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صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 27  فروردین  1401 سال سوم
www.avayedarya.ir

برگزاری آیین رونمایی از کتاب »بچه های زمین«

 آموزش ۱۶۶۶ نفر در حوزه صنایع دستی هرمزگان

تولد ۱۴7۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در 
سال گذشته 

بازارچه دائمی صنایع دستی در جزیره هرمز 
احداث می شود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان:
تاکنون موارد مثبت جدید سرخک شناسایی نشده است



مدیرکل  حضور  با  زمین«  »بچه های  کتاب  از  نمایی  رو  آیین 
و  استانی  مسئولین  هرمزگان،  استان  عمومی  کتابخانه های 
عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  در  نویسندگان  و  هنرمندان 

استان هرمزگان برگزار شد.
آیین رونمایی از کتاب »بچه های زمین« با گردآوری پروانه ماندگاری با 
حضور امینه دریانورد، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان؛ 
اسماعیل  هرمزگان؛  استان  هنری  حوزه  رئیس  زاده،  عبدلی  سعید 
جهانگیری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛ پروانه ماندگاری، 
نعیم  هرمزگانی؛  پیشکسوت  هنرمند  رضایی،  علی  کتاب؛  گردآورنده 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  اجرایی  و  فرهنگی  معاون  اسدی، 
اهالی  و  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  هرمزگان؛  استان  نوجوانان 
اداره کل  در  استان  اسالمی  انقالب  هنری  با همکاری حوزه  فرهنگ 

کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.
به  تبریک  ضمن  هرمزگان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
نویسندگان کودک و نوجوان کتاب »بچه های زمین« بیان کرد: خلق 
هر کلمه یا اثر هنری جلوه ای از ذات خداوند هستند که انسان را با 

عشق و آرامش، آشتی می دهد.
انسان به زیبایی است و هنرمند به  ادامه داد: هنر، نتیجه عشق  وی 
وسیله آن به زیبایی، نزدیک و نزدیکتر می شود. هنر حرکتی درونی 

و سرشت انسان است که اورا به درجه باالیی از زیبایی نائل می کند.
پروانه ماندگاری نیز ضمن تشکر از اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
هرمزگان و حوزه هنری در برگزاری این آیین بیان کرد: خوشبختانه 
در طول سالهای اخیر همکاری خوبی با اداره کل کتابخانه های عمومی 
نویسندگی  کارگاههای  برگزاری  نتایج  و  داشته ایم  هرمزگان  استان 

مشترک، کمک به خلق اثر »بچه های زمین« شده است.
رو  پیش  کتاب  مثبت  امتیازهای  و  ویژگیها  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
این است که در تألیف آن فقط نویسندگان کودک و نوجوان استان 
هرمزگان سهیم نبوده اند و با وجود تمام محدودیتهای ناشی از کرونا، 
توانستیم از طریق فضای مجازی با نویسندگان کودک و نوجوان سراسر 
کشور ارتباط داشته باشیم و در این کتاب داستانهایی از نویسندگان 

استانهای دیگر نیز به چاپ برسد.
نویسنده مطرح هرمزگانی افزود: به خود افتخار می کنم که در طول 
این سالها با کودکان و نوجوانان ارتباط داشته ام و در واقع من مربی 
آنها نبوده ام بلکه آنها استاد من بوده اند و من توانستم همکاری، همدلی 
و مهربانی را از آنها یاد بگیرم. بسیار خوشحالم که توانستم نویسندگان 

کودک و نوجوانی را پرورش دهم که خودشان مربی نویسندگی هستند 
و به دیگران آموزش می دهند.

برگزاری  از  من  مهم  انگیزه  کرد:  تصریح  چیچکا  ادبی  محفل  دبیر 
آیینهای رونمایی و چاپ مجموعه داستانهای کودکان و نوجوانان این 
است که به آنها یادآوری کنم که چقدر توانمند و بااستعداد هستند و با 

تالش می توانند قله های موفقیت و سعادت را فتح کنند.
ماندگاری ادامه داد: آرزوی قلبی من این است که بچه های کودک و 
نوجوان به عنوان سرمایه های هنری و فرهنگی این کشور، ادامه دهنده 

راه من باشند و چرخه نویسندگی را ادامه دهند.
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان نیز ضمن تقدیر از هنرمندان 
نوجوان که بهانه اصلی این نشست بوده اند بیان کرد: وقتی صحبت از 
به سمت هنرهای مذهبی  بیشتر مردم ذهنشان  هنر متعهد می شود 
و سیاسی می رود؛ گرچه هنر متعهد یعنی بی تفاوت نبودن نسبت به 

آنچه در جامعه می گذرد.
نگاه می کردم، درون مایه هنر  را  این کتاب  افزود: وقتی  عبدلی زاده 
متعهد را در داستانهای نویسندگان کودک و نوجوان مشاهده کردم و 

است  متهدشناخته شده  هنر  عنوان  به  آنچه  با  کتاب  این  موضوعات 
مرتبط و در هم آمیخته بود.

