه سرخک اقدام کرده 

و به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رییس  زهرایی«،  محسن  سید  »دکتر 
واکسن وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سرخک یک بیماری ویروسی است، 
گفت: راه انتقال ویروس سرخک از طریق تنفس و قطرک های تنفسی است و 
مسری ترین عامل عفونی شناخته شده است؛ به نحوی که اگر فردی مبتال به 
بیماری در اتاق در بسته ای باشد و بعد از ۱۰ دقیقه از اتاق خارج شود ممکن 
است اگر فردی که ایمنی کافی ندارد، پنج دقیقه پس از او وارد اتاق شود باز 

هم به بیماری مبتال شود.
دو  حدود  بیماری  نهفتگی  دوره  کرد:  بیان  بیماری،  بالینی  عالئم  درباره  او 
هفته است و پس از این مدت عالئم بیماری با تب ظاهر شده و با بی حالی و 
بی اشتهایی ادامه می یابد. تب می تواند بیشتر شود تا جایی که به ۴۰ درجه هم 
برسد؛ بعد از یک دوره تِب سه تا چهار روزه عالئم دیگری هم ظاهر می شود 
که  مهم ترین آن دانه های قرمز رنگی است که بر روی صورت و گردن شروع 
پایین کم کم  به  باال  از  دانه ها  این  منتشر می شود.  بدن  پایین  به  و  می شود 
روز  پنج  است حدود  فرد  بدن  روی  بر  دانه ها  این  که  مدتی  پاک می شوند. 
است. دو تا سه روز اول که دانه ها ظاهر می شود، تب هم هنوز ادامه دارد به 
همین دلیل عالمت اصلی که برای تشخیص این بیماری کمک می کند تب 
و بثورات قرمز رنگ سطح پوست است. وی افزود: بیماری سرخک می تواند 
با عالئم تنفسی، سرفه و آبریزش بینی و قرمز شدن مخاط چشم هم همراه 
باشد. سرخک ممکن است در مواردی شدید بروز کند و حتی منجر به مرگ 
شود. در موارد همه گیری بیماری ممکن است بین یک تا پنج درصد مرگ در 
بیماران رخ دهد. افرادی که معموال ضعف سیستم ایمنی یا سوء تغذیه دارند 
بیشتر به عوارض سرخک مبتال می شوند. سرخک می تواند به سرعت در یک 
جامعه پخش شده و همه گیری های بزرگ ایجاد کند و این در حالی است که 
سرخک توانایی بروز فرم های شدید و یا مرگ و میر هم دارد. او تاکید کرد: 
در مورد مرگ و میر ناشی از سرخک در دنیا، سازمان بهداشت جهانی یک 
تقریبا همه  تا  و هدفگذاری کرد  آغاز کرد  از سال ۲۰۰۰ میالدی  برنامه ای 
کشورها برنامه واکسیناسیون را به نوعی جلو برند که بتوانند تا سال ۲۰۱۵ 
به میزان ۹۰ درصد جلوی مرگ و میر ناشی از سرخک را بگیرند. زمان شروع 
برنامه تعداد ۸۰۰ هزار مرگ در سال در کودکان کمتر از پنج سال ناشی از 
ابتال به سرخک رخ می داد که در نهایت تاکنون مرگ سرخک تا ۸۴ درصد در 

جهان کاهش یافته است و این موفقیت بسیار بزرگی است.
زهرایی ادامه داد: خوشبختانه سرخک به درمان دارویی ویژه نیاز ندارد، اما 
سال های  که  دارد  هم  موثری  واکسن  و  بوده  راحت  بسیار  آن  از  پیشگیری 
طوالنی است این واکسن در ایران و جهان استفاده می شود. واکسن سرخک 
علیه  ترکیبی  واکسن  که   MMR گانه  سه  واکسن  قالب  در  ما  کشور  در 
این واکسن  اوریون است، استفاده می شود.  بیماری های سرخک،  سرخجه و 
در دو نوبت در سن ۱۲ و ۱۸ ماهگی به کودکان تزریق می شود. همچنین 
افرادی که در جریان یک همه گیری در معرض باالی ابتالی به بیماری باشند 
واکسن دریافت کنند. وی  باشد که  تکمیلی الزم  به عنوان دز  ممکن است 
افزود: در مورد سرخک از آنجایی که طی سالیان گذشته پوشش خوبی در 
واکسیناسیون این بیماری داشتیم و نظام مراقبت هم موارد بیماری را رصد 
کرده است، توانستیم حدود ۳ سال قبل تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را 
مبنی بر حذف ویروس بومی سرخک از کشور را دریافت کنیم که موفقیتی 

کشور   ۳ فقط  که  بدانیم  باید  بود.  سالمت  نظام  دستاورد  حاصل  و  بزرگ 
بحرین،  عمان و ایران در منطقه خاورمیانه موفق به دستیابی به این تاییدیه 
شدند. در کشور ما با توجه به جمعیت باال و مرزهای مشترک زیادی که با 
کشورهای افغانستان،  پاکستان و عراق دارد طبیعتا دستاورد حذف سرخک 
رسیدن خطر  به صفر  معنای  به  این  اما  است  دیگر  کشور  دو  از  برجسته تر 
واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رییس  نیست.  سرخک  بیماری 
از ۲۱ سال است که هیچ موردی  بیش  اکنون  اظهار کرد:  بهداشت،  وزارت 
از بیماری فلج اطفال در کشور نداریم، اما این به معنای آن نیست که دیگر 
در معرض خطر فلج اطفال نیستیم؛ زیرا همچنان این بیماری در کشورهای 
همسایه ما مانند افغانستان و پاکستان گردش دارد و افراد را مبتال می کند 
و می تواند با سفرهای بین المللی به ایران بیاید. همانطور که مردم می بینند 
کرونا از کشوری به کشور دیگر می رود، سایر بیماری های عفونی نیز چنین 
هستند؛ پس درست است که گواهی حذف سرخک بومی را دریافت کردیم 
در  واکسیناسیون  ضعف  آن  علت  و  است  فراوان  ما  اطراف  در  سرخک  اما 
کشورهای همسایه بویژه در افغانستان و پاکستان است. این در حالی است 
که کرونا هم به برنامه واکسیناسیون این دو کشور آسیب جدی وارد کرد و 
باعث همه گیری های بزرگی در این دو کشور شد. او ادامه داد: بنابر اطالعاتی 
که داریم پاکستان حدود ۴ ماه قبل برنامه واکسیناسیون وسیعی را شکل داد 
که امیدواریم توانسته باشد موفق بوده باشد. گزارش اخیر کشور افغانستان هم 
نشان می دهد که بیش از ۴۸ هزار مورد ابتال به سرخک طی یک سال و سه 
ماه گذشته در افغانستان رخ داده که نزدیک به ۲۵۰ مورد مرگ در کودکان 
به همراه داشته است و این نشان دهنده شدت و وسعت این همه گیری در این 
کشور است و باید توجه کنیم که سرخک مسری ترین عامل عفونی است که 
با سفرها و ترددها به راحتی می تواند وارد ایران هم بشود. زهرایی با اشاره به 
تحوالت اخیر کشور افغانستان که به دنبال آن شاهد افزایش مهاجرت مردم 
این کشور به ایران بودیم، تصریح کرد: برخی از این افراد به شکل غیرمجاز 
وارد کشور می شوند که این موضوع ریسک افزایش بار سرخک در کشور را 
افزایش می دهد. در سال ۲۰۲۱ ) از زمستان ۹۹ تا آخر آذر ۱۴۰۰( ما بیش 
از ۱۰۳ مورد تایید شده بیماری سرخک در ایران شناسایی کردیم و طی سه 
ماِه ۲۰۲۲ نیز نزدیک به ۴۸ مورد دیگر سرخک ) ۳۴ غیرایرانی و ۱۴ ایرانی( 

در ایران شناسایی کردیم که عمده این افراد اتباع غیرایرانی هستند. در نیمه 
اول سال ۱۴۰۰، دو مورد مرگ ناشی از سرخک داشتیم.

باشند هم  واکسینه  افرادی که  این است که حتی  نکته مهم  تاکید کرد:  او 
وجود  شوند  مبتال  اینکه  احتمال  گیرند  قرار  با سرخک  باال  مواجهه  در  اگر 
دارد. سال گذشته برای اینکه بتوانیم جلوی انتقال بیماری را بگیریم و برای 
افزایش پوشش واکسیناسیون تالش کردیم از هرگونه تاخیر در واکسیناسیون 
از طریق اطالع رسانی جلوگیری کنیم؛ همچنین در استان های جنوب شرقی 
برنامه واکسیناسیون تکمیلی سرخک را در آذرماه سال ۱۴۰۰ انجام دادیم 
و گروه سنی ۹ ماه تا ۷ ساِل تمام کودکان ایرانی و غیرایرانی در این برنامه 
واکسینه شدند زیرا عمده مبتالیان در این گروه سنی بودند و به همین دلیل 
واکسن برای این گروه سنی دوباره تزریق شد. نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار کودک در این برنامه واکسنه شدند و این کمک کرد که تا حد زیادی 
در آن منطقه بیماری را مهار کنیم. وی افزود: افغانستان حدود سه هفته قبل 
برنامه واکسیناسیون تکمیلی انجام داد و شاید بتواند سرخک را کنترل کند. 
با کاهش شدت بیماری در کشورهای همسایه قطعا موارد کشور ما هم کاهش 
می یابد. از مردم خواهش می کنیم همه ساکنین کشور ایران فارغ  از ملیت 
اگر کودک زیر پنج سال دارند و به دلیل کرونا واکسیناسیون شان را به تعویق 
انداختند حتما برای تکمیل برنامه واکسیناسیون کودک خود اقدام کرده و به 

مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.
زهرایی بیان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که گاها پوشش واکسیناسیون 
این نشان  و  پایین تر است  اتباع غیرایرانی که در کشور زندگی می کنند  در 
می دهد که در این زمینه ناآگاهی وجود دارد؛ زیرا این افراد تصور می کنند 
واکسیناسیون برایشان پولی است یا واکسن فقط به ایرانی ها تزریق می شود 
اقدام کنند، چون به شکل  اگر برای تزریق واکسن  اینکه فکر می کنند  یا  و 
رییس  بازمی گردانند.  خود  کشور  به  را  آنها  شدند،  کشور  وارد  غیرقانونی 
کرد:  تاکید  بهداشت،  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره 
واکسیناسیون برای همه افراد رایگان است و صرف نظر از ملیت برای همه 
انجام می شود. همه کودکان می بایست در دو نوبت واکسن سرخک  یکسان 
واکسیناسیون  می شوید  متوجه  هر سنی  در  اگر  پس  باشند  کرده  تزریق  را 

کودک تان کامل نیست به مراکز بهداشتی مراجعه کنید.
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حتما واکسیناسیون سرخک کودکان را تکمیل کنید

مدیرگروه تخصصی پیشگیری بیماری های دانشگاه علوم 
سرخک  واکسیناسیون  خواست  شهروندان  از  پزشکی 

کودکان زیر ۵ سال خود را تکمیل کنند.
علی گل محمدی گفت: با توجه به افزایش بروز سرخک در کشور 
از شهروندان  افغانستان  در کشور  بیماری  این  دلیل شرایط  به 
ایرانی و اتباع دعوت می شود در صورتی که واکسیناسیون کودک 
برای  است حتما  افتاده  تعویق  به  دلیلی  به هر  زیر ۵ سالشان 
تکمیل واکسیناسیون سرخک به مراکز جامع سالمت، پایگاه ها و 
خانه های بهداشت مراجعه کنند. مدیر گروه تخصصی پیشگیری 
و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
از  و  است  ویروسی  حاد  بیماری  سرخک،  اینکه  بیان  با  ایران 
طریق قطرک های تنفسی منتقل می شود، افزود: میزان سرایت 
این بیماری به حدی است که اگر فرد مبتال ۱۰ دقیقه در اتاق 
از  بعد  دقیقه  ندارد، ۵  کافی  ایمنی  که  فردی  و  باشد  بسته ای 
خروج بیمار وارد همان اتاق شود، ممکن است به بیماری مبتال 
شود. علی گل محمدی تاکید کرد: دوره نهفتگی بیماری سرخک 
حدود ۲ هفته است و پس از این مدت، عالئم بیماری با تب ظاهر 

با بی حالی و بی اشتهایی ادامه می یابد. مدیر گروه  می شود و 
تخصصی پیشگیری بیماری های دانشگاه علوم پزشکی گفت: تب 
ناشی از سرخک می تواند، بیشتر شود تا جایی که به ۴۰ درجه 
هم برسد؛ بعد از یک دوره تب سه تا چهار روزه عالئم دیگری هم 
ظاهر می شود که مهم ترین آن دانه های قرمز رنگی است که از 
صورت و گردن شروع و به پایین بدن منتشر می شوند. علی گل 
محمدی با اشاره به دوره پنج روزه ظاهر شدن این دانه های قرمز 
رنگ روی بدن، تصریح کرد: دو تا سه روز اول که دانه ها ظاهر 
می شود، تب نیز هنوز ادامه دارد به همین دلیل عالمت اصلی که 
برای تشخیص این بیماری کمک می کند، تب و بثورات قرمز رنگ 
سطح پوست هستند. مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با 
بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: 
بیماری سرخک می تواند با عالئم تنفسی، سرفه و آبریزش بینی و 
قرمز شدن مخاط چشم هم همراه باشد و در موارد شدید منجر 

به مرگ هم شود.
به گفته علی گل محمدی در موارد همه گیری بیماری ممکن 
است بین یک تا پنج درصد مرگ در بیماران رخ دهد و افرادی 

که ضعف سیستم ایمنی و یا سوء تغذیه دارند، بیشتر به عوارض 
سرخک مبتال می شوند. مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه 
با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان 
اینکه سرخک به درمان دارویی ویژه نیاز ندارد و پیشگیری از آن 
کشور  در  که  دارد  موثری  واکسن  افزود: سرخک  است،  راحت 
ترکیبی ضد  واکسن  MMR که  گانه  واکسن سه  به شکل  ما 
بیماری های سرخک، سرخجه و اوریون است، استفاده می شود. 
علی گل محمدی گفت: این واکسن در دو نوبت در سن ۱۲ و ۱۸ 
ماهگی به کودکان تزریق می شود. افرادی که در جریان یک همه 
ابتال به بیماری سرخک باشند، ممکن  گیری در معرض باالی 

است به عنوان دوز تکمیلی الزم باشد، واکسن دریافت کنند.
مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: واکسیناسیون 
برای همه افراد شامل شهروندان ایرانی و اتباع خارجی رایگان 
را دریافت  نوبت واکسن سرخک  باید دو  است و همه کودکان 

کرده باشند.
علی گل محمدی خاطرنشان کرد: پس اگر در هر سنی متوجه 

شدید واکسیناسیون فرزندتان کامل نیست، فارغ از ملیت خود به 
نزدیک ترین مرکز جامع سالمت، پایگاه یا خانه بهداشت مراجعه 

و واکسن کودک خود را به صورت رایگان تزریق کنید.
ابتالی ۱۶۴ فرد مبتال به سرخک در کشور

وزارت بهداشت ایران از شناسایی ۱۶۴ فرد مبتال به سرخک در 
برخی گزارش های  است که  این در حالی  داد.  این کشور خبر 

خبری کشور از شیوع سرخک در این کشور حکایت دارند.
پیشتر کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران در 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه های  بهداشت  معاونین  به  نامه ای 

نسبت به »طغیان« سرخک در این کشور هشدار داده بود.
مقام های وزارت بهداشت ایران نگران هستند که شیوع گسترده 
بر شمار  است  با کشورشان همسایه  افغانستان که  در  سرخک 

مبتالیان به این بیماری مسری در ایران بیافزاید.
مقام های بهداشتی ایران سال گذشته هم از شناسایی سرخک 
در نقاط مرکزی این کشور خبر داده بودند. این موارد ابتال عالوه 
بر استان های مرزی هرمزگان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان 

شرقی و خراسان رضوی بود.

هشدار وزارت بهداشت درباره شیوع سرخک 
فراخوان واکسیناسیون کودکان ایرانی و مهاجر زیر ۵ سال
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هف شهرستان  بهداشت  مرکز  درمانی  رژیم  و  تغذیه  کارشناس 
عوامل  کودکان،  در  چاقی  دالیل  ترین  عمده  گفت:  بندرعباس 
ژنتیکی، بی تحرکی فیزیکی، الگوهای غذایی ناسالم و یا ترکیبی 

از این عوامل است.
تضمین  مدرسه  سنین  گروه  آموزان  دانش  افزود: سالمت  عزیزی  افسانه 
کننده سالمت نسل حاضر و آینده کشور است. لذا کودکان باید آموزش 

ببینند که چطور غذا بخورند تا چاق نشوند.
عزیزی ابراز کرد: یکی از دالیل اصلی ایجاد اضافه وزن و چاقی تغییر الگوی 
با شکر، مصرف  یا شیرین شده  با مصرف نوشیدنی های گازدار و  غذایی 
غذاهای فست فودی مضر، مشکالت روانشناختی کودک مانند افسردگی، 
سرخوردگی، کمبود اعتماد به نفس و تماشای تلوزیون، استفاده از رایانه و 

گوشی های همراه است.
وی عنوان کرد: چاقی در کودکان می تواند بیماری هایی از جمله آسم و 
بیماریهای تنفسی، دیابت، فشار خون و بلوغ زود رس در نوجوانان را به 

همراه داشته باشد.
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس اظهار 
کرد: کودکان سه تا شش سالگی: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه روز، کودکان 
هفت تا دوازده سالگی: ۱۰ تا ۱۱ ساعت در شبانه روز و  دوازده تا هجده 
سالگی: ۸ تا ۹ ساعت در شبانه روز باید بخوابند تا بدنی سالم داشته باشند. 
عزیزی تصریح کرد: زمانی که کودک به اندازه کافی می خوابد، خطر اضافه 
وزن و یا ابتال به دیابت در او کم شده و مشکالت یادگیری و تمرکز تا حد 

زیادی در او کاهش پیدا می کند.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از همه گروه های غذایی توسط کودکان 
گفت: کودکان باید از همه گروه های غذایی استفاده کنند. کم کردن حجم 

غذا و افزایش دفعات آن در طول روز، همچنین مصرف میوه و سبزیجات 
تغذیه و رژیم درمانی  در وعده های غذایی بسیار مفید است. کارشناس 
با  مشورت  از  پیش  کرد:  بیان  و  دانست  مضر  خوری  تک  مانی  در  رژیم 
پزشک اقدام به چیدن رژیم برای کودک خود نکنید. کودک برای رشد و 
یادگیری احتیاج به میزان مشخصی از کالری و مواد مغذی دارد. رژیم های 

تک خوری صدمات جبران ناپذیری به سیستم ایمنی کودک وارد می کند.
فعالیت فیزیکی  از مواد غذایی سالم و  عزیزی خاطر نشان کرد: استفاده 
این عادت های خوب  منظم رمز داشتن یک وزن متعارف و سالم است. 
از مشکالت سالمتی، اجتماعی و احساسی که ممکن است در  همچنین 

نتیجه ی اضافه وزن به وجود آیند، جلوگیری می کند.

چند خبر کوتاه از حوزه سالمت
پسر نوروز در آمبوالنس اورژانس 11۵ پارسیان به 

دنیا آمد
در آستانه سال نو، مادر ۲۵ ساله از تبعه افغان، نوزاد پسر 
خود را به کمک تیم اعزامی پایگاه شهری پارسیان به دنیا 
حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  آورد. 
دانشگاه هرمزگان گفت: ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه مورخ ۲۹ 
اسفند ۱۴۰۰، پیرو ارائه گزارشی مبنی بر شروع دردهای 
ناشی از فرآیند زایمان، باالفاصله آمبوالنس پایگاه شهری 
به  اعزام  جهت  را  مادر  و  شده  اعزام  فوریت  محل  به 

بیمارستان، به آمبوالنس منتقل می نمایند.
دکتر حسین قاسمی در ادامه گفت: حین اعزام مادر به 
بیمارستان، با پیشرفت فرآیند زایمان، نوزاد پسر به کمک 
تکنسین های اعزامی آقایان محمد اشرفی و محمد رضا 

درویشی در صحت و سالمت کامل به آمد.
بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه در آمبوالنس، مادر و 
بیمارستان رستمانی منتقل  به  ادامه درمان  نوزاد جهت 

شد.
نخستین نوزاد قرن جدید در بیمارستان دکتر شریعتی 

بندرعباس پسر بود
 نخستین نوزاد قرن جدید در بیمارستان دکتر شریعتی 
بندرعباس، ساعت ۳ بامداد یکم فروردین ماه و با زایمان 

طبیعی، چشم به جهان گشود. 
این نوزاد پسر، اولین نوزاد متولد شده در سال ۱۴۰۱ در 

این بیمارستان و دومین فرزند خانواده است.
گزارشی از تولدهای آخر قرن 1300 و اولین 

لحظات قرن 1400 در میناب 
تولد  از   ابوالفضل )ع( میناب  بیمارستان حضرت  رئیس 

هاي آخر و اول قرن ۳۰۰ و ۴۰۰ در میناب خبر داد
دکتر یداهلل رئیسي ماکیاني گفت : خوشبختانه میناب در 
سال گذشته آمار زایمان  نسبت به سال قبل افزایش ۴ 
درصدي را پشت سر گذاشته که تولد هاي لحضات پایاني 

سال و آغازین سال جدید نوید روزهاي خوب را میدهد.
شیفت  مسئول  و  مامایي  کارشناس  زاده  عباس  سمیه 
زایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب افزود : 
با  زایمان طبیعي  در ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه آخرین مورد 
جنسیت پسر از شهر میناب محله بلوار دانشگاه در حدود 
۲ ساعت و ۴۸ دقیقه قبل از سال تحویل به دنیا آمد و 
ساعت  در  دختر  اورژانسي جنسیت  سزارین   مورد  یک 
از سال  ۱۷:۰۵ دقیقه یعني ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه قبل 
توایع  از  اهل و ساکن روستاي مازغ  زایشگاه  تحویل در 
تولد  آخرین  عنوان  به  که  متولد شد,  میناب  شهرستان 
هاي قرن ۱۳۰۰ در میناب ثبت شده . عباس زاده عنوان 
کرد: پس از سال تحویل در ساعت ۱۹:۳۵ دقیقه نوزاد 
محله  میناب  و ساکن  اهل  پسر  با جنسیت  متولد شده 

نظري یعني ۳۳ دقیقه بعد از سال تحویل به دنیا آمد که 
اولین نوزاد قرن ۱۴۰۰ در زایشگاه میناب که به صورت 
تمامي  ولي  شد  ثبت  شد   متولد  بوده   طبیعي  زایمان 
این زایمانها در تاریخ به عنوان روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ 
:  خوشانس  کرد  اظهار  وي  میشود.  ثبت  شناسنامه  در 
ترین زایمان و در ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ در تاریخ ۱/۱//۱۴۰۱ 
با عنوان ثبت تاریخي به عنوان اولین نوزاد قرن و سال 
جدید در میناب به صورت طبیعي با جنسیت پسر  اهل 
و ساکن شهرستان میناب روستاي تلنگ مکتوب گردید.

نوزادان متولد  تعداد کل   : کارشناس مامائي عنوان کرد 
شده در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۳ نوزاد که 
زایمان  تعداد  این  از  که  دختر  نوزاد   ۹ و  پسر  نوزاد   ۴
متولد  طبیعي  صورت  به  پسر  نوزاد   ۳ و  دختر  نوزاد   ۸
نوزاد دختر  نوزاد پسر و یک  این تعداد یک  از  شده که 
نوزاد  از ۱۳  که   , انجام شده  زایمان  سزارین  به صورت 
متولد شده  ۲۹ اسفند ماه  ۳ تولد بعد از سال تحویل 
 . بوده  دختر  یک  و  پسر   ۲ که  بوده  ساعت ۲۴  قبل  تا 
مسئول شیف زایشگاه میناب اظهار داشت : رکورد جدید 
در زایمان میناب شکسته شد که در ۱۲ ساعت شیفت 
در  دقیقه  ساعت ۰۰:۰۰:۰۰  از  موفق  زایمان   ۱۴ کاري 
تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۲ ظهر سال جاري ۹ پسر و ۵ دختر 
متولد شده که از این تعداد  و ۴ پسر و ۱ دختر  به صورت 
سزارین  صورت  به  دختر   ۴ و  پسر   ۵ و  طبیعي  زایمان 
و  مادران  تمامي  حال  خوشبختانه  که  پذیرفته  صورت 
نوزادان خوب اعالم شده  است. دکتر رئیسي ضمن تشکر 
و تبریک سال نو از تمامي ماما ها و پزشکان زنان و زایمان 

قدرداني کرد.
رصد بیمارستانهای شهر در زمینه انجام سزارین 

تقویمي و بررسی آمار زایمانهاي طبیعی
مسئول واحد سالمت مادر، کودک و نوزاد معاونت درمان 
از بازدید از بیمارستان خصوصی شهر بندرعباس در اولین 

روز از نوروز خبر داد. 
و  مادر،کودک  سالمت  واحد  مسئول  مدنی  زهره  دکتر 
روش  به  تقویمي  :تولدهاي  گفت  درمان  معاونت  نوزاد 
سزارین مدتي است تبدیل به رویه اي نادرست در سیستم 
بهداشت و درمان شده و با تولد زودهنگام یا دیرتر از موعد 
و سیستم  ها  به خانواده  اضافي  بر تحمیل هزینه  عالوه 
درماني باعث ایجاد عوارض و به مخاطره افتادن سالمت 
انجام  به  ملزم  دانشگاهها  لذا  گردد.  مي  نوزاد  و  مادر 
اقدامات پیشگیرانه و همه جانبه به منظور جلوگیري از 
افزایش سزارین تقویمي غیرضروري و بدون اندیکاسیون 
مي باشند. دکتر مدنی در ادامه افزود: بازدید از بیمارستان 
خصوصی بندرعباس در راستاي انجام اقدامات نظارتي و 
تقویمي،  سزارین  زمینه  در  بیمارستانها  عملکرد  بررسي 

این  در  شده  انجام  زایمانهاي  آمار  بررسی  همچنین  و 
بیمارستان ها صورت پذیرفت. 

در این بازدید که در تاریخ یکم فروردین ماه ۱۴۰۱انجام 
شد هما احدي کارشناس مسئول سالمت مادران معاونت 

درمان نیز حضور داشت.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛

خانواده ها طریقه خود مراقبتی را به فرزندان خود 
آموزش دهند

به  اشاره  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بازگشایی  با  همزمان  گفت:  مدارس  حضوری  بازگشایی 
مدارس بصورت حضوری این نگرانی وجود دارد که کرونا 
و سایر بیماریهای میکروبی در بین دانش آموزان شیوع 

پیدا کند.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود: با توجه به تصمیمات ستاد 
ملی کرونا مبنی بر بازگشایی حضوری مدارس الزم است؛ 
خانواده ها طریقه خود مراقبتی از جمله اصول استفاده 

صحیح از ماسک را به فرزندان خود آموزش دهند.
عالئم  دچار  فرزندان  دالیلی  به  بنا  اگر  کرد:  اظهار  وی 
کنند.  خودداری  مدرسه  به  رفتن  از  هستند  بیماری 
تکمیل  به  نسبت  کنون  تا  دلیلی  هر  به  اگر  ها  خانواده 
واکسیناسیون اقدام نکرده اند با مراجعه به مراکز تجمیعی 
فرزندان  و  خود  واکسن  تزریق  به  نسبت  واکسیناسیون 
خود اقدام کنند. دکتر نوروزیان با تایید سخنان مدیر کل 
آموزش و پرورش استان مبنی بر برقراری تهویه مناسب 
در مدارس گفت: مسئولین مدارس ضمن برقراری تهویه 
مناسب در مدرسه، حتما از سایر ظرفیت های ممکن از 
جمله: کتابخانه و نمازخانه جهت برقراری فاصله اجتماعی 
در بین دانش آموزان بهره گیرند. وی تصریح کرد: دانش 
آموزانی که عالئم هر گونه بیماری و یا دارای بیماریهای 
زمینه ای هستند از ظرفیت آموزش مجازی در برنامه شاد 
که از طریق آموزش و پرورش در دسترس دانش آموزان 

می باشد استفاده کنند.
اینکه کرونا هنوز وجود دارد  بر  تاکید  با  نوروزیان  دکتر 
و احتمال پیک جدید دور از انتظار نیست؛ خاطر نشان 
کرد: بازرسان بهداشتی بصورت مستمر از مدارس بازدید 
می کنند؛ شهروندانی که از وضعیت رعایت بهداشت در 
مدارس اعتراض دارند می توانند با شماره ۳۱۱۸ تماس 

بگیرند و موارد را گزارش کنند.
پزشکان عمومی برای صدور گواهی استراحت 

بیماران کرونایی صالحیت دارند
ای  سرگشاده  نامه  در  هرمزگان  پزشکی  نظام  رییس 
خطاب به رییس کل آموزش و پرورش استان نسبت به 
بخشنامه آموزش وپرورش درباره قابل قبول نبودن گواهی 
دانش  برای  عمومی  پزشکان  توسط  پزشکی  استراحت 

آموزان مبتال به کرونا اعتراض کرد.
قویدل  محمد  به  خطاب  نامه  در  کرمپور  حسین  دکتر 
در  عمومی  پزشکان  نقش  و  ها  تالش  یادآوری  ضمن 
تشخیص ودرمان بیماران طی دوران اوج کرونا ، تصمیم 
آموزش و پرورش استان را خالف مبانی علمی و حرفه ای 