وی ادامه داد: امیدوارم با تالشهای مربیانی همچون پروانه ماندگاری، 
نویسندگان ما به سمت مسائل هویتی و درونی جامعه پیش بروند که 

مایه برکت و افتخار خواهد بود.
در ادامه این نشست، نویسندگان کودک و نوجوان به خوانش داستانهای 
از کتاب »بچه های زمین« رونمایی شد و  پایان  خود پرداختند و در 

نویسندگان این کتاب مورد تجلیل قرار گرفتند.
گروه  همکاری  با  زمین«  »بچه های  داستان  مجموعه  است  گفتنی 
»طرح مدادهای رنگی« و همراهی والدین هنر دوست به رشته تحریر 
درآمده است و تنها حاصل ذوق کودکان و نوجوانان هرمزگانی نیست؛ 
بلکه تخیل و ذوق هنرجویان کم شنوای استان کرمانشاه و کودکان و 
نوجوانان استان فارس را نیز شامل می شود و توسط انتشارات »سمت 

روشن کلمه« منتشر شده است.

طی همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان و حوزه هنری استان
 صورت پذیرفت: 

برگزاری آیین رونمایی از کتاب »بچه های زمین«
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تولد ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال گذشته 

پرخطر  سنی  گروه  که  ساله   1۹ تا   10 مادران 
زایمان ۶۹  آمار  محسوب می شوند، در سال 1400 

هزار و 10۳ نوزاد را در کشور به ثبت رسانده اند.
سازمان ثبت احوال گزارش داد سال گذشته یک میلیون 
و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در کشور متولد شدند. این آمار 
در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاهش بسیار ناچیزی داشت و 

به این ترتیب روند کاهش موالید در ایران متوقف شد.
نسبت تولد نوزاد پسر به نوزاد دختر در سال ۱۴۰۰

ثبت  سازمان   ۱۴۰۰ موالید  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
و  هزار   ۵۷۱ گذشته،  سال  متولدان  مجموع  از  احوال، 
نسبت  که  بودند  دختر  و ۸۱۶  هزار  و ۵۳۴  پسر   ۲۵۶
تولد  مقابل  در  یعنی  می دهد.  نشان  را   ۱۰۶.۸ جنسی 

هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۶.۸ نوزاد پسر به دنیا آمده اند.
آمار تولد نوزاد در مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله

از  نوزاد   ۱۰۳ و  هزار   ۶۹ گذشته  سال  طی  همچنین 
مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند که گروه 
سنی پرخطر محسوب می شوند. در همین حال ۱۴۷۴ 
از مادرانی متولد شده اند که بین ۱۰ تا ۱۴ سال  نوزاد 

داشته اند.
بنا بر این گزارش، بیشترین تولد از مادران گروه سنی 
۳۰ تا ۳۴ ساله با مجموع ۳۰۱ هزار و ۳۶۹ نوزاد به وقوع 
پیوست. پس از آن، مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ بودند 

که در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به دنیا آوردند.
مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز در مجموع ۱۹۶ 

هزار و ۴۰۲ نوزاد به دنیا آوردند.
افزایش آمار زایمان در زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله

از  تولد  هزار   ۵۹۸ و  هزار   ۴۷ گذشته  سال  همچنین 
که  شده اند  متولد  ساله   ۴۴ تا   ۴۰ سنی  گروه  مادران 

نسبت به سال گذشته افزایش ۷ درصدی داشته است.

در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله نیز طی سال گذشته ۳۷۵۶ 
زن صاحب فرزند شدند که میزان فرزندآوری این گروه 
پرخطر نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته 

است.
میزان فرزندآوری مادران گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله نیز 

در سال گذشته ۲۵۵ فرزند بوده است.
میزان رشد جمعیت کشور در سال گذشته

زاد  احوال، میزان  آماری سازمان ثبت  بر اساس جدول 

به ماه های  پایانی سال ۱۴۰۰ نسبت  و ولد در ماه های 
پایانی سال ۱۳۹۹ در همه گروه های سنی شتاب گرفته 
است که به نظر می رسد تحت تأثیر سیاست های تشویقی 
اقشار  برای  شده  گرفته  نظر  در  اقتصادی  امتیازهای  و 

فقیر باشد.
سال  کشور،  احوال  ثبت  سازمان  اطالعات  اساس  بر 
گذشته ۵۳۶ هزار و ۱۰۹ نفر در کشور فوت کردند که 
سهم فوت مردان ۲۹۸ هزار و ۵۲۸ نفر و سهم فوت زنان 

۲۳۷ هزار و ۵۸۱ نفر بود.
با توجه به  داده های سازمان ثبت احوال نشان می دهد 
تفاضل آمار زاد و ولد و مرگ ومیر، سال گذشته ۵۶۹ هزار 
و ۹۶۳ نفر به جمعیت کشور اضافه شدند. بنابراین میزان 
رشد طبیعی جمعیت در کشور ۷ دهم درصد بوده است.