و شان پزشکان عمومی دانست.
وی خواستار اصالح بخشنامه آموزش و پرورش استان در 

این باره و دلجویی از پزشکان عمومی شد.
پیشتر مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه 
داشته  مدارس  با  را  الزم  همکاری  آموزان  دانش  اولیای 
باشند، گفته بود: دانش آموزانی که عالئم کرونا و بیماری 
تاییدیه پزشکی می توانند  با داشتن  تنها  زمینه ای دارند 

آموزش برخط دریافت کنند.
سه هزار و ۵۷۰ مدرسه در قالب ۱۷ هزار و ۵۸۵ کالس 
هزار   ۴۰۵ از  بیش  برای  جدید  تحصیل  سال  در  درس 
دوازدهم  پایه  تا  ابتدایی  اول  پایه  از  آموز  دانش  و ۸۳۰ 

متوسطه در هرمزگان مهیای دانش آموزان  شد.
دانش آموزان دارای بیماری زمینه ای بصورت 

مجازی آموزش می بینند
بازرسی  در  گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
های انجام شده از سطح مدارس نشان می دهد؛ خانواده 
داشته  استقبال خوبی  مدارس  بازگشایی حضوری  از  ها 
در  بهداشت  رعایت  اهمیت  اشاره  با  قویدل  محمد  اند. 
بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  افزود:  مدارس،  سطح 
و  مناسب  تهویه  برقراری  ماسک،  از  استفاده  جمله  از 
بعنوان اصل اساسی است که در  رعایت بهداشت فردی 
کنار آموزش باید رعایت شود. قویدل ابراز کرد: خانواده ها 
در صورتی که فرزندشان یا یکی از اعضای خانواده دچار 
عالئم مشکوک به کرونا و یا دارای بیماری زمینه ای است 
از حضور در کالس های حضوری مستثنی هستند و برای 
این گروه از افراد آموزش های مجازی در قالب برنامه شاد 
در نظر گرفته شده است. وی عنوان کرد: بصورت مستمر 
انتظار  لذا  شود؛  می  انجام  مدارس  بهداشت  بر  نظارت 
می رود دانش آموزان در هنگام حضور در مدرسه موارد 
بهداشتی را رعایت کنند. قویدل با تاکید بر رعایت فاصله 
اجتماعی در کالس های درس اظهار کرد: در مدارسی که 
جمعیت باالیی دارند از فضاهای جایگزین شامل: کتابخانه 
یا نمازخانه استفاده کنند. مدیرکل آموزش و پرورش  و 
هرمزگان با اشاره به برنامه درسی دانش آموزان در طول 
تا کنون تغییری در برنامه ساعتی و یا  هفته بیان کرد: 
روزانه آموزشی در مدارس صورت نگرفته است؛ در صورت 
هر گونه تغییر در برنامه تحصیلی دانش آموزان از طریق 
شورای عالی آموزش و پرورش اعالم، و به مدارس اطالع 

رسانی خواهد شد.

پیشگیری از چاقی در کودکان با تغذیه سالم 
و فعالیت بدنی مناسب



سرمربی تیم تنیس روی میز زیر ۱۸ سال دختران معرفی شد
ایران  میز جوانان دختر  تنیس روی  تیم  عنوان سرمربی  به  رنجبر  نسیم 

انتخاب شد.
بنا به پیشنهاد مدیر تیم های ملی و موافقت نایب رییس زنان فدراسیون 
تنیس روی میز، نسیم رنجبر برای یکسال به عنوان سرمربی تیم جوانان 
دختر تنیس روی میز ایران منصوب شد. پیش از این رنجبر به مدت سه 
سرمربی  سرافراز  آزاده  بود.  کشورمان  دختر  نوجوانان  تیم  سرمربی  سال 

پیشین تیم جوانان دختر تنیس روی میز ایران بود.   
مشاغل  بازارچه  در  سیریک  شهرستان  توانمند  و  کارآفرین  بانوان  حضور 

خانگی و صنایع دستی استان
رئیس اداره تعاون، کار و  رفاه اجتماعی شهرستان سیریک گفت: این حضور 
بانوان کارآفرین  پتانسیل ها و دستاوردهای  به منظور معرفی ظرفیت ها، 
شهرستان در زمینه صنایع دستی و پوشش انواع لباس های محلی بانوان در 
نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع دستی استان می باشد   حنیفه محمدی 
افزود: این نمایشگاه به مناسبت فرا رسیدن نوروز به منظور ارائه محصوالت 
و  خرد  کارهای  و   کسب  به  بخشیدن  رونق  خانگی،  مشاغل  شده  تولید 
خانگی، صنایع دستی بانوان کار آفرین و ارائه آثار و دستاوردهای مردم بود.

مشاغل  نمایشگاه  در  بانوان  حضور  اهداف  از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  وی 
و  آثار  معرفی  و  شهرستان  زنان  هنر  و  فرهنگ  توسعه  استان   خانگی 
صنایع  دوز،  دست  محلی  لباس های  تولید  قالب  در  بانوان  دستاوردهای 

دستی بومی محلی، صنایع پیشی دست بافت و  محصوالت محلی است.
معرفی گردشگری خوراک هرمزگان در برنامه دست پخت

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  گردشگری  معاون 
دست پخت  برنامه  در  استان  این  خوراک  گردشگری  معرفی  از  هرمزگان 
راستای  در  برنامه  این  گفت:  مطلب  این  بیان  با  اتابک  فائقه  داد.   خبر 
به همت  و  استان هرمزگان  غذاهای محلی  و  معرفی گردشگری خوراک 
با  و  هرمزگان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
گردشگری  معرفی  به  سنتی  پوشش  با  که  هرمزگانی  بانوی   ۱۲ حضور 
خوراک و غذاهای بومی استان هرمزگان می پرداختند برگزار و در تاریخ 

۱۱ فروردین ماه از شبکه یک سیما پخش شد.
الزم به ذکر است که صدیقه معتضد کیوانی از بانوان فعال هرمزگانی یکی 

از شرکت کنندگان این مسابقه بود.
یک بانوی بشاگردی بخشدار قلعه قاضی شد

عنوان  به  زاده  عبداهلل  مریم  هرمزگان  استاندار  دوستی  مهدی  حکم  با 
بخشدار قلعه قاضی منصوب شد.

بزودی اولین مرکز خدمات مشاوره شهرستان سیریک راه اندازی 
می شود 

حضور  با  و  سیریک  شهرستان  فرماندار  پاکروان  رضا  محمد  ریاست  به 
امور  بهزیستی شهرستان، خانم طیبی کارشناس  اداره  علی زرهی رئیس 
اولین  اندازی  راه  پیگیری  ، جلسه  فرمانداری شهرستان  و خانواده  بانوان 
برگزار  فرماندار  دفتر  محل  در  سیریک  شهرستان  مشاوره  خدمات  مرکز 
راستای  در  هماهنگی  این جلسه  گفت:  فرماندار شهرستان سیریک  شد. 
تسریع در روند راه اندازی هر چه زودتر مرکز خدمات مشاوره شهرستان 
به منظور خدمت رسانی به مردم جهت کاهش آسیب های اجتماعی است. 
مرکز خدمات  در  افزود:  سیریک  فرماندار شهرستان  پاکروان  رضا  محمد 
مشاوره انواع فعالیت های مشاوره ای شامل مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره 
غیره  و  خانوادگی  تربیت  مشاوره  تحصیلی،  مشاوره  اعتیاد،  از  پیشگیری 
در جهت جلوگیری و کاهش بروز هنجارهای اجتماعی صورت می گیرد. 
فرماندار شهرستان سیریک در ادامه با انتقاد از اینکه چرا با گذشت یک 
دهه از عمر شهرستان هنوز بهزیستی از نمایندگی به اداره تبدیل نشده 
بهبود پیدا کند یقینا شعاع  ارتقا و  اداره  است اظهار کرد: وقتی وضعیت 
خدمتی و ارائه خدمات به جامعه هدف و مردم شهرستان بیشتر می شود 
در  نهادی  هنوز  سال  همه  این  گذشت  با  که  نیست  قبول  قابل  بنابراین 
سطح شهرستان خدماتی در خور شان و منزلت نتواند به مردم ارائه دهد .

از  گزارشی  سیریک  شهرستان  بهزیستی  رئیس  زرهی  جلسه  ادامه  در 
وضعیت اداره بهزیستی شهرستان بیان کرد.

انتظار زن هرمزگان المان جدید شهرداری بندرعباس
المان )نماد( بومی "انتظار" کاری  از شهرداری منطقه یک بندرعباس در 

رسالت شمالی روبه روی شهرک پرواز نصب شد.
به نظر می رسد این المان ، زن هرمزگانی را در حال نگاه به دریا و انتظار 

برای بازگشت مرد دریانورد خانواده نشان می دهد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

هرمزگان:
طرح بیمه زنان خانه دار و دانشجویان توسط سازمان تامین 

اجتماعی، نیازمند اطالع رسانی است
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: 
تامین  سازمان  سوی  از  دانشجویان  و  دار  خانه  زنان  بیمه  طرح  اجرای 

اجتماعی نیازمند اطالع رسانی و آگاهی بخشی است.

تامین  کل  اداره  معاونین  و  مدیرکل  دیدار  در  کامرانی  احسان  دکتر 
اجتماعی استان با تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، عنوان 
کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های بیمه 
گر در کشور نقش بسزایی در ارائه خدمات بیمه ای در حوزه های درمانی 
و بازنشستگی در کشور دارد. وی با اشاره به برنامه سازمان تامین اجتماعی 
برای بیمه زنان خانه دار و دانشجویان، افزود: طرح مهم بیمه زنان خانه 
دار و دانشجویان نیازمند اطالع رسانی گسترده و آگاهی بخشی در جامعه 
است. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
تواند کمک  و دانشجویان می  دار  زنان خانه  بیمه  خاطرنشان کرد: طرح 
شایانی به این دو قشر مهم جامعه در دریافت خدمات بیمه ای کند و از 
این طرح برای دستیابی به اهداف مورد نظر حمایت خواهد شد. کامرانی 
گفت: مردم هرمزگان در زمینه دریافت خدمات مناسب بیمه ای نیازمند 
حمایت و توجه هستند و ضروری است سازمان های بیمه گر چتر خدمات 
خود را به گونه ای گسترش دهند که مردم در زمینه دریافت خدمات بیمه 

ای به ویژه درمان با کمترین مشکل مواجه باشند.
وی در خصوص درخواست سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات، 
بیمه ای حمایت  برای وصول مطالبات  تامین اجتماعی  از سازمان  افزود: 
خواهد شد تا خللی در زمینه ارائه خدمات از سوی این سازمان به مردم 

ایجاد نگردد.
مشکل ازدواج دختر جوان بندرعباسی با دستور قضایی رفع شد

ازدواج  مشکل  قضایی  دستور  با  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رییس 
دختر جوان بندرعباسی که به علت مسدود بودن کد ملی و محرومیت از 
خدمات اجتماعی بودن پدرش)محکوم مالی( توان ازدواج نداشت، را حل 
کرد. یک وکیل دادگستری توییتی خطاب به حجت االسالم و المسلمین 
محسن اژه ای رییس قوه قضاییه برای طرح موضوع مشکل یکی از موکالن 
خود منتشر کرد که »دختری ۳۰ ساله نزدیک به ۲ هفته است قصد ازدواج 
اجتماعی  از خدمات  محرومیت  و  ملی  کد  بودن  علت مسدود  به  و  دارد 
بودن پدرش )محکوم مالی( توان ازدواج ندارد! دفتر ازدواج نمی تواند با 
این شرایط اذن پدر را اخذ نماید!!« موضوع را رسانه ای کرد. ساعتی پس 
از انتشار توییت این وکیل دادگستری در توییت دیگری عنوان کرد از تیم 
رسانه ای قوه قضاییه با او ارتباط گرفته و قول پیگیری موضوع را داده اند 
و در توییت سوم وکیل مورد اشاره آمده است مشکل این دختر جوان با 
نامه نگاری صورت گرفته از سوی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان 
تیم  آگاهی  از  بعد  بالفاصله  گزارش؛  این  بنابر  است.  هرمزگان حل شده 
رسانه ای قوه قضاییه از مشکل به وجود آمده برای دختر جوان هرمزگانی 
موضوع با رییس کل دادگستری استان هرمزگان در میان گذاشته شد و 
در کمترین زمان ممکن دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان بندرعباس در نامه نگاری با رییس ثبت احوال 
انسداد شماره ملی پدر عروس جوان  بندرعباس خواستار رفع  شهرستان 
استان  قضایی  مقام های  همچنین  شده  ارسال  نامه  بر  عالوه  است.  شده 
با ثبت احوال شهرستان بندرعباس پیگیر  هرمزگان نیز در تماس تلفنی 
که  این عروس جوان شده اند  خانواده  هر چه سریع تر مشکل  حل شدن 
االسالم  حجت  است.  شده  مرتفع  مشکل  این  می دهد  نشان  پیگیری ها 
والمسلمین محسنی اژه ای در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه با 
شورای قضایی استان ها به تشریح اولویت های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال 
۱۴۰۱ اشاره کرده بود که نخستین اولویت از سوی قاضی  القضات »فراهم 
سازی زمینه هایی که منجر به ارائه مطلوب تر خدمات قضایی به مردم از 

سوی کارکنان دستگاه قضایی می شود« عنوان شده بود.
وعده معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

دریافت »وام ازدواج« آسان تر می شود
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ابالغ بخشنامه اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با وثایقی سهل تر از سوی بانک مرکزی به 

شبکه بانکی، گفت: دریافت وام ازدواج آسان تر می شود.
»وحید یامین پور«، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حساب 
توییتری خود نوشت: »دریافت وام ازدواج آسان تر می شود. بانک مرکزی 
به  وثایقی سهل تر  با  را  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  اعطای  بخشنامه 
شبکه بانکی ابالغ کرد. بانک ها مکلف اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، 
حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت 
اینکه مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به  با بیان  اقدام کنند.«  وی 
عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط 
است، ادامه داد:» عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب 
شده و در مراجع ذی صالح قابل پیگیری است.« معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان در پایان نوشت:» امیدوارم رئیس بانک مرکزی نظرات رو 
بخوانند و ببینند چطور عملکرد برخی بانکها باعث از دست رفتن اعتبار 
در  سختگیری  است.  شده  ما  بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  بخشنامه های 
را بیشتر کند.« گفتنی است،  اعتماد  این فقره شاید  بانکها در  بر  نظارت 
چهار روز قبل بانک مرکزی بر اساس بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور، بخشنامه اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را 

با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی ابالغ کرد. بانک مرکزی مکلف است از 
محل صد در صد مانده سپرده های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های 
قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیالت موضوع این بند را با اولویت 
بر  مبتنی  مکلفند  بانک ها  کند.  تأمین  عامل  بانک های  طریق  از  نخست 
اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن 
معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این 
بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی 
ربط است. بر این اساس تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج 
هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱ /۰۱ /۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون 
تومان و برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون 

تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
با دستور دادستان تهران

راننده هتاک به مادر کودک مبتال به اوتیسم 
بازداشت شد

در پی انتشار فیلم راننده هتاک به مادر کودک مبتال به اوتیسم دادستان 
مجازی  فضای  در  فیلمی  کرد.  صادر  را  فرد  این  بازداشت  دستور  تهران 
منتشر شد که در آن فردی به بهانه پارک کردن یک خانم در محل پارک 
ویژه معلوالن در حالی که فرزند اوتیسمی او نیز در ماشین همراهش بوده 
با وی برخورد نامناسبی کرده و عالوه بر توهین به این خانم به وسیله نقلیه 
تهران  دادستان  صالحی  فیلم  این  انتشار  پی  در  می رساند.  آسیب  هم  او 
بالفاصله دستور پیگیری فوری موضوع را صادر می کند. بر اساس آخرین 
خبر با پیگیری فوری قضایی صورت گرفته، راننده توهین کننده بازداشت 

و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.
اعضای هیئت مدیره کانون فرهنگی اجتماعی بانوان انتخاب 

شدند
طی مراسمی با حضور بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی هرمزگان و با رای 
بانوان اعضای هیات رئیسه کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان انتخاب شدند.

بدین ترتیب، فریده عامری سیاهوئی با ۳۵ رای نفر اول به عنوان رئیس، 
فاطمه یاس ساالری با ۳۲ رای نفر دوم، معصومه راسته با ۲۹ رای نفرسوم 
،مهرانگیز ساالری با ۲۶ رای نفر چهارم و قمرالنسا کمال خان با ۲۶ رای 
نفر پنجم شدند. خانم مریم پاساالر با ۲۳ رای و فاطمه نوروزویان با ۱۳ 

رای نیز به عنوان عضو علی البدل کانون انتخاب شدند.
گفتنی است راضیه عامری به عنوان بازرس کانون انتخاب شد.

و  بانوان  مدیرکل  تختی  منتظری  نرگس  تالش  با  فرهنگی  جلسه  این 
خانواده استانداری هرمزگان برگزار شد.

نشست مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 
سرپرست فرمانداری شهرستان بستک

مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با دکتر بستان سرپرست 
فرمانداری شهرستان بستک دیدار و طی نشستی مسائل و مشکالت خود 
فکری  پرورش  کانون  مسئول  رحمانی  نشست  این  در  کردند.  مطرح  را 
کودکان و نوجوانان گزارشی از عملکرد کانون در سال گذشته و برنامه ها و 
فعالیت های مجازی و حضوری در سال جدید را ارائه نمود. در ادامه دکتر 
از مربیان  نیز ضمن تقدیر  بستان سرپرست فرمانداری شهرستان بستک 
از  کودکان  بهتر  و  بیشتر  استفاده  برای  کرد:  تصریح  کانون  فعالیتهای  و 
ظرفیتهای مفید کانون الزم است اطالع رسانی و تبلیغات بیشتری در بین 
خانواده ها برای تشویق فرزندان خود صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد: 
کانون به عنوان یکی از نهادهای اصلی هنری در کشور می تواند با فعالیت 
ها و برنامه های خود نقش تاثیرگذاری در آینده ی کودکان و نوجوانان 
داشته باشد. همچنین در این نشست مقرر شد در روزهای آینده نشستی 
با حضور اعضای فعال و برگزیده های کانون در سال گذشته صورت گیرد 

و از آنها تقدیر بعمل آورده شود.
۱۸۱۸ عامل انتشار شایعه تجاوز به یک خانم قشمی در فضای مجازی  عامل انتشار شایعه تجاوز به یک خانم قشمی در فضای مجازی 

بازداشت شدندبازداشت شدند
دستگیری  و  شناسایی  از  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده  اجتماعی  دستگیری معاون  و  شناسایی  از  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده  اجتماعی  معاون 
۱۸۱۸ عامل انتشار شایعه تجاوز چند تبعه خارجی به یک خانم قشمی در فضای  عامل انتشار شایعه تجاوز چند تبعه خارجی به یک خانم قشمی در فضای 
گذشته  روزهای  طی  داشت:  اظهار  عرب  موسی  سرهنگ  داد.  خبر  گذشته مجازی  روزهای  طی  داشت:  اظهار  عرب  موسی  سرهنگ  داد.  خبر  مجازی 
خانم  یک  به  تبعه خارجی  تجاوز چند  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  خانم شایعه ای  یک  به  تبعه خارجی  تجاوز چند  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شایعه ای 
با تالش همه  افزود:  با تالش همه ساکن قشم منتشر شد که مطلبی نادرست است.  وی  افزود:  ساکن قشم منتشر شد که مطلبی نادرست است.  وی 
تعداد  پلیسی،  نوین  از شیوه های  بهره گیری  و  فتا  پلیس  کارشناسان  تعداد جانبه  پلیسی،  نوین  از شیوه های  بهره گیری  و  فتا  پلیس  کارشناسان  جانبه 
۱۸۱۸ نفر از عامالن انتشار این گزارش کذب و شایعه در فضای مجازی شناسایی  نفر از عامالن انتشار این گزارش کذب و شایعه در فضای مجازی شناسایی 
شدند.  معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: شدند.  معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: ۱۴۱۴ نفر از این  نفر از این 
افراد در شهرستان قشم و افراد در شهرستان قشم و ۴۴ نفر آنان خارج از استان و در شهرستان های جهرم،  نفر آنان خارج از استان و در شهرستان های جهرم، 
شیراز، گناوه و بوشهر بودند و در یک عملیات ضربتی دو نفر از عامالن در قشم شیراز، گناوه و بوشهر بودند و در یک عملیات ضربتی دو نفر از عامالن در قشم 
دستگیر و تالش پلیس برای دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد.  وی تصریح دستگیر و تالش پلیس برای دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد.  وی تصریح 
کرد: با بررسی های صورت گرفته متأسفانه این خبر با همین عناوین و ادبیات کرد: با بررسی های صورت گرفته متأسفانه این خبر با همین عناوین و ادبیات 
بدون کم و زیاد کردن حتی یک کلمه در سال های بدون کم و زیاد کردن حتی یک کلمه در سال های ۹۳۹۳ و  و ۹۵۹۵ نیز بصورت خالف  نیز بصورت خالف 
واقع و کذب به قصد تشویش افکار عمومی در استان یزد در فضای مجازی و واقع و کذب به قصد تشویش افکار عمومی در استان یزد در فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی منتشر شده است.شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
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هف خزعلی: الزمه تحقق شعار سال، تعمیق فرهنگ کار میان 
کارآفرینان است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، الزمه تحقق شعار سال را تعمیق 
شعور فرهنگ کار در جان مولدان کارآفرین توصیف کرد.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حساب کاربری 
بنیان،  دانش  تولید؛  »سال   ۱۴۰۱ سال  شعار  به  اشاره  با  خود  توییتری 
اشتغال آفرین«، نوشت: الزمه تحقق این شعار، تعمیق شعور فرهنگ کار در جان 
مولدان کارآفرین است و زنان فرهنگ ساز، پیشران این نهضت علمی - اجتماعی 

هستند.
در حال حاضر میزان زنان شاغل در دولت از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۸ به بیش 
از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است و در راستای حمایت از مشاغل 
بانکی به  غیردولتی تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت 

مشاغل خانگی پرداخت شده است.
فرزندان است که  و  برای خانواده  و کارآفرینی  اشتغال  اکنون  زنان  واقعی  نیاز 
این مهم در طرح ایجاد کسب و کار پایدار »خانواده محور« اندیشیده شده است 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با برنامه هایی که در بخش اشتغال، 
از مشکالت  توانمندسازی و آسیب زدایی دارد می کوشد گوشه ای  و  کارآفرینی 

زنان را رفع کند.   
تدوین  دارد؛  زنان  حوزه  اشتغال  برای  اساسی  برنامه هایی  سیزدهم  دولت 
برنامه های مفصل برای کاهش آسیب های حوزه زنان، تالش برای توانمندسازی 
برنامه هایی  از  برای کاهش آمار طالق  زنان سرپرست خانوار و سرمایه گذاری 

است که معاونت زنان برای تحقق آن تالش می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی سال ۱۴۰۱ را سال »تولید؛ 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل خواستار تقویت مشارکت 

معنادار زنان و دختران شد
 شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن پس از دو هفته فعالیت در سند 
نهایی خود خواستار تقویت مشارکت برابر و معنادار زنان و دختران در جوامع 

از سوی رهبران جهان شد.
تا  است  جهان  رهبران  برای  طرحی  عضو  کشورهای  توسط  شده  توافق  نتایج 
مشارکت و رهبری کامل و برابر زنان و دختران در طراحی و اجرای سیاست های 

کاهش خطر تغییرات اقلیمی، زیست محیطی و بالیای طبیعی را ترویج کنند.
پلتفرم های  و  بین المللی  مالی  موسسات  ملل،  سازمان  از  زن  مقام  کمیسیون 
برابری  به  دستیابی  برای  عضو  کشورهای  از  حمایت  به  تا  خواست  چندجانبه 
و  سیاست ها  چارچوب  در  دختران  و  زنان  همه  توانمندسازی  و  جنسیتی 
برنامه های تغییرات اقلیمی، محیط  زیست و کاهش خطر بالیای طبیعی ادامه 

دهند.
سند نهایی همچنین خواستار استفاده و تقویت مشارکت و نفوذ کامل، برابر و 

معنادار زنان و دختران است.
زنان  دانش  و  نقش  تقویت  برای  ویژه ای  تالش های  باید  سند،  این  اساس  بر   
حاشیه نشین از جمله زنان بومی، سالخورده، دارای معلولیت، مهاجر و کسانی 
زندگی  مناطق حادثه خیز  و  زده  دورافتاده، خشونت  روستایی،  مناطق  در  که 

می کنند، انجام شود.
شصت و ششمین دور از نشست های ساالنه کمیسیون مقام زن بعد از دو سال 
وقفه به دلیل شیوع کرونا از ۱۴ تا ۲۵ مارس ۲۰۲۲ ) ۲۲اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ 
فروردین ۱۴۰۱ ( در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک با حضور رهبران 

و مقامات عالی رتبه حوزه زنان کشورها برگزار شد.
شورای  ذیل  که  است  بین المللی  نهادهای  اولین  از  یکی  زن  مقام  کمیسیون 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به منظور تصمیم گیری و سیاستگذاری 
برای بهبود شرایط زنان در جهان  ایجاد شده است. این کمیسیون، اصلی ترین 
زنان، پیشنهادات  با  بین المللی است که در خصوص تمام مسائل مرتبط  رکن 
و گزارش های خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد، ارائه می کند و در موارد 
فوری  اقدامات  زنان  حقوق  نقض  موارد  از  کاستن  یا  جلوگیری  برای  ضروری 
با وجود همه کارشکنی ها،  انتخابات اخیر این کمیسیون،  صورت می دهد. در 
شاهد موفقیت چشمگیر کشورمان در کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای کشورهای عضو 

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بودیم.
از  متحد،  ملل  تاثیرگذار  نهاد  این  در  ایران  اسالمی  رسمی جمهوری  عضویت 
سال جاری آغاز شده و تا ۴ سال ادامه خواهد داشت. این دستاورد بزرگ فرصت 
مغتنمی در اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار داده است تا به شکل پویا، مواضع 

برحق نظام در مساله زن و خانواده را در مجامع جهانی مطرح کند.
خزعلی: پیگیر برخورد با مسببان وقایع فوتبال

 ایران و لبنان هستیم
 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی نوشت: پیگیر برخورد با 
مسببان وقایع مسابقه فوتبال ایران و لبنان با همراهی مسئوالن اجرایی هستیم.

انسیه خزعلی در این توئیت با تاکید بر عناوینی همچون »پایمال کردن کرامت 
شدن  اجرایی  در  اخالل  شد:  یادآور  مدیریت«  سوء  و  »بی تدبیری  و  بانوان« 
سیاست های کالن دولت و کاستن از شیرینی پیروزی، بخشی از آسیبی است 

که نابخردی دیروز برخی به کشور وارد کرد.  

وی تاکید کرد: پیگیر برخورد با مسببان این ماجرا با همراهی مسئوالن اجرایی 
هستیم.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نیز در جلسه هیات دولت و 
پس از ارائه گزارشی مبنی بر حواشی پیش آمده در جریان مسابقه فوتبال ایران 
و لبنان در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد مقدس، به وزیر کشور ماموریت داد همه 
جوانب حواشی ایجاد شده را بطور دقیق  مورد بررسی قرار داده و اقدامات الزم 
را در این زمینه بکار بگیرد. بر این اساس، وزیر کشور ماموریت یافته تا فرآیند 
با  مقابله  ملی  ابالغی ستاد  بهداشتی  نامه های  رعایت شیوه  بلیط،  عدم  فروش 
کرونا در رعایت سقف مجاز حضور تماشاچیان در ورزشگاه و نیز تضییع حقوق 
شهروندانی که برای تماشای این مسابقه بلیط تهیه کرده بودند را بررسی کرده 

و گزارش آن را ارائه کند.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
که جنبه تشریفاتی هم داشت به مصاف لبنان رفت و در یک بازی آسان موفق 

شد این تیم را با ۲ گل سردار آزمون و علیرضا جهانبخش شکست دهد.
اتفاق مهمی که در خصوص بازی ایران و لبنان رخ داد برگزاری آن در شهری 
غیر از تهران بود. مشهد در شرایطی به عنوان میزبان دیدار ایران و لبنان انتخاب 
شد که انتظار می رفت بتواند میزبان شایسته ای برای این بازی باشد؛ به خصوص 
اینکه رئیس هیات فوتبال استان خراسان رضوی عضو هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال نیز است؛ اما در بازی یاد شده برخی ناهماهنگی موجب بروز انتقاداتی 

از سوی محافل ورزشی شد.
رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی 

قوه قضاییه:
سامانه جامع حمایت از زنان و کودکان راه اندازی شد

 رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
با  از زنان و کودکان  از راه اندازی سامانه جامع حمایت  وقوع جرم قوه قضاییه 
هدف ثبت اطالعات زنان مراجعه کننده به دفاتر حمایت خانواده در دادگستری ها 