برای   ۱/۱/۱۴۰۱ در  زایمان  صف  بخوانید:  است  جالب 
تولد نوزاد رکورد زد

منبع: ایسنا
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هف رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی رمال اینترنتی در 
فضای مجازی خبر داد و گفت : متهم با سوءاستفاده از احساسات 

شاکی مبلغی از وی کالهبرداری کرده بود. 
و  مراجعه  پی  در   : گفت  خبر  این  تشریح  در  بهمنی  احسان  سرگرد 
از وی  فالگیر  بر کالهبرداری یک رمال و  اعالم شکایت خانمی مبنی 
در شبکه های اجتماعی ، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود : شاکیه در ادامه اظهاراتش بیان داشت در این خصوص ارتباط 
من با مدیر صفحه فالگیری آغاز شد و در محیط گفتگو مشکالت عدیده 
زندگی شخصی خود را برای وی گفته و در مدت دو ماه و طی چند 
مرحله واریز مبالغی به حساب متهم پس از گذشت چند روز جواب تلفن 
وپیام های او را نداده و به مرور زمان متوجه شده که با این ترفند از وی 

کالهبرداری شده است. 
این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد : رماالن اینترنتی دارای فن بیان 
خوبی بوده و خود را فردی متبحر و کارآمد قلمداد می کنند و با تبلیغات 
گسترده تحت عنوان رفع مشکالت خانوادگی و زناشویی، طلسم بچه دار 
شدن، دستیابی به ثروت و ... افراد را ترغیب به گرفتن فال و دعانویسی 

کرده و از این طریق اقدام به کالهبرداری از کاربران می کنند.
این  داشت:  بیان  افراد  این  شگرد  و  شیوه  تشریح  در  بهمنی  سرگرد 
نظر می خواهند  مورد  افراد  از  ارائه یک شماره حساب  با  کالهبرداران 
پول را به حساب اعالمی آنها واریز کنند تا نسخه رمالی یا دعانویسی را 

دریافت کنند.
مبلغ  دریافت  به  صرفا  موضوعات  گونه  این  همیشه  کرد:  تصریح  وی 
از  سوءاستفاده  با  کالهبرداران  این  و  نمی شود  ختم  کاربران  از  هزینه 
به  اقدام  و  کرده  هدایت  فیشینگ  به صفحات  را  آن ها  افراد،  ناآگاهی 

سرقت اطالعات کارت اعتباری آن ها و سوءاستفاده های مالی می کنند.
شبکه های اجتماعی  از  ادامه  در  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  رییس 
این  فعالیت  بستر های  عنوان  به  هاوس  کالب  و  تلگرام  اینستاگرام، 
از  خواست:  استان  مردم  و  عموم شهروندان  از  و  برد  نام  کالهبرداران 
اعتماد نابجا به افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی و افشای اطالعات 
خانوادگی خودداری و برای حل مشکالت خود به مشاوران و متخصصان 
مجرب مراجعه کنند و ضروری است کاربران با تقویت باور های دینی و 
افزایش سواد سایبری، زمینه سوءاستفاده و سودجویی را از کالهبرداران 
سلب کنند و در صورت اطالع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای 
www. نشانی  به  فتا  پلیس  وبسایت  طریق  از  را  موضوع  مجازی 

cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اطالع دهند.کالهبرداری 
با ترفند فال گیری و رمالی در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی رمال اینترنتی در فضای 
مجازی خبر داد و گفت : متهم با سوءاستفاده از احساسات شاکی مبلغی 

از وی کالهبرداری کرده بود. 
سرگرد احسان بهمنی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در 
تشریح این خبر گفت : در پی مراجعه و اعالم شکایت خانمی مبنی بر 
کالهبرداری یک رمال و فالگیر از وی در شبکه های اجتماعی ، پیگیری 

موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود : شاکیه در ادامه اظهاراتش بیان داشت در این خصوص ارتباط 
من با مدیر صفحه فالگیری آغاز شد و در محیط گفتگو مشکالت عدیده 
زندگی شخصی خود را برای وی گفته و در مدت دو ماه و طی چند 
مرحله واریز مبالغی به حساب متهم پس از گذشت چند روز جواب تلفن 
وپیام های او را نداده و به مرور زمان متوجه شده که با این ترفند از وی 

کالهبرداری شده است. 
این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد : رماالن اینترنتی دارای فن بیان 
خوبی بوده و خود را فردی متبحر و کارآمد قلمداد می کنند و با تبلیغات 
گسترده تحت عنوان رفع مشکالت خانوادگی و زناشویی، طلسم بچه دار 
شدن، دستیابی به ثروت و ... افراد را ترغیب به گرفتن فال و دعانویسی 

کرده و از این طریق اقدام به کالهبرداری از کاربران می کنند.

این  داشت:  بیان  افراد  این  شگرد  و  شیوه  تشریح  در  بهمنی  سرگرد 
نظر می خواهند  مورد  افراد  از  ارائه یک شماره حساب  با  کالهبرداران 
پول را به حساب اعالمی آنها واریز کنند تا نسخه رمالی یا دعانویسی را 

دریافت کنند.
مبلغ  دریافت  به  صرفا  موضوعات  گونه  این  همیشه  کرد:  تصریح  وی 
از  سوءاستفاده  با  کالهبرداران  این  و  نمی شود  ختم  کاربران  از  هزینه 
به  اقدام  و  کرده  هدایت  فیشینگ  به صفحات  را  آن ها  افراد،  ناآگاهی 

سرقت اطالعات کارت اعتباری آن ها و سوءاستفاده های مالی می کنند.
شبکه های اجتماعی  از  ادامه  در  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  رییس 
این  فعالیت  بستر های  عنوان  به  هاوس  کالب  و  تلگرام  اینستاگرام، 
از  خواست:  استان  مردم  و  عموم شهروندان  از  و  برد  نام  کالهبرداران 
اعتماد نابجا به افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی و افشای اطالعات 
خانوادگی خودداری و برای حل مشکالت خود به مشاوران و متخصصان 
مجرب مراجعه کنند و ضروری است کاربران با تقویت باور های دینی و 
افزایش سواد سایبری، زمینه سوءاستفاده و سودجویی را از کالهبرداران 
سلب کنند و در صورت اطالع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای 
www. نشانی  به  فتا  پلیس  وبسایت  طریق  از  را  موضوع  مجازی 

cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اطالع دهند.