خبر داد.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سیده نادیا 
محمدپور با اشاره سفارشات مقام معظم رهبری و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه 
بر ضرورت احیای حقوق عامه افزود: ارائه خدمات موثر و اثربخش به ارباب رجوع 
که  است  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  برای  ویژه  به  عامه  حقوق  احیای  از  بخشی 
زنان و کودکان را شامل می شود به همین منظور دفاتر حمایت از حقوق زنان 
وظایف  شرح  براساس  و  شد  ایجاد  قضاییه  قوه  در   ۱۳۸۳ سال  از  کودکان  و 
خود هر روز تعداد بیشتری از زنان و کودکان با دالیل مختلف برای رفع ابهام 
حقوقی، قضایی یا سایر مشکالتی که دارند به این دفاتر در دادگستری ها مراجعه 
می کنند. وی ادامه داد: از آنجایی که تاکنون هیچ یک از این اقدامات با توجه 
و  ثبت  شده  ارائه  خدمات  بودن  گسترده  و  مراجعه کنندگان  تعداد  فراوانی  به 
مراجعان  به  این خدمات  اثربخشی  بررسی  و  امکان گزارش گیری  نشده،  ضبط 
و چگونگی رفع مشکالت آنها به صورت جامع در دسترس نیست. محمدپور به 
مزایای ایجاد این سامانه اشاره کرد و افزود: امروزه ایجاد سامانه های الکترونیکی 
و امکان ثبت اطالعات و خدمات به صورت برخط و روزانه این فرصت را فراهم 
کرده تا بانک اطالعات جامعی ایجاد شود و ضمن دسترسی به این اطالعات و 
نظارت بر نحوه عملکرد بخش های مختلف، نسبت به تحلیل اطالعات و خدمات 
ارائه شده، کیفیت آنها و سرعت پاسخگویی اقدام کرده و نتایج به دست آمده 
رئیس  بست.  کار  به  برنامه ریزی ها  رویه  بهبود  و  بهتر  خدمات  ارائه  به  منظور 
گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده اظهارداشت: با توجه به اینکه در ساختار 
جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مسئولیت هدایت 
و نظارت بر عملکرد دفاتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری ها برعهده دفتر 
امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری نهاده شده بنابراین به  منظور 
یکنواخت کردن فرایند عملکرد این دفاتر، الزم است که اطالعات زنان و کودکان 
خدمتی  بسته های  همچنین  آنها  ارجاعات  و  حمایت  دفاتر  به  مراجعه کننده 
دریافتی و سایر اقدامات منطبق با وظایف این دفاتر در یک سامانه جامع ثبت 

و ضبط شود.
وی اضافه کرد: سامانه جامع حمایت از کودکان، زنان و خانواده طراحی شد تا 
امکان پیگیری ارجاعات و حصول نتیجه از طریق بخش های مختلف داخلی قوه 
قضاییه از جمله دادستانی یا سایر دستگاه  های همکار )مانند سازمان بهزیستی و 

کمیته امداد امام خمینی)ره(( میسر شود.
این  تولید  و گفت: پیش  بیان کرد  را  ایجاد سامانه  پیشرفت  محمدپور مراحل 
ارزیابی،  قوه قضاییه در حال  فناوری اطالعات  و  آمار  با همکاری مرکز  سامانه 
اصالح و نهایی شدن است و فاز اول در دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان 
دادگستری سه استان منتخب به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و در فاز بعدی 

سایر استان ها را تحت پوشش قرار خواهد داد.
خزعلی بانوان هنرمند را برای طرح مشکالت به نشست

 دعوت کرد
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پی انتشار اخباری از سوی زنان 
سینمای ایران درخصوص آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در سینما، با صدور 
پیامی از بانوان هنرمند و دردمند دعوت کرد تا در نشستی مسائل و مشکالت 

این حوزه را مطرح و در تبیین راهکارهای عملیاتی مشارکت کنند.
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  است:  کرده  تصریح  پیامی  این  در  خزعلی  انسیه 

برخود الزم می داند که گوش شنوای مطالبات زنان هنرمند در عرصه سینمای 
ایران باشد و با دعوت از این عزیزان  و با همکاری نهادهای مسئول و متولی برای 
طراحی ساز و کار الزم صیانت از شان و منزلت زنان،  در این حوزه یاری رساند. 
وی اظهار داشت: جایگاه زنان در هنر سینما و حضور موثر آنان، لزوم صیانت از 
شان  واالی این هنرمندان را طلب می کند. بنابراین خالء قوانین و دستورالعمل 
ها و حمایت های الزم نباید حضور  مفید و ارزشمند زنان در عرصه هنر هفتم 

را مخدوش کند.  
ما  دوشادوش  زنان  انقالب،  از  داد: همانطور که طی چهار دهه  ادامه  خزعلی 
مردان در ارتقای علم، اقتصاد، سیاست و فرهنگ  این مرزو بوم تالش کردند 
و وجود ضوابط و ارزشها و قوانین، توانسته است یکی از سالمترین و امن ترین 
محیط های اداری را در حیطه مسائل اخالقی برایشان خلق کند. معاون امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: دولت مردمی نیز با شعار مبارزه با 
فساد، خود را موظف به برخورد با هرگونه فساد و تعدی اعم از اداری، مالی و 

اخالقی می داند و هیچگونه اغماضی را در این مسیر برنمی تابد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین به همین منظور از بانوان هنرمند و دردمند این 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  محل  در  که   نشستی  در  شود  می  دعوت  حوزه 
ریاست جمهوری تشکیل می شود ، شرکت و مسائل و مشکالت این حوزه را 

مطرح و در تبیین راهکارهای عملیاتی مشارکت کنند. 
۱۲ فروردین بیانیه شماری از سینماگران زن علیه باج گیری جنسی در اعتراض 
به آنچه که »رواج خشونت و آزار جنسی در سینمای ایران« خواندند، منتشر شد.

جامعه اصناف سینمای ایران)خانه سینما( نیز در پاسخ به این بیانیه، اعالم کرد: 
هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه های گوناگون آن در 
فرآیند فعالیت های هنری - فرهنگی را محکوم می کند. زنان امضاکننده بیانیه 
انتشار بیانیه خانه سینما در واکنش و پاسخ  اعتراض به خشونت جنسی پیرو 
علیه  سینماگر  »زنان  بیانیه  در  مندرج  درخواست  است  »الزم  نوشتند:  آن  به 
خشونت جنسی« که به امضای بیش از ۳۰۰ زن دست اندرکار سینما رسیده، 
خانه سینما  داخلی  مناسبات  از  مستقل  نهاد  یک  تشکیل  شفاف شود: هدف، 
)شامل حقوقدان، روانشناس، متخصص حوزه جنسیت، متخصص مدیریت منابع 

انسانی، متخصص حوزه خشونت جنسی و سینماگر( است.
کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر نیز در واکنش به اظهارات درباره اعمال 
خشونت علیه برخی بازیگران زن در عرصه سینما گفت: عرصه هنر جزئی مهم 
از فرهنگ است و باید به دور از هرگونه آسیب باشد؛ کسانی که در این عرصه 
فعالیت می کنند، باید به مسئولیت سنگین خود در قبال جامعه واقف باشند. از 
زنان باید به دلیل اینکه بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارند، در عرصه هنر 

و به ویژه سینما حمایت و محافظت شود.
معاون رییس جمهوری: اتفاقات مشهد از سوی برخی 

مسوولین عمدی بود
معاون رییس جمهوری در امور زنان گفت: در مورد واقعه ناگوار مشهد می شود 
گفت عالوه بر بد سلیقگی و بی تدبیری، به نظر می رسد نوعی برنامه ریزی غیر 
هوشمند و یا نوعی تعمد از سوی برخی مسوولین در کار بود.  انسیه خزعلی 
در گفت و گویی تلویزیونی در مورد اتفاقات دیدار ایران و لبنان در شهر مشهد، 
اظهار داشت: این واقعه ناگوار بود و می شود گفت عالوه بر بد سلیقگی و بی 
از  یا نوعی تعمد  برنامه ریزی غیر هوشمند و  به نظر می رسد نوعی  تدبیری، 
سوی برخی مسوولین در کار بود.  وی ادامه داد: جهات مختلفی در این موضوع 
دخیل بودند. به طور قطع از مهمترین سیاست های دولت مردمی، حفظ احترام 
و کرامت زنان است. رییس جمهوری در مورد این موضوع و خدشه دار شدن 
بانوان خیلی حساسیت نشان دادندو بسیار متاثر شدند و خیلی سریع  احترام 
دستور پیگیری دادند. االن هم به طور مکرر پیگیر جمع بندی و معرفی مسببان 
و  است  دولتی  غیر  کار  این  از  بخشی  غلط هستند.  های  یااعمال  ها  اهمال  و 
بخش مرتبط با دولت نیز مدیریت مناسب با سیاست های دولت را نداشته است. 
معاون رییس جمهوری در امور زنان تصریح کرد: در سند تحول نسبت به زنان 
جایگاه بلندی ترسیم شده است و به نظر می رسد این مساله جاهالنه یا عامدانه  
به دنبال ضربه زدن به این هدف است و از دستیابی به این موقعیت ممانعت می 
کند. خزعلی عنوان کرد: برخی خطاها کامال مشهود است. انتخاب این ورزشگاه 
اینکه  بانوان مناسب نبود و  به دلیل نداشتن زیرساخت برای حضور محترمانه 
عنوان می کنند فکر می کردند به خاطر کرونا غیر حضوری برگزار می شود، 
قابل قبول نیست. به نظر می رسد همه این موضوعات سهوی نیست. فقط هم 
نامه های بهداشتی و تکمیل  نبوده است. بحث عدم رعایت شیوه  مساله زنان 
شدن تقریبی ظرفیت  ورزشگاه هم بوده است.  وی ادامه داد: برخورد با خانم ها 
در این بی مدیریتی بیشتر بود چرا که قشر آسیب پذیر هستند. چند ماه پیش 
ورود بانوان به ورزشگاه را داشتیم که هم حرمت آنها حفظ شد و هم حضور با 
امنیت و آرامش آنها را شاهد بودیم. ما نمونه های از این دست  را داشتیم و حاال 
باید این مساله پیش بیاید.  معاون رییس جمهوری در امور زنان تصریح  چرا 
کرد: امیدوارم این موضوع عامدانه نباشد اما شواهد نشان می دهد که همه آن 
سهوی نبوده و حداقل بی تدبیری است. قطعا شان زن ها باید حفظ شود. ریاست 
محترم جمهور با انتصاب تعدادی از بانوان در شوراهای عالی بر به کارگیری زنان 
در مراکز  تصمیم گیری و تصمیم سازی تاکید دارند و هیات دولت در سفر های 

استانی اعتبارات ویژه ای را به زنان خصوصا ورزش بانوان اختصاص می دهد.

اخبار حوزه بانوان



اعالم  با  خصوصی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
اینکه بخشنامه پرداخت تسهیالت ۱۲۰ میلیونی تومانی ازدواج 
بانک  سیستم  گفت:  است،  شده  ابالغ  کشور  بانکی  شبکه  به 
محض  به  بانک  این  بخشنامه های  که  است  گونه ای  به  مرکزی 

ابالغ به تمامی بانک ها ارسال می شود.
»محمدرضا جمشیدی« درخصوص ابالغ بخشنامه تسهیالت ازدواج به 
شبکه بانکی کشور، اظهار داشت: در سیستم بانک مرکزی، بخشنامه ها 

پس از ابالغ در اختیار تمام بانک ها قرار می گیرد.
وی افزود: تسهیالت وام ازدواج در قانون بودجه امسال از ۷۰ میلیون 
تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و براساس اعالم بانک های 
خصوصی این بخشنامه به تمامی بانک های خصوصی ابالغ شده است.

براساس  گفت:  خصوصی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
قانون  در  تومانی  میلیون   ۱۲۰ ازدواج  وام  پرداخت  جدید  بخشنامه 
جدید الزامی و الزم االجراست و بانک ها مکلف هستند با منابعی که در 

اختیار دارند، تسهیالت مربوطه را پرداخت کنند.
بانک ها ملزم به پرداخت وام ازداوج هستند

وی با اشاره به مشکل تامین اعتبار بانک ها در پرداخت وام ازواج، بیان 
نزد  مشتریان  الحسنه  قرض  سپرده گذاری  محل  از  ازدواج  وام  کرد: 
بانک ها بعالوه بخشی از سپرده گذاری جاری افراد است که به صورت 
۱۰ ساله به متقاضیان پرداخت می شود. این یکی از مشکالت بانک ها 
این  هستند  ملزم  بانک ها  حال  این  با  اما  است،  ازدواج  تسهیالت  در 

تسهیالت را پرداخت کنند.
اعطای تسهیالت  امسال بخشنامه  ماه  بانک مرکزی در ۱۰ فروردین 

ازدواج را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
مانده  صد  در  صد  محل  از  است  مکلف  مرکزی  بانک  اساس  این  بر 
سپرده های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری 
شبکه بانکی، تسهیالت موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق 

بانک های عامل تأمین کند.
با  حداکثر  متقاضیان،  اعتبارسنجی  بر  مبتنی  مکلفند  نیز  بانک ها 
این  پرداخت  به  یا یک ضامن معتبر نسبت  و  از متقاضی  اخذ سفته 

تسهیالت اقدام کنند.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال 
جاری برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از تاریخ یکم 
فروردین ماه ۱۳۹۷ بوده، ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوج های زیر ۲۵ 
سال و زوجه های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت 

۱۰ ساله است.
این وام حداکثر با سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود.

مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های 
عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در 
پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی 

صالح است.
صورت  به  موظفند  بانک ها  تمامی  مرکزی  بانک  بخشنامه  براساس 
ماهانه، تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در 

نوبت دریافت این تسهیالت را به صورت عمومی اعالم کنند.
مراحل ثبت نام و اخذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج

مرحله ثبت نام ۶ مرحله دارد در ابتدا باید شرایط و دستورالعمل اخذ 
وام ازدواج ، قبل از ثبت نام باید مطالعه شود. 

سپس  ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه از طریق سامانه تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به آدرس ve.cbi.ir برای هر یک از زوجین بصورت 

جداگانه انجام می شود و کد رهگیری ۱۰ رقمی ارسال می شود. 
در مرحله چهارم متقاضیان برای اطالع از شعبه عامل اعطای وام باید 
به سایت مراجعه کنند و پس از تعیین شعبه افراد باید ظرف ۱۲ روز 
کاری به همراه مدارک الزم به شعبه مربوطه مراجعه کنند و مراحل 

دیگر اخذ وام در شعبه مربوطه خواهد بود. 
شرایط عمومی متقاضیان تسهیالت ازدواج 

دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران ،  به هر یک از زوجین 
مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان تسهیالت ازدواج تعلق می گیرد. 

براساس قانون بودجه امسال به هر یک از زوجین مبلغ  ۱۲۰ میلیون 
به  همچنین  می شود.  پرداخت  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان 
متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر ۲۵ سال و در زوجه ها 
زیر ۲۳ سال است، مبلغ  ۱۵۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج تعلق می گیرد.
آنـها توسط  ازدواج  از کشور که گواهی  ایرانی خارج  همه شهروندان 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور صادر شده، قادر به 
ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران 

در کشور مذکور می باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می شود .
اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط 
تایید قرار گیرد معادل  اقلیت های دینی در داخل کشور مورد  مراکز 
عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود.

سکونت  محل  پستی  کد  و  دایم(  یا  موقت   ( ملی  کارت  بودن  دارا 
متقاضی الزامی است. 