کالهبرداری با ترفند فال گیری و رمالی در فضای مجازی

 
آلودگی هوا و توصیه های پزشکی به مادران باردار

با اشاره به تبعات مخرب  متخصص زنان و زایمان 
به  جنین  و  باردار  مادر  سالمت  برای  هوا  آلودگی 
عنوان اقشار آسیب پذیر به ضرورت رعایت برخی 

موارد برای کاهش و رفع این اثرات تاکید کرد.
با  هوا  آلودگی  تاثیرهای  افزود:  قلعه  بختیاری  فاطمه 
توجه به نوع آلودگی )گرد و غبار، کربن مونوکسید، ذرات 
معلق و ازون( و میزان )مدت زمان( مواجهه با آالینده ها 

متفاوت است.
اقشار  و جنین ها جزو  باردار  زنان  کرد:  وی خاطرنشان 
محسوب  هوا  آلودگی  برابر  در  جامعه  آسیب پذیر 
مجاری  چشم،  سوزش  با  آلودگی  این  عالئم  می شوند. 
تنفسی، خس خس سینه، خستگی، سردرد و تنگی نفس 
دلیل  به  باردار(  )مادران  جمعیت  این  در  و  یافته  بروز 
با خطرات  تنفس  دستگاه  و  تنفسی  مجاری  حساسیت 

بیشتری همراه است.
وی ادامه داد: تاثیر این آالینده ها بر جنین نیز مخرب و 
می تواند سبب بروز برخی عوارض همچون تولد نوزاد کم 
وزن شود. زایمان زودرس، تشدید آب و گاه مرگ بدون 
توجیه جنین در رحم مادر و سقط نیز از عوارض آلودگی 

هوا به شمار می رود.
مسمومیت  و  مادر  خون  فشار  افزایش  قلعه،  بختیاری 
بارداری را نیز از تبعات مخرب آلودگی هوا عنوان کرد 
و افزود: با افزایش آلودگی هوا اکسیژن رسانی به جنین 
کاهش یافته و آالینده می تواند مستقیما از جفت عبور 

کرده و تاثیرات مستقیمی بر جنین داشته باشد.
و  زایمان درباره چگونگی کاهش  و  زنان  این متخصص 
این  در  باردار  زنان  شد:  یادآور  هوا  آلودگی  اثرات  رفع 
روزها از منزل خارج نشوند. در و پنجره ها را بسته نگه 
دارند و در صورت امکان از دستگاه تصفیه هوا در منزل 

استفاده کنند.زنان باردار در روزهای آلودگی هوا از منزل 
در  و  داشته  نگه  بسته  را  پنجره ها  و  در  نشوند.  خارج 
استفاده  منزل  در  هوا  تصفیه  دستگاه  از  امکان  صورت 
و  تیز  نوک   گیاهان  از  استفاده  کرد:  اضافه  وی  کنند 
برخی گیاهان که به پاکیزگی محیط و پاک سازی برخی 
آالینده ها کمک می کنند هم می تواند عوارض مخرب این 

آلودگی را کاهش دهد.
مایعات  از  دوران  این  در  کرد:  تاکید  قلعه  بختیاری 
شود  استفاده  آنتی اکسیدان ها  و  تازه  سبزیجات  فراوان، 

پزشک  با  به طور حتم  بالینی  عالئم  بروز  در صورت  و 
مشورت کنند. این متخصص زنان و زایمان درباره تاثیر 
به  باروری  اظهارداشت: کاهش  ناباروری  بر  هوا  آلودگی 
دنبال آلودگی هوا در سراسر دنیا اثبات شده و گاه هم 
خانواده در منزل باعث تولید آالینده ها و مسبب آلودگی 
می شود. مصرف سیگار و قلیان و قرار گرفتن در معرض 
دود دخانیات، در صورت عدم مصرف نیز می تواند برای 

مادر و فرزند خطرناک باشد.
ضرورت پرهیز از ورزش کردن در دوران آلودگی هوا

بختیاری قلعه گفت: در دوران آلودگی هوا باید از ورزش 
کردن پرهیز شود زیرا فعالیت های بدنی نیاز به اکسیژن 
و  قلب  ضربان  تعداد  در  تغییر  باعث  و  داده  افزایش  را 
آلوده  روزهای  در  افزود:  وی  می شود.  تنفسی  مجاری 
انسان  برای  نرمال( هم  )در حالت  اکسیژن  به  نیاز  این 
نیاز  افزایش  و  با ورزش کردن  بنابراین  تامین نمی شود 
به اکسیژن به طور حتم تبعات مخرب این پدیده تشدید 
آسیب پذیر  گروه های  برای  ویژه  به  اثرات  این  و  شده 

همچون زنان باردار و جنین مضاعف خواهد بود.



انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
عرصه  در  هنرمند  زنان  مشکالت  بخاطر  گذشته  هفته  که 
این  داد،  را  این هنرمندان  با  برگزاری نشست  قول  سینما 
اما  از زنان هنرمند برگزار کرد،  با حضور تعدادی  دیدار را 
و  این دیدار چه گذشت  در  که  است  این  مهمترین مساله 

هنرمندان چه حرف های شنیدند.
پیشتر بیانیه ای با امضای بیش از ۳۰۰ نفر از بانوان دست اندرکار 
در  سینما  دست اندرکار  زنان  »بیانیه  عنوان  با  ایران  سینمای 
از  از سوی برخی  این عرصه«  اعتراض به خشونت علیه زنان در 
هنرمندان سرشناس زن دیده و منتشر شد این بیانیه بر آزارگری و 
اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما تاکید کرده بود و هنرمندان 
در این بیانیه نوشته بودند که »هرگونه خشونت، آزار و باج گیری 
سینما،  دست اندرکار  زنان  این  نظر  از  کار«  محیط  در  جنسی 
محکوم است و این زنان برای توقف آن خواستار »عواقب قانونی 

جدی برای متخلفان« شدند.
این بیانیه و چندین بیانیه دیگر از سوی هنرمندان عرصه سینما 
اعالم  که  سینما(  )خانه  ایران  سینمای  اصناف  جامعه  همچون 
در  جنسی  خشونت  ویژه  به  احتمالی  خشونت  هرگونه  کردند 
فرهنگی   - هنری  فعالیت های  فرآیند  در  آن  گوناگون  شیوه های 
امور زنان  انسیه خزعلی معاون  باعث شد که  را محکوم می کند، 
هنرمندان دعوت  از  فراخوانی  ریاست جمهوری ضمن  خانواده  و 
کرد که در نشستی مشکالت حوزه دست اندرکاران حوزه سینما 

بررسی کند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پی انتشار اخباری 
از سوی زنان سینمای ایران درخصوص آزارگری و اعمال قدرت 
دردمند  و  هنرمند  بانوان  از  پیامی  صدور  با  سینما،  در  زنان  بر 
دعوت کرد تا در نشستی مسائل و مشکالت این حوزه را مطرح 
و در تبیین راهکارهای عملیاتی مشارکت کنند و اعالم کرد که 
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. 
خزعلی ادامه داد: همانطور که طی چهار دهه از انقالب، زنان ما 
دوشادوش مردان در ارتقای علم، اقتصاد، سیاست و فرهنگ  این 
مرزو بوم تالش کردند و وجود ضوابط و ارزش ها و قوانین، توانسته 
است یکی از سالم ترین و امن ترین محیط های اداری را در حیطه 
مسائل اخالقی برایشان خلق کند. دولت مردمی نیز با شعار مبارزه 
اعم  با هرگونه فساد و تعدی  به برخورد  با فساد، خود را موظف 
از اداری، مالی و اخالقی می داند و هیچگونه اغماضی را در این 

مسیر برنمی تابد.
نشست  این  از  خبر  توئیتر؛  در  خود  کاربری  حساب  در  خزعلی 
با برخی هنرمندان  مهم را داد و اظهار داشت: نشستی صمیمی 
سینماگری داشتم که بیانیه را امضا کرده بودند. این عزیزان برای 
به  عرصه  این  ناگوار  اتفاقات  معدود  دیدگان  آسیب  از  پشتیبانی 
میدان آمده بودند. البته که این حساسیت بسیار خوب است حتی 

اگر چنین آزاری تنها نسبت به یک نفر باشد.
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  کرد:  تاکید  وی 
در  کرامت  قانون  تصویب  تسریع  پیگیر  جدیت  با  دارد  وظیفه 
مجلس؛ اصالح خالها در دستورالعمل های موجود و ایجاد ساز و 
کار الزم برای جرم انگاری هرگونه تعرض به امنیت زنان در همه 

عرصه های اجتماعی از جمله هنر و سینما باشد.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وظیفه دارد با جدیت 
پیگیر تسریع تصویب قانون کرامت در مجلس؛ اصالح خالها در 
دستورالعمل های موجود و ایجاد ساز و کار الزم برای جرم انگاری 
هرگونه تعرض به امنیت زنان در همه عرصه های اجتماعی از جمله 

هنر و سینما باشد.
انضباط حقوقی و  با  این جریان، الزم است  خزعلی تصریح کرد: 
قانونی الزم در مسیر تعریف شده و نه تحمیل شده قرار گیرد. در 
این جلسه مدیرعامل خانه سینما و مشاور امور اجتماعی وزارت 
این زمینه خبر  برای پیگیری شکایات در  از آمادگی خود  ارشاد 
موقعیت  این  از  زنان  امنیت  حقیقی  دلسوزان  دارد  جا  و  دادند 

استفاده کنند.
خزعلی در این رشته توئیت، پیام خود را با هشتک هایی همچون 
آزار جنسی، باج گیری جنسی، تبعیض، سینماگران، بیانیه، زنان، 

هنرمندان، کرامت، احترام، قانون ، صیانت  و منزلت پایان داد.
در دیدار انسیه خزعلی با زنان هنرمند سینما چه گذشت؟

چون  مطرحی  چهره های  امضای  با  زن  سینماگران  از  شماری 
و  قاضیانی  هنگامه  هاشمی،  آالله  تهرانی،  هدیه  کریمی،  نیکی 

پوران درخشنده با انتشار بیانیه ای در اعتراض به آنچه که »رواج 
نوشتند: در  ایران« خواندند،  آزار جنسی در سینمای  و  خشونت 
ماه های گذشته زنان در بستری که با همت خود در طی جنبشی 
علیه خشونت جنسی فراهم کردند، روایت هایی حاکی از آزارگری 
کرده اند.  منتشر  را  سینما  محیط  در  زنان  بر  قدرت  اعمال  و 
گزارشاتی که نشان می دهد هر فرد صاحب قدرت و شهرت در ساز 
و کار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، 
نهادهای  بی آنکه  کند  می  بهره برداری  زنان  به  تعرض  و  تحقیر 
قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به 

پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند.
زنان سینماگر در ادامه با تاکید بر همبستگی خود در برابر خشونت 
و آزار جنسی اظهار داشتند: ما زنان دست اندرکار سینما اینجا کنار 
هم جمع شده ایم تا به مدد این همبستگی اعالم کنیم؛ هرگونه 
خشونت، آزار و باج گیری جنسی در محیط کار از نظر ما محکوم 
است و برای توقف آن خواستار عواقب قانونی جدی برای متخلفین 
هستیم. همچنین این نابرابری جنسیتی موجود در سینمای ایران 
و عدم وجود نظارتی که عرصه را برای زیاده خواهی و دست درازی 

افراد در جایگاه قدرت گشوده است، محکوم می کنیم.
سینماگران معترض ادامه دادند: به جامعه  سینمایی ایران در مورد 
اولین  برای  اکنون  که  زنان  علیه  آزارها  این  گستردگی  و  شدت 
بار اعتراض به آن به یک فریاد جمعی تبدیل شده است، هشدار 
این  تمام  بودن شان در  آزارهایی که علی  رغم آشکار  می دهیم؛ 
سال ها نادیده گرفته شده اند. در روایت هایی که از تجربه های 
که  آزارهایی  انواع  شده  منتشر  ایران  سینمای  در  زنان  دردناک 
زیر چتر خشونت جنسی قرار می گیرند مطرح شده اند از جمله 
هتک حرمت و الفاظ جنسی و جنسیت زده، سواستفاده از سکوت 
اعمال  یا دستمزد،  به گروگان گرفتن حق کار  با  افراد،  و تحمل 
تماس  قربانی،  کاری  موقعیت  تهدید  وسیله  به  جنسی  خشونت 
های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و در نهایت 

خشونت جسمی و تجاوز.
ویشکا آسایش، آزاده صمدی، مهرانه مهین ترابی، مستانه مهاجر، 
میترا حجار، نگار جواهریان، هستی مهدوی، نرگس آبیار، ستاره 
اسکندری و نسیم ادبی تنی چند از دیگر امضاکنندگان این بیانیه 

هستند. 
همچنین کاظم غریب آبادی  دبیر ستاد حقوق بشر نیز در واکنش 
در  زن  بازیگران  برخی  علیه  خشونت  اعمال  درباره  اظهارات  به 
عرصه سینما گفت: عرصه هنر جزئی مهم از فرهنگ است و باید 
به دور از هرگونه آسیب باشد؛ کسانی که در این عرصه فعالیت 
واقف  جامعه  قبال  در  خود  سنگین  مسئولیت  به  باید  می کنند، 
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.

غریب آبادی ضمن تاکید بر کرامت انسانی، حفظ حریم خصوصی 
که  زنانی  برای  و شخصیتی  روانی  امنیت  ایجاد  ضرورت  و  افراد 
از وزارت  اجتماعی و فرهنگی هستند  فعالیت در عرصه  خواهان 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و نهادهای صنفی در حوزه سینما خواست 
تا سازوکارهایی را طراحی کنند که زنان بتوانند بدون دغدغه در 
مواجه  با هرگونه خشونتی  و چنانچه  کنند  فعالیت  حوزه سینما 

شدند، فورا به آن رسیدگی شود.
برای  قضاییه  قوه  آمادگی  اعالم  ضمن  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری 
برابر  در  بانوان  امنیت  تأمین  و  کرامت  صیانت،  الیحه  تا  کرد 
خشونت، هرچه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

از  جلوگیری  برای  تواند  می  که  لوایحی  بهترین  از  یکی  شاید 
خشونت علیه زنان کمک کننده و موثر باشد، الیحه حفظ کرامت 
و حمایت از زنان است که هنوز پس از گذشت سال ها اجرایی 
نشده است که در این زمینه نیز انسیه خزعلی پیشتر اظهار داشت: 
با فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی صحبت داشتم و جای 
تشکر دارد که الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان پس از رفع 
نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس 

است.
متن اولیه الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، 
در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت 
در  آن  قضایی  ماهیت  به  نظر  ولی  ارسال شد،  دولت  به  تصویب 
جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد، این الیحه 
دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ 
کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصالح و تکمیل شد. سپس 

اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان پس از رفع نواقص و تنظیم 

سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است
همچنین الیحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از 
قوه قضاییه  به  به ماهیت قضایی آن  نظر  لوایح دولت  کمیسیون 
ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعالم کند 
و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ الیحه حمایت از زنان در برابر 
خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل 
و  کرامت  حفظ  الیحه  عنوان  با  قضاییه  قوه  با  مشترک  جلسات 

حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
طی  و  داد  قرار  دستور  در  را  الیحه  این  دولت  لوایح  کمیسیون 
و  اجرایی  های  دستگاه  نمایندگان  از  دعوت  با  متعدد  جلسات 
قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن الیحه را 
بررسی، اصالح، تکمیل و تصویب کرد،  سپس  الیحه حفظ کرامت 
و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات 

دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.
این الیحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسالمی 
اعالم وصول نمی شد، با پیگیری های مجدانه دولت باالخره در 
تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعالم وصول و با قید یک فوریت به 

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
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هف خدا  امید  به  گفت:  کانون  اسباب بازی  جشنواره  هفتمین  دبیر 
اسباب بازی  نمایشگاه  زودی  به  کانون  مدیرعامل  حمایت  با  و 

مناسب نوجوانان و جوانان را خواهیم داشت.
آیدین مهدی زاده، دبیر هفتمین جشنواره اسباب بازی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بیان کرد: یکی از ویژگی چنین رویدادهایی 
این است که در یک سیر تدریجی باید مورد ارزیابی قرار گیرند، زیرا 
با روند اطالع رسانی، مردم نسبت به نحوه برگزاری آن آگاه تر می شوند.

او ادامه داد: ما اکنون دغدغه ای جز فراهم کردن شرایط مناسب برای 
نداریم. ازطرفی رضایت تولیدکنندگان هم  حضور مردم در نمایشگاه 

جزو دغدغه های ما است.
دبیر جشنواره اسباب بازی درباره ارتباط تولیدکنندگان و مخاطبان در 
نمایشگاه، گفت: در طول زمان برگزاری نمایشگاه، خود غرفه داران هم 
پس از مواجهه با مخاطبان تغییراتی در غرفه های شان ایجاد کردند تا 
ارتباط شان با مراجعه کنندگان تسهیل شود. این موضوع نشان می دهد 
که بازخوردهای مردم روی نحوه ارائه و تولید شرکت ها تاثیر دارد و ما 

هم در نمایشگاه دنبال همین موضوع هستیم.
و  می شوند  ارائه  تخفیف  با  آثار  عمدتا  نمایشگاه ها  در  افزود:  او 
می خواهند  بلکه  نیستند،  مادی  مسائل  دنبال  خیلی  تولیدکنندگان 
اطالعاتی به دست بیاورند تا متوجه شوند نواقص کارشان کجاست و 

مردم چه چیزی را می پسندند.
و  نوجوانان  اسباب بازی  نمایشگاه  برگزاری  احتمال  درباره  مهدی زاده 
عمدتا  کانون  اسباب بازی  ملی  نمایشگاه  در  ما  کرد:  تشریح  جوانان 
بار  چندمین  برای  هستیم.  مواجه  ب  و  الف  سنی  گروه  مخاطبان  با 
باالتر  برای گروه های سنی  باید  ثابت کرد که  ما  به  امسال  نمایشگاه 
مانند نوجوانان و جوانان نمایشگاه تخصصی اسباب بازی داشته باشیم. 
در همین راستا جلساتی برگزار و طرحی را ارائه کردیم که مورد تایید 
قرار گرفت. درنتیجه به امید خدا و با حمایت مدیرعامل کانون به زودی 

نمایشگاه اسباب بازی مناسب نوجوانان و جوانان را خواهیم داشت.
او با اشاره به این که نمایشگاه امسال با توجه به تداخل با ماه رمضان 
امسال  این که  به  توجه  با  کرد:  اظهار  می شود،  برگزار  شب  تا  عصر 
گرفت  قرار  ما  اختیار  در  فرصتی  می شود،  برگزار  عصرها  نمایشگاه 
و  کنیم  برطرف  را  کار  نواقص  و  برگزار  تبادل نظر  تا صبح ها جلسات 
عصرها، بتوانیم در روندی رو به جلو و به صورت بهبودیافته نمایشگاه 

را برگزار کنیم.
بخش های  درباره  اسباب بازی  بر  نظارت  شورای  دبیرخانه  رییس 
کانون  مربیان  و  هنرمندان  لطف  با  داد:  توضیح  هم  نمایشگاه  جنبی 

جلب  نمایشگاه  سمت  به  مردم  توجه  جنبی،  برنامه های  برگزاری  و 
زد.  رقم   مخاطبان  برای  را  شادی  شب های  ویژه برنامه ها  این  و  شد 
به  که  است  این  دوره،  این  کارگاه های  قابل توجه  ویژگی های  از  یکی 
تمام  تهران،  آموزش های شهروندی شهرداری  کل  اداره  لطف حضور 
کارگاه های ما دارای پیوست فرهنگی شد و حتی روزهای نمایشگاه هم 