چنانچه  ایرانی،  هر  به  ازدواج  تسهیالت  اعطای  امکان  به  توجه  با 
متقاضی وام ازدواج قبال از تسهیالت موصوف استفاده نکرده باشد، )با 
وجود ازدواج دوم یا بیشتر( می تواند از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

بهره مند شود . 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 
اول فروردین  ماه ۱۳۹۷ باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، 

پرداخت می شود.
افرادی که از سال گذشته متقاضی دریافت وام ازدواج بودند و در صف 
از  دریافت وام ازدواج قرار دارند، در صورتی که  تاریخ عقد آنها بعد 
نکرده اند،  دریافت  ازدواج  وام  تاکنون  و  باشد  فروردینماه ۱۳۹۷  اول 
می توانند در سقف های مصوب بودجه ۱۴۰۱ از تسهیالت فوق الذکر 

بهره مند شوند. 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به افراد باالی ۵۰ سال تعلق نمی گیرد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ازدواج 
شناسنامه های  کلیه صفحات  کپی  و  اصل  ازدواج،  سند  کپی  و  اصل 
زوجین، اصل و کپی شناسنامه های ضامن ، اصل و کپی کارت ملی 
) موقت یا دایم ( زوجین، اصل و کپی کارت ملی ) موقت یا دایم ( 
ضامن، کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین و کد 
رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام مدارک الزم 

برای دریافت وام ازدواج است . 

ابالغ بخشنامه پرداخت تسهیالت ۱۲۰ میلیونی ازدواج به 
شبکه بانکی کشور
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  گزارش  : ایرنا

دانشمندان سلول های پوست انسان را ۳۰ سال جوان تر کردند

 )Babraham( بابراهام  مؤسسه  دانشمندان 
بسیار  روش  یک  آزمایش  طریق  از  بریتانیا 
امیدوارکننده ضد پیری، موفق به ارائه راهی جدید 
سلول های  زیستی  ساعت  کردن  معکوس  برای 

پوست انسان شدند.
سلول های  نیواطلس،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
تغییریافته عملکردی مشابه سلول های ۳۰ سال جوان تر 
داشتند، در حالی که همچنان قادر به انجام عملکردهای 
آن ها  انجام  توانایی  زمان  طول  در  که  بودند  تخصصی 
را کسب کرده بودند. این موضوع نشان دهنده پیشرفتی 

قابل توجه در این زمینه است.
 Shinya( یاماناکا"  "شینیا   ،۲۰۱۲ سال  در 
Yamanaka(، محقق ژاپنی موفق به دریافت جایزه 
مجدد  برنامه نویسی  روی  بر  کار  برای  پزشکی  نوبل 
سلول ها شد. این سلول ها کار خود را به عنوان سلول های 
بالغ آغاز می کنند و سپس در معرض چهار مولکول به 
نام فاکتورهای یاماناکا )Yamanaka factors( قرار 

می گیرند که آن ها را به حالت نابالغ بازمی گرداند. از این 
مرحله به بعد، سلول های بنیادی می توانند از نظر تئوری 

به هر سلولی در بدن تبدیل شوند.
از این پتانسیل در روش های جالب  زیادی  دانشمندان 
از جمله کاشت این سلول ها در خرگوش برای بازیابی 
بینایی، رفع کمبود دوپامین در مدل های حیوانی بیماری 
پارکینسون و ترمیم عضالت آسیب دیده قلب خوک ها 
سلول ها  مجدد  برنامه ریزی  فرآیند  کرده اند.  استفاده 
شامل قرار دادن سلول ها در معرض فاکتورهای یاماناکا 
برای حدود ۵۰ روز است، اما اکنون دانشمندان مؤسسه 
فرآیند  این  زمان  کردن  کوتاه   که  دریافته اند  بابراهام 

ممکن است مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
قرار  مجدد  برنامه ریزی  تحت  سلول ها  که  زمانی 
از طریق  که  تخصصی  قابلیت های  از  برخی  می گیرند، 
مورد  در  می دهند.  از دست  را  آورده اند  به دست  بلوغ 
سلول های پوست این قابلیت ها شامل تولید کالژن برای 
استفاده در تاندون ها، رباط ها، استخوان ها و بهبود زخم 

است. دانشمندان می خواستند این سلول ها را به سنین 
جوانی بازگردانند، درحالی که هویت آن ها به طور کامل 

از بین نمی رود.  
روش جدید این تیم "برنامه ریزی مجدد گذرای مرحله 
 maturation phase transient( بلوغ" 
آن،  در  و  است  گرفته  نام   )reprogramming
فاکتورهای  معرض  در  روز   ۱۳ مدت  به  تنها  سلول ها 
فرآیند  این  که  شد  مشخص  می گیرند.  قرار  یاماناکا 
تغییرات مربوط به سن و هویت را تنها به طور موقت از 
بین می برد و با رشد این سلول های جوانسازی شده در 
شرایط طبیعی، آن ها دوباره ویژگی های سلول پوست را 

به دست می آورند.
این موضوع یکی از مشکالت در این زمینه تحقیقاتی را 
حل می کند؛ زیرا اگرچه سلول های بنیادی از نظر تئوری 
اما  شوند،  تبدیل  بدن  در  سلولی  نوع  هر  به  می توانند 
ایجاد شرایطی قابل اطمینان که در آن سلول بنیادی 
به سلول خاص مورد نظر تبدیل شود، کار دشواری بوده 

است.
ساعت  که  نشانگرهای شیمیایی  بررسی  با  دانشمندان 
زیستی و مولکول های بیان شده توسط سلول را ایجاد 
برنامه ریزی  سلول های  این  که  کردند  می کنند،  تایید 
کالژن  سلول ها  این  شده اند.  جوان تر  سال   ۳۰ شده 
بهبود  در  مؤثرتری  عملکرد  و  می کنند  تولید  بیشتری 

زخم داشتند.
 دکتر "دیلجیت گیل" )Diljeet Gill(، نویسنده این 
در  بزرگی  گام  نشان دهنده  ما  نتایج  می گوید:  مطالعه 
درک برنامه ریزی مجدد سلولی است. ما نشان دادیم که 
می توان سلول ها را بدون آنکه عملکردشان را از دست 
بدهند، جوان سازی کرد و به نظر می رسد این فرآیند، 
برخی از عملکردهای از دست رفته را به سلول های پیر 

باز می گرداند.
اثرات  روش  این  که  دریافتند  همچنین  دانشمندان 
ضدپیری بر ژن های مرتبط با آلزایمر و آب مروارید دارد.

این تحقیق در مجله eLife منتشر شده است.
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چند خبر کوتاه ...
التهاب و خونریزی های کوچک مغزی از التهاب و خونریزی های کوچک مغزی از 

عالئم جدید کروناعالئم جدید کرونا
تأثیرات  مورد  امروز در  به  تا  تحقیقات  تأثیرات جامع ترین  مورد  امروز در  به  تا  تحقیقات  جامع ترین 
پستانداران  مطالعه  با  مغز  بر  پستانداران   مطالعه  با  مغز  بر  کووید-۱۹۱۹  به  کووید-ابتال  به  ابتال 
غیرانسانی است. این مطالعه نشان داد که عفونت غیرانسانی است. این مطالعه نشان داد که عفونت 
بیماری  بیماری  که عامل  ""SARSSARS--CoVCoV--۲۲"" که عامل  ویروسویروس  
دست  شواهدی  به  محققان  است  دست   شواهدی  به  محققان  است  کووید-کووید-۱۹۱۹ 
خفیف  ابتالی  حتی  می دهد  نشان  که  خفیف یافته اند  ابتالی  حتی  می دهد  نشان  که  یافته اند 
التهاب عصبی،  نیز می تواند موجب  التهاب عصبی،   نیز می تواند موجب  کووید-۱۹۱۹  کووید-به  به 
آسیب به نورون ها و خونریزی های کوچک در مغز آسیب به نورون ها و خونریزی های کوچک در مغز 
تا  تحقیقات  جامع ترین  جدید،  مطالعه  یک  تا شود.  تحقیقات  جامع ترین  جدید،  مطالعه  یک  شود. 
بر  بر   کووید-۱۹۱۹  به  ابتال  تأثیرات  مورد  در  امروز  کووید-به  به  ابتال  تأثیرات  مورد  در  امروز  به 
این  است.  غیرانسانی  پستانداران  مطالعه  با  این مغز  است.  غیرانسانی  پستانداران  مطالعه  با  مغز 
SARSSARS--""  مطالعه نشان داد که عفونت ویروسمطالعه نشان داد که عفونت ویروس

است،  است،   کووید-۱۹۱۹  بیماری  عامل  که  کووید-  بیماری  عامل  که   ""۲۲--CoVCoV
صرف نظر از شدت بیماری می تواند منجر به التهاب صرف نظر از شدت بیماری می تواند منجر به التهاب 
که  شود  مغزی  کوچک  خونریزی های  و  که عصبی  شود  مغزی  کوچک  خونریزی های  و  عصبی 
ممکن است علت بسیاری از عالئم عصبی گزارش ممکن است علت بسیاری از عالئم عصبی گزارش 
شده توسط بیماران مبتال باشد. این مطالعه توسط شده توسط بیماران مبتال باشد. این مطالعه توسط 
""تریسی فیشرتریسی فیشر"" از مرکز تحقیقات ملی پستانداران  از مرکز تحقیقات ملی پستانداران 
تحقیقات  است.  شده  انجام  تحقیقات (  است.  شده  انجام   )TulaneTulane((""توالنتوالن""
SARSSARS--"" اولیه این تیم نشان داد که عفونت های اولیه این تیم نشان داد که عفونت های

کوچک  خون ریزی های  ایجاد  موجب  کوچک   خون ریزی های  ایجاد  موجب   ""۲۲--CoVCoV
زود  آنقدر  اولیه  یافته های  این  می شوند.  مغز  زود در  آنقدر  اولیه  یافته های  این  می شوند.  مغز  در 
این بیماری به دست آمد که  اوایل همه گیری  این بیماری به دست آمد که در  اوایل همه گیری  در 
کارشناسانی که در این تحقیق مشارکت نداشتند، کارشناسانی که در این تحقیق مشارکت نداشتند، 
عالئم  هنوز  مرحله  آن  در  داشتند.  شک  آن  عالئم به  هنوز  مرحله  آن  در  داشتند.  شک  آن  به 

بود.  نشده  شناسایی  انسانی  بیماران  در  بود. عصبی  نشده  شناسایی  انسانی  بیماران  در  عصبی 
سیستم  به  که  دهه هاست  من  گفت:  سیستم   به  که  دهه هاست  من  گفت:  ""فیشرفیشر"" 
که  طوالنی  آنقدر  می کنم،  نگاه  مرکزی  که عصبی  طوالنی  آنقدر  می کنم،  نگاه  مرکزی  عصبی 
وقتی چیزی طبیعی به نظر نرسد، متوجه می شوم. وقتی چیزی طبیعی به نظر نرسد، متوجه می شوم. 
این  تأیید  صرف  را  سال  یک  او  تیم  و  این   تأیید  صرف  را  سال  یک  او  تیم  و  ""فیشرفیشر"" 
محققان  سایر  همزمان  و  کردند  اولیه  محققان یافته های  سایر  همزمان  و  کردند  اولیه  یافته های 
مشابه  عصبی  عالئم  از  شواهدی  یافتن  به  مشابه شروع  عصبی  عالئم  از  شواهدی  یافتن  به  شروع 
خونریزی های  کنار  در  محققان  کردند.  انسان  خونریزی های در  کنار  در  محققان  کردند.  انسان  در 
به  آسیب  و  مغز  شدید  التهاب  متوجه  به کوچک،  آسیب  و  مغز  شدید  التهاب  متوجه  کوچک، 
عصبی  آسیب  می گوید  عصبی   آسیب  می گوید  ""فیشرفیشر""  شدند.  شدند. نورون ها  نورون ها 
با شدت بیماری تنفسی مرتبط دانسته نشده بود. با شدت بیماری تنفسی مرتبط دانسته نشده بود. 
این بدان معناست که بسیاری از حیوانات که تنها این بدان معناست که بسیاری از حیوانات که تنها 
نیز  نیز  را نشان می دادند  از کووید-۱۹۱۹ را نشان می دادند  از کووید-عالئم خفیفی  عالئم خفیفی 
آسیب عصبی را تجربه کردند. محققان می گویند: آسیب عصبی را تجربه کردند. محققان می گویند: 
نظر  صرف  مبتال،  حیوانات  همه  در  عوارض  نظر این  صرف  مبتال،  حیوانات  همه  در  عوارض  این 
می دهد  نشان  که  شد  مشاهده  بیماری  شدت  می دهد از  نشان  که  شد  مشاهده  بیماری  شدت  از 
کاهش اکسیژن مغز ممکن است یک عارضه شایع کاهش اکسیژن مغز ممکن است یک عارضه شایع 
ناشی از این عفونت باشد. حتی کاهش جزئی، اما ناشی از این عفونت باشد. حتی کاهش جزئی، اما 
پایدار در میزان اکسیژن ممکن است باعث آسیب پایدار در میزان اکسیژن ممکن است باعث آسیب 
شود، به ویژه در میان نورون ها که به نظر می رسد شود، به ویژه در میان نورون ها که به نظر می رسد 
در این مطالعه بیشترین آسیب را متحمل شده اند. در این مطالعه بیشترین آسیب را متحمل شده اند. 
با  مرتبط  شواهد  از  مجموعه ای  به  یافته ها  با این  مرتبط  شواهد  از  مجموعه ای  به  یافته ها  این 
می کند.  اضافه  مغز  بر  می کند.   اضافه  مغز  بر  کووید-۱۹۱۹  به  ابتال  کووید-اثرات  به  ابتال  اثرات 
این مطالعات همچنین به روشن شدن تعدادی از این مطالعات همچنین به روشن شدن تعدادی از 
بیماری،  این  با  بیماری، عالئم عصبی حاد و مزمن مرتبط  این  با  عالئم عصبی حاد و مزمن مرتبط 
از خستگی و مه مغزی گرفته تا مشکالت سالمت از خستگی و مه مغزی گرفته تا مشکالت سالمت 
روان کمک می کند. محققان خاطرنشان می کنند روان کمک می کند. محققان خاطرنشان می کنند 

وجود  نیز  محدودیت هایی  آنها  یافته های  در  وجود که  نیز  محدودیت هایی  آنها  یافته های  در  که 
دارد، به  ویژه اینکه حیوانات مورد استفاده در این دارد، به  ویژه اینکه حیوانات مورد استفاده در این 
بنابراین مشخص  بوده اند.  باال  بنابراین مشخص تحقیقات در سنین  بوده اند.  باال  تحقیقات در سنین 
نیست که آیا مغزهای مسن بیشتر مستعد ابتال به نیست که آیا مغزهای مسن بیشتر مستعد ابتال به 
یا خیر و همچنین  نوع آسیب مغزی هستند  یا خیر و همچنین این  نوع آسیب مغزی هستند  این 
هنوز مشخص نیست که آیا این نوع آسیب عصبی هنوز مشخص نیست که آیا این نوع آسیب عصبی 
قابل برگشت است یا نه. برای پاسخ به این سؤاالت، قابل برگشت است یا نه. برای پاسخ به این سؤاالت، 
بیماران  طوالنی  پیگیری  و  طوالنی مدت  بیماران مطالعات  طوالنی  پیگیری  و  طوالنی مدت  مطالعات 
مطالعه  این  است.  نیاز  مورد  مطالعه   این  است.  نیاز  مورد  کووید-۱۹۱۹  به  کووید-مبتال  به  مبتال 
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منتشر شده است.منتشر شده است.
آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی 
مهمترین رسالت کانون پرورش فکری مهمترین رسالت کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان است کودکان و نوجوانان است 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  اجتماعی سرپرست  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
های  مهارت  آموزش  گفت:  هرمزگان  های استانداری  مهارت  آموزش  گفت:  هرمزگان  استانداری 
اجتماعی و زندگی مهمترین رسالت کانون پرورش اجتماعی و زندگی مهمترین رسالت کانون پرورش 
احسان  دکتر  است.  نوجوانان  و  کودکان  احسان فکری  دکتر  است.  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
کامرانی در دیدار با مدیر کل و معاونین اداره کل کامرانی در دیدار با مدیر کل و معاونین اداره کل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با 
تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، با تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، با 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  اهمیت  به  و اشاره  کودکان  فکری  پرورش  کانون  اهمیت  به  اشاره 
نوجوانان در برنامه ریزی برای کودکان و نوجوانان، نوجوانان در برنامه ریزی برای کودکان و نوجوانان، 
عنوان کرد: برنامه ریزی برای اوقات فراغت سالم و عنوان کرد: برنامه ریزی برای اوقات فراغت سالم و 
شاداب برای کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین شاداب برای کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نوجوانان رسالت  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  رسالت 
است. وی افزود: با توجه به آنکه نوجوانان در فصل است. وی افزود: با توجه به آنکه نوجوانان در فصل 

ریزی  برنامه  شوند  می  فارغ  تحصیل  از  ریزی تابستان  برنامه  شوند  می  فارغ  تحصیل  از  تابستان 
برای اوقات فراغت آنها در این فصل با پیش بینی برای اوقات فراغت آنها در این فصل با پیش بینی 
برنامه هایبرنامه های  آموزشی جذاب ضروری است. سرپرست آموزشی جذاب ضروری است. سرپرست 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  استانداری معاونت  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت 
های  مهارت  آموزش  کرد:  خاطرنشان  های هرمزگان  مهارت  آموزش  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان 
مزیت  نوجوانان  و  کودکان  به  زندگی  و  مزیت اجتماعی  نوجوانان  و  کودکان  به  زندگی  و  اجتماعی 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نوجوانان مهم  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مهم 
است که نیازمند گسترش روز افزون است. کامرانی است که نیازمند گسترش روز افزون است. کامرانی 
افزود: آموزش زبان های روز دنیا مزیت دیگر کانون افزود: آموزش زبان های روز دنیا مزیت دیگر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که زمینه پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که زمینه 
زبان های روز  با  نوجوانان  زبان های روز ساز آشنایی کودکان و  با  نوجوانان  ساز آشنایی کودکان و 
گفت:  وی  شود.  می  فارسی  زبان  کنار  در  گفت: دنیا  وی  شود.  می  فارسی  زبان  کنار  در  دنیا 
پتانسیل  و  ها  ظرفیت  از  ها  خانواده  از  پتانسیل بسیاری  و  ها  ظرفیت  از  ها  خانواده  از  بسیاری 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نوجوانان های  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  های 
این زمینه جهت  ندارند و اطالع رسانی در  این زمینه جهت اطالع  ندارند و اطالع رسانی در  اطالع 
آگاهی مردم برای استقبال بیش از پیش از برنامه آگاهی مردم برای استقبال بیش از پیش از برنامه 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نوجوانان های  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  های 
امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  است.  امنیتی ضروری  سیاسی،  معاونت  سرپرست  است.  ضروری 
کرد:  تصریح  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  کرد: و  تصریح  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و 
گسترش خدمات کانون پرورش فکری کودکان و گسترش خدمات کانون پرورش فکری کودکان و 
به مناطق محروم و کم برخوردار استان  به مناطق محروم و کم برخوردار استان نوجوانان  نوجوانان 
برای بهره مندی کودکان و نوجوانان این مناطق از برای بهره مندی کودکان و نوجوانان این مناطق از 
برنامه های آموزشی کانون نیازمند برنامه ریزی و برنامه های آموزشی کانون نیازمند برنامه ریزی و 
اهتمام ویژه است. کامرانی با اشاره به اهمیت فضای اهتمام ویژه است. کامرانی با اشاره به اهمیت فضای 
مجازی  آموزش  ظرفیت  کرد:  خاطرنشان  مجازی مجازی،  آموزش  ظرفیت  کرد:  خاطرنشان  مجازی، 
کودکان و نوجوانان که در دوران کرونا فعال گردید کودکان و نوجوانان که در دوران کرونا فعال گردید 

در کنار آموزش حضوری حفظ شود.در کنار آموزش حضوری حفظ شود.

در استان هرمزگان استعدادهای بزرگی در بخش بانوان وجود دارد که 
در دهه های گذشته بدلیل غفلت و عدم وجود امکانات مناسب نتوانسته 
اند استعدادهای خود را به نمایش بگذارند و چه بسیار دخترانی که می 
توانستند بارها نام هرمزگان را در دنیا طنین انداز کنند و اما بدلیل نبودن 
شرایط مساعد و کاستی های زیاد، هرگز به آرزوهای خود نرسیدند تا 
اما طی سالهای   . بمانند  استان خاموش  در  ورزش  های عظیم  سرمایه 
برای ورزش  ایجاد شرایط مساعد  و  ها  زیرساخت  افزایش  با  و  گذشته 

بانوان حاال استعدادهای درخشانی سر بر افراشته است.
ستایش را به خاطر بسپاریم، دختری که حاال رویاهایش را در دریا جستجو می 
کند، دختری که برای رسیدن به آرزوهایش هر روز دل به دریا می زند و موج ها 
را می شکافد تا قهرمانی دیگر در دامان خلیج فارس پرورش یابد و دختری دیگر 
نام هرمزگان را بر فراز سکوهای قهرمانی فریاد بزند. نام ستایش گودرزی را قطعا 
در آینده ای نزدیک بارها خواهیم شنید آن هم با درخشش در ورزش استان و 

کشور و درخشش در رشته پدل برد.
نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی حاال به اردوی تیم ملی کشور دعوت و قطعا یکی 

از ورزشکارانی خواهد بود که چشم ها را خیره خواهد کرد.
خودتان را بیشتر معرفی می کنید؟

 ستایش گودرزی هستم متولد ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۵ در شهر بندرعباس متولد شدم
از چه زمانی ورزش را شروع و در چه رشته ای فعالیت کردید؟

 از سن ۸ سالگی ورزش در رشته قایقرانی در شاخه های مختلفی از جمله کایاک 
و اساللوم فعالیت کردم و از همان ابتدا با تشویق و حمایت خانواده ورزش خودم 
را با هدف مسابقات و حرفه ای شدن تا سن ۱۳ سالگی ادامه دادم و از تیرماه ۹۹ 

هم در رشته پدل برد فعالیت خودم را آغاز کردم.
چقدر به اهدافی که از قبل پیش بینی کرده بودی تا کنون رسیده ای؟

در قایقرانی به دلیل سن کم موفقیت های بزرگی کسب نکردم اما فعالیت در این 
رشته باعث شد در ادامه به پدل برد رو بیارم که تا کنون شرایط بسیار خوب بوده 
و با توجه به اهداف و برنامه های آینده خودم، قطعا به لطف پروردگار پله های 
موفقیت را یکی پس از دیگری طی خواهم کرد. در رشته پدل برد هدف های 
بزرگی دارم و من تازه فعالیتم را آغاز کردم مطمئنم عالوه بر تالش های بنده، 
وجود خداوند را در زندگی ورزشی و شخصی خودم می بینم که کمکم خواهد کرد

با توجه به اینکه شما در رشته دیگری نیز فعالیت می گردید چه عاملی باعث شد 
تا رشته خود را تغییر دهید و به سمت این رشته بیاید؟

به دلیل شیوع بیماری کرونا و شرایط خاصی که ایجاد کرده بود و همینطور دالیل 
شخصی باعث شد من از ورزشی که عالقه بسیار زیادی داشتم فاصله بگیرم بعد 
از یک سال به پیشنهاد خانواده وارد رشته پدل برد شدم که این ورزش را در اول 

تیرماه سال ۱۳۹۹ آغاز کردم.
خانواده به عنوان اصلی ترین حامی چقدر در موفقیت های شما نقش داشته اند؟

خانواده مهم ترین سهم رو در حمایت از من داشتند و اگر حمایت ها و پشتیبانی 
خانواده همراهم نبود قطعا موفقیت هایی که تا کنون داشتم حاصل نمی شد و 
خانواده به عنوان مهمترین عنصر حمایتی بیشترین نقش در مسیر موفقیت و 
انتخاب رشته ورزشی من داشته اند و در تمام مسابقات در کنارم بوده اند و تمام 

تالش و زحمت خود را برای موفقیت من گذاشته اند.
به عنوان یک ورزشکار که تازه مسیر موفقیت را شروع کرده و با داشتن سن کم 
نوید یک دختر جسور را و نام آور برای هرمزگان را می دهد انتظارات از خودت 

چیست ؟
برای اینده در این ورزش هدفم کسب مقام های آسیایی و جهانی است همیشه 
و در هر کجا که باشم مهمترین علت موفقیت من خداوند است چون این توان را 
در اختیار من گذاشت که به این سطح برسم و پله اول را برای رسیدن به اهدافم 
بردارم و از خودد انتظار دارم که در باالترین سطح ها قرار بگیرم و پرچم کشورم 

را باال ببرم و دوست دارم در زندگی ورزشی ام همیشه به دور از حاشیه باشم
چه افرادی بیشترین نقش را در موفقیت های شما و هدایت شما به سمت این 

رشته ورزشی داشته اند؟
خانواده ام، مربی دلسوز و مهربانم استاد عابد شجاعی و هم تیمی های عزیزم 
و حتی مربی های تیم ملی و آقایان رستمی فالح، سامانی و تشیعی که سهم 

بسزایی در قهرمانی های بنده داشتند از همه این عزیزان تشکر می کنم.

تاکنون و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از فعالیت شما در این رشته ورزشی 
و کشور کسب  استان  را در سطح  مقام های مختلفی  و  اما مدال ها  نمی گذرد 

کارکرده ای، مهم ترین مقام هایی که کسب کرده کدامند؟
متاسفانه یا خوشبختانه مسابقه هایی که من در آن شرکت داشتم مسابقات در 
سطح کشور بود و بنده در هیچ یک از مسابقات استانی حضور نداشتم دقیقا ۵ 
ماه بعد از اینکه وارد این رشته شدم در مسابقات دور اول انتخابی تیم ملی در 
مسافت ۱۵۰۰ متر  زیر ۱۸ سال مقام دوم و در مسافت ۵ کیلومتر بزرگسال مقام 

دوم را کسب کردم.
در مسابقات فستیوال مارینا کیش به میزبانی جزیره کیش دور مقدماتی کسب 
و  کردم  کسب  را  مسابقات  طالی  کیلومتر   ۵ فینال  در  و  داشتم  را  اول  مقام 
در مسابقات دور دوم انتخابی تیم ملی در مسافت ۸ کیلومتر توانستم در رده 

بزرگسال مقام اول و طالی مسابقات را بار دیگر کسب کنم .
به غیر از ورزش اهل درس و فعالیت های دیگر هستید چقدر به تحصیالت عالیه 

با وجود فعالیت ورزشی اهمیت می دهید؟
بله با وجود فعالیت ورزشی درس در اولویت اول و اصلی ترین پایه را در اهداف من 
برای اینده قرار دارد. و برای موفقیت در ورزش در سطوح باالتر نیاز به تحصیالت 
دانشگاهی و سطوح باالی علمی می باشد که با تمام وجود هم در ورزش و هم در 

تحصیالت تالشم را خواخم کرد تا بهترین عملکرد داشته باشم.

  گزارش  :صنعت جنوب

دختری از جنس دریا/پدیده ای که آرزوهایش 
دریایی است

از کوچه گذشتی ز ُرخت ماه تراوید !
محبوبه ی شب عطر تو را برهمه پاشید! 
از جوشش سرچشمه ی احساس و جوانی

باران زده چشم من وبر فاصله بارید! 
مهتاب درخشنده که از عشق بر آمد
در اوج سخاوت به تن پنجره تابید 

با چرخش چشمان تو عالم شده ساکن  
ساعت دگر از لحظه ی دیدار تو خوابید 
تا چشم شباهنگ به سیمای تو افتاد 
زد نغمه ی داوودی و از شوق تو نالید 
ای یوسف مصری بنشین گوشه و بنگر
عکس رخ یارم که زده طعنه به ناهید 

***
آهوی چشمت، عقل را زنجیر کرده
عطرت تمام یاس 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 

 ***
 دوباره با تو به باران سالم خواهم کرد
َو این خزان سیه را تمام خواهم کرد
شراب ناب بسازم ز شبنم گل سرخ

تو را زمستی این جام، رام خواهم کرد
اگر زچشمه ی مهرت مرا بنوشانی

به خود،تمام جهان را حرام خواهم کرد
رقیب و مدعیان را کنار خواهم زد

نظر به آینه در خشت خام خواهم کرد!
رواست گر سر و جان رابه راه عشق دهم 

بدین طریقه  تو را نیکنام خواهم کرد
فقط بیا!به نگاهی دل مرا بنواز!

دگر نگویم و ختم کالم خواهم کرد!

شعر هفته-سوسن جعفرزاده



مواد الزم
آرد سفید ۱۲۵ گرم
آرد برنج ۱۲۵ گرم

آرد نخودچی ۱۲۵ گرم
شکر ۳ لیوان فرانسوی

آب  یک و نیم لیوان
گالب  ۱ لیوان

زعفران غلیظ  یک سوم لیوان
کره ۲۰ الی ۲۵ گرم

روغن  ۲۰۰ گرم
طرز تهیه 

آب و شکر و گالب را روی حرارت قرار می دهیم تا شکر به خوبی در این 
مواد حل شده و شهد حلوا آماده شود. پیش از زمان قل زدن و جوش 
آمدن قابلمه را از روی حرارت بردارید. آرد سفید را در قابلمه الک می 
کنیم و ۵ دقیقه آن را تفت می دهیم. سپس آرد برنج وآرد نخودچی را 
به نوبت اضافه می کنیم و ۵ دقیقه تفت می دهیم. هر سه آرد را دوباره 
الک می کنیم. سپس روغن را اضافه کرده تا اندازه ای تفت می دهیم که 
این مواد به رنگ طالیی دربیایند. مواد را از روی حرارت بر می داریم و در 
مرحله بعد کم کم شهد و زعفران را اضافه و کامل یک دست می کنیم. 
حلوا را دوباره روی حرارت قرار می دهیم و تا ۵ دقیقه تفت می دهیم. 
حلوا نباید حالت خشک داشته باشد و با کمی چسبندگی باید بتوانید 
به راحتی آن را از ظرف جدا کنید. در مرحله آخر به مدت چند دقیقه 

تابه داغ را گهواره کنید.با دو دستگیره دو طرف  مواد داخل قابلمه یا 
به حاشیه ظرف  با یک حرکت منظم  را  مواد حلوا  و  بگیرید  را  ظرف 
ببرید و برگردانید. این کار باعث انسجان بافت حلوا و یک دست شدن 

آن می شود.

نکته آخر
برای تزیین این حلوای سه آرد مجلسی می توانید از انواع ماسوره ها 
استفاده کنید. بافت نرم آن قابلیت این را دارد که بهترین نقش ها را 

روی آن بیندازید و یک حلوای چشم نواز را در سفره تان داشته باشید. 10
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با سرآشپز=حلوا سه آرد مجلسی؛
 دسر شیرین افطاری

اخبار
دو طال و دو نقره حاصل کار قایقران هرمزگانی در مسابقات 

قهرمانی آسیا
 بانوی قایقران هرمزگانی به دومین مدال طالی خود و چهارمین 

مدال این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.
هدیه کاظمی در رقابت کایاک تک نفره ۲۰۰ متر بانوان، در رقابت 
با نمایندگان تایلند، قزاقستان، اندونزی و ازبکستان با زمان ۴۱.۴۳۸ 
قرار گرفت و صاحب دومین مدال طالی  ثانیه در جایگاه نخست 
خود شد.در این رقابت نمایندگان قزاقستان و ازبکستان دوم و سوم 
شدند. همچنین هدیه کاظمی و الناز شفیعیان در کایاک دو نفره 
۲۰۰ متر بانوان با زمان ۳۸.۰۲۵ ثانیه دوم شدند و مدال نقره را از 
آن خود کردند. در این رقابت نماینده های ازبکستان اول و قزاقستان 

سوم شدند.
مدال طالی  هرمزگانی،  قایقران  بانوی  کاظمی  هدیه  این  از  پیش 
کایاک ۵۰۰ متر بانوان و به همراه الناز شفیعیان مدال نقره کایاک 

دونفره ۵۰۰ متر بانوان را به دست آورده بود.
بانوی هرمزگانی تیم ملی قایقرانی کشورمان:

حضور"پدرو"تأثیر بسزایی در تکنیک قایقرانان دارد/بحث 
اشتغالم همچنان حل نشده است

 بانوی هرمزگانی تیم ملی قایقرانی کشورمان گفت: تمامی تالشم 
برای موفقیت در المپیک آسیایی و المپیک پاریس است.

هدیه کاظمی پس از کسب دو مدال طال و دو مدال نقره از مسابقات 
قهرمانی آسیا در تایلند، افزود: در مسابقات آسیایی تمامی کشورها با 
آمادگی کامل آمده بودند تا در رقابت های المپیک آسیایی با قدرت 

بیشتری ظاهر شوند.
وی با بیان اینکه در ماده هایی که در المپیک آسیایی خواهد بود 
توانستم مطابق انتظارم ظاهر شوم، اظهار کرد: از وقتی آقای "پدرو 
سنا" وارد تیم ملی شدند، هدفمان المپیک پاریس است و پیش از 
آن در المپیک آسیایی حضوری مقتدرانه خواهیم داشت اما برای 
پله  مسابقات  این  و  داشتیم  کمی  زمان  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
هایی  ماده  درصد   ۹۰ در  و  است  آینده  در  موفقیت  برای  نخست 
کاظمی  بازخواهیم گشت.  ایران  به  پر  با دست  کردیم  که شرکت 
برای  ای  ارزنده  تجربه  تایلند  آسیایی  مسابقات  اینکه  به  اشاره  با 
تمامی شرکت کنندگان بود و به طور حتم در آینده به کمک مان 
می آید، تصریح کرد: برای المپیک آسیایی پیش رو انتظار باالیی 
از تیم ملی ایران است و از زمانی که "پدرو سنا" به تیم ملی ایران 
داشته  رشد چشمگیری  ملی  تیم  اعضای  تکنیک  اند،  اضافه شده 
است و تا این لحظه بر روی تمرینات تکنیکی کار کرده ایم و برای 
المپیک آسیایی تالش مان برای اجرایی کردن این رشد تکنیکی در 
مسابقات است. وی ادامه داد: در المپیک آسیایی به طور حتم از تیم 
ملی ایران باید منتظر خبرهای خوبی باشیم و به طور حتم موفقیت 

نیز دور از انتظار نیست. دارنده مدال نقره بازی های آسیایی ۲۰۱۸، 
اضافه کرد: تمامی تالشم را خواهم کرد تا در المپیک آسیایی پیشرو 
بهترین نتیجه مطمئن را کسب کنم و رنگ مدالم را خوشرنگتر کنم. 
کاظمی با اشاره به اینکه فدراسیون قایقرانی در شرایط مناسبی به 
سر می برد و تغییرات صورت گرفته در کادرفنی بسیار مطلوب و 
بر روی عملکرد کیفی نفرات تأثیر بسزایی داشته است، عنوان کرد: 
از استان هرمزگان به جز هیات قایقرانی فکر کنم کسی اطالعی از 

مسابقات پیشرو نداشتتند.
وی ادامه داد: هنوز تمامی جوایز وعده داده شده مسابقات قبلی را 
از مسئوالن استانی دریافت نکردیم چه برسد به رقابت های آینده و 
امیدوارم در دوره جدید نیز شاهد عملی شدن وعده ها باشیم. عضو 
با بیان اینکه همچنان بحث اشتغالم نیز قطعی  تیم ملی قایقرانی 
نشده است، عنوان کرد: یک ورزشکار تمام روز و وقت خود را برای 
تمرین کردن و کسب آمادگی الزم برای رویدادهای مختلف صرف 
می کند و بحث اشتغال دغدغه بزرگی است که همچنان این موضوع 
پس از گذشت سال ها نیز محقق نشده است. وی با اشاره به اینکه 
از پیام تبریک استاندار هرمزگان و سایر مسئوالن خوشحال شدم، 
اظهار کرد: بحث اشتغالم بیشتر مسیرش انجام شده است و اختالف 
کوچکی بین دو سازمان بوجود آمده و نمی دانم چگونه حل می 
شود و بارها از مسئوالن نیز درخواست حل این مشکل را کشرده ام 

و امیدوارم این موضوع باالخره حل و فصل شود.
کاظمی در پایان گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان 
دست تنها نمی تواند کاری از پیش ببرد و نیازمند کمک و حمایت 

تمامی مسئوالن و دستگاه های اجرایی است.
پیام تبریک مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در پی 
درخشش هدیه کاظمی در مسابقات قایقرانی رقابت های 

آسیایی
های  رقابت  قایقرانی  مسابقات  در  کاظمی  هدیه  درخشش  پی  در 
آسیایی مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری این موفقیت بزرگ 

را تبریک گفت.
نرگس منتظری تختی موفقیت بزرگ هدیه کاظمی در رقابت های 
آسیایی قایقرانی و کسب دو مدال طال و دو مدال نقره  را تبریک 
بانوی  و پیامی بدین شرح صادر کرد: خبر مسرت بخش موفقیت 
هرمزگانی در مسابقات آسیایی قایقرانی موجی از شادی و نشاط در 
بین جامعه ورزش استان و دختران هرمزگانی ایجاد کرده است. این 
موفقیت را بعنوان عیدی بزرگ سرکار خانم هدیه کاظمی به بانوان 
هرمزگانی تلقی نموده و بر خود می بالم که دختر توانمند استان با 
درخشش در رقابت های آسیایی بار دیگر نام هرمزگان را بر پهنای 

قاره کهن طنین انداز نمود.
بر خود الزم میدانم کسب چهار مدال خوشرنگ در این رقابت ها را 
خدمت ورزشکار نامی سرکار خانم هدیه کاظمی، جامعه ورزش  و 

بخصوص بانوان سربلند  استان تبریک عرض نموده و موفقیت های 
بیش از پیش برای بانوان استان و این بانوی خوشنام آرزو می نمایم.
تجلیل و قدردانی استاندار هرمزگان از هدیه کاظمی بانوی 

ورزشکار هرمزگانی قهرمان قایقرانی آسیا 
بانوی  از هدیه کاظمی  استاندار هرمزگان  مهندس مهدی دوستی 
ورزشکار هرمزگانی عضو تیم ملی قایقرانی جمهوری اسالمی ایران 
که در مسابقات قهرمانی آسیا در مجموع موفق به کسب چهار عنوان 
قهرمانی و نایب قهرمانی شامل دو نشان طال و دو نشان نقره شد، 
این  در  هرمزگان  استاندار  دوستی  مهدی  کرد.  قدردانی  و  تجلیل 
نشست ضمن تبریک مجدد کسب این موفقیت عنوان کرد: پس از 
نسلی پرافتخار که انقالب کردند و در دوران دفاع مقدس از کشور 
ایران  پرافتخار  راه  ادامه دهنده  نیز  امروز  دفاع کردند، نسل جوان 
اسالمی در عرصه های مختلف از جمله ورزش هستند و این راه و 
حس افتخار تداوم دارد. وی ادامه داد: اعتماد به نفس بانوان ورزشکار 
سراسر کشور و استان هرمزگان در کسب چنین موفقیت هایی باعث 
افتخار است و این حس اعتماد به نفس باید در تک تک دختران 
سرزمین ما وجود داشته باشد. استاندار هرمزگان همچنین با تاکید 
بر اینکه این قول را خواهم داد که مسئله اشتغال سرکار خانم هدیه 
کاظمی حل شود، افزود: با توجه به ظرفیت های ورزش های آبی و 
ساحلی همچون قایقرانی در هرمزگان، احداث یک دهکده ورزش 
اداره کل  از  های ساحلی و دریایی در هرمزگان ضروری است که 
ورزش و جوانان استان می خواهم طرح آن را آماده کند تا ساخت 
آن را شروع کنیم و اعتبارات مناسبی را برای آن تخصیص خواهیم 
داد و همچنین برای توسعه ورزش بانوان در هرمزگان نیز کمک و 

حمایت خواهیم داشت.
گفتنی است؛ در این نشست ضمن تجلیل از هدیه کاظمی بانوی 
مربی  پاسالر  آرزو  از  آسیا،  قایقرانی  قهرمان  هرمزگانی  ورزشکار 
همچنین  و  هرمزگان  قایقرانی  هیات  رئیس  نایب  و  ورزشکار  این 
فاطمه مرادی معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان 
استان هرمزگان به جهت ارتقای رتبه ورزش بانوان استان هرمزگان 
هرمزگان  استاندار  توسط  کشور،  در  هشتم  به  چهارم  و  بیست  از 
تجلیل و قدردانی شد. استاندار هرمزگان همچنین از اسالم جاهدی 
جمهوری  پاراکانوی  قایقرانی  ملی  تیم  عضو  هرمزگانی  ورزشکار 
اسالمی ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب عنوان 
قهرمانی و نشان طال شد، تجلیل و قدردانی نمود. این ورزشکار به 
دلیل حضور در خارج از استان، در این نشست حضور نداشت که 

جوایز وی نیز اهدا خواهد شد.
تشکیل کمیته آماده سازی ورزشکاران هرمزگانی حاضر در 

المپیک آسیایی
 سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان هرمزگان گفت: کمیته 
آماده سازی ورزشکاران هرمزگانی جهت شرکت در مسابقات بین 

المللی و المپیک آسیایی تشکیل شد.
کاظمی  هدیه  توسط  نقره  مدال  ودو  طال  مدال  دو  کسب  از  پس 
با  بازگشت  در  آسیا  آرام  آبهای  قایقرانی  قهرمانی  درمسابقات 
استقبال گرم مردم ومسئوالن وارد فرودگاه بین المللی بندرعباس 
شد. سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در آیین 
استقبال از هدیه کاظمی، افزود: هدیه کاظمی با کسب این موفقیت 
دل مردم ایران واستان هرمزگان را در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ 
را شاد کرد. مظفر خادمی نسب ضمن تبریک این موفقیت بزرگ 
به جامعه ورزش و جوانان استان اظهار کرد: همه مجموعه استان و 
کشور در کسب موفقیت هدیه کاظمی سهیم بودندبه ویژه خانواده 
این قهرمان که ازاین بانوی شجاع و با غیرت حمایت کردند و سختی 
ورزش  کل  اداره  سرپرست  خریدند.  جان  به  را  ورزش  این  های 
وجوانان استان بیان کرد: به منظور آمادگی هرچه بیشتر ملی پوشان 
هرمزگانی که به مسابقات بین المللی و بازی های آسیایی اعزام می 
شوند، کمیته ای در اداره کل ورزش وجوانان تشکیل شده تا نیازها و 
خواسته های این ورزشکاران در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
پیام تبریک رئیس کمیسیون بانوان شورای اسالمی شهر 

بندرعباس در  پی  ارتقای رتبه ورزش بانوان
 استان هرمزگان 

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسالمی شهر بندرعباس در پیامی 
ارتقای رتبه ورزش بانوان استان هرمزگان در کشور را تبریک گفت

فریده عامری سیاهوئی  رئیس کمیسیون بانوان شورای اسالمی شهر 
بندرعباس  گفت:  بر خود می بالم و بسیار  خرسندم که امروز با 
سرافرازی  شاهد ارتقا رتبه  ورزش بانوان استان هرمزگان از بیست و 
چهارم به هشتم کشوری درسال ۱۳۹۹  می باشم و این شایستگی ها 
را که، چون برگ زرینی بر دفتر تاریخ ورزش استان خوش خواهد 

درخشید را تحسین کنم.
،قهرمانان  ورزشکاران  تک  تک  به  را  آفرینی  افتخار  این  اینجانب 
شکوه  که  استان  بانوی  داوران    ، مربیان   ، ورزشی  های  هیئت 
موفقیت های آنها موجب ارتقا جایگاه ورزش بانوان در کشور  شد 
را تبریک می گویم و از تالش های مجدانه و حمایت های بی دریغ  
اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، معاونت  توسعه ورزش 
شادی،  موجبات  که   شهرستانها  جوانان  و  ورزش  ادارات  و  بانوان 
غرور ، سرافرازی و  انگیزه وافر برای سایر بانوان  را فراهم کردند، 

قدردانی می کنم.
شد،  گر  جلوه  استان  بانوان  ورزش  های  موفقیت  قاب  در  آنچه   
پشتکار  با  که  است  توانمندی  بانوی  الگوی  ارائه  و  عزت  استمرار 
وایستادگی در بستر ورزش و فرهنگ رخ می نماید و  نشاط و امید 

را  به جامعه و خانواده خود هدیه می کند.
 در سال جدید  ، برای  همه شما عزیزان از درگاه حق طلب سالمتی 

، موفقیت و درخشش بیش از پیش  دارم .