متناسب با همین رفتارهای شهروندی نامگذاری شد.
استقرار  و  جوایز  بخش  در  هم  شناختی  علوم  ستاد  داد:  ادامه  او 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  و  حوزه  این  با  مناسب  شرکت های 
نوجوانان و شورای نظارت بر اسباب بازی، ما را برای برپایی نمایشگاه 

همراهی کردند.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: همه دغدغه ما برای برگزاری نمایشگاه این 
بود که پس از دو سال دوباره حال و هوای حضور بچه ها و شور و شوق 
و هیجان به این سالن بازگردد و آن ها را از نزدیک ببینیم. البته احیای 
کردن این امکانات کار سختی بود. روزی که مدیرعامل کانون پیشنهاد 
برگزاری حضوری نمایشگاه را اعالم کردند، خیلی ها به ذهن شان رسید 
که کار سختی است و شاید لزومی نداشته باشد یا شاید مردم از این 

رویداد استقبال نکنند اما دغدغه اصلی ما، دیدار دوباره با بچه ها بود تا 
زندگی به فضای کانون برگردد و با همین رویکرد، نمایشگاه را برگزار 

کردیم و استقبال پرشور مخاطبان خستگی را از تن مان دور کرد.
با اشاره به کیفیت نمایشگاه این  دبیر جشنواره اسباب بازی در پایان 
دوره، اظهار کرد: ما باید نسبت به چیزی که در جامعه اتفاق می افتد، 
اما  بوده اند  درست  خودشان  زمان  در  قدیمی  روش های  کنیم.  رشد 
اصرار به روش های قدیمی در زمان حاضر منطقی نیست. ما هم دوست 
داریم که حضور حداکثری تولیدکنندگان را در نمایشگاه داشته باشیم 
اما وقتی به مخاطب خود که برای خرید اسباب بازی به کانون اعتماد 
ناچار می شویم که گزینشی عمل کنیم.  کرده است، توجه می کنیم، 
اسباب بازی در بخش  منتخبان هفتمین جشنواره  برای  سعی کردیم 
کیفیت، تسهیالتی ایجاد کنیم. در واقع با این کار، آن ها را نسبت به 
احترام  به مخاطبان خود  بلکه  ندانسته ایم  ارجح  تولیدکنندگان  دیگر 

گذاشته ایم.
»ایمن  عنوان  با  اسباب بازی  فروش  بازار  و  نمایشگاه  از  روز  ششمین 

شهری« نام گذاری شده است.

افزایش کنکوری های علوم انسانی/زنان کمترین متقاضیان گروه ریاضی

سنجش  سازمان  های  آزمون  اجرای  مرکز  رئیس 
کنکور  در  نفر  و4۸۷  میلیون  یک  اینکه  بیان  با 
امسال شرکت کردند، گفت: زنان بیشترین شرکت 
گروه  متقاضیان  و  هستند  آزمون  این  کنندگان 

علوم انسانی افزایش یافته است.
در   ۱۴۰۱ کنکور  هماهنگی  آیین  در  عزیزی  مهندس 
استان مرکزی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: کنکور 
فرآیندی است که اگر به درستی و با دقت انجام نشود در 
بلندمدت نتیجه منفی آن آشکار خواهد شد و کشور به 
اهداف بلندمدت خود نخواهد رسید. بنابراین درصورتی 
که کنکور به درستی برگزار نشود، کشور با مشکالت قابل 

توجهی مواجه می شود. 
وی عنوان کرد: در بهمن ماه و اسفند ماه سال گذشته دو 
مرحله ثبت نام آزمون سراسری داشتیم و تعداد ثبت نام 
کنندگان در آزمون سراسری به صورت تقریبی و بدون 
غربالگری، یک میلیون و۴۸۷ هزارنفر بوده است. از این 
تعداد ۹۱۲ هزار و۸۶۹ نفر زن  و ۵۷۳ هزار و ۸۳۶ نفر 

مرد هستند. 
عزیزی ادامه داد: نسبت ۶۱ درصدی تعداد بانوان شرکت 
برای  آنان  بیشتر  انگیزه  نشان دهنده  کنکور  در  کننده 

کسب علم و دانش در کشور توسط بانوان است. 
عزیزی توضیح داد: ثبت نام در گروه علمی رشته انسانی 
بر خالف رشته ریاضی با افزایش داوطلبان مواجه بوده 
است. در گروه علوم انسانی آزمون سراسری سال جاری 
۴۱۲ هزار و ۵۸۸ نفر شرکت کرده اند در حالیکه در رشته 
که  می رسد  نفر   ۷۲۱ و  هزار   ۱۴۲ به  رقم  این  ریاضی 
تنها ۳۶ درصد از داوطلبین علوم ریاضی را بانوان تشکیل 

می دهند. 
تیرماه   ۱۱ تا   ۸ از  سراسری  آزمون  کرد:   تشریح  وی 
برگزار خواهد شد. از یک میلیون و ۴۸۷ هزار نفر که در 
آزمون سراسری ثبت نام کرده اند، ۲۴ هزار و ۴۵۶ نفر 

متعلق به استان مرکزی هستند. از این تعداد ۲۶۴۳ نفر 
در گروه ریاضی، ۶ هزار و ۴۰۷ نفر گروه علوم انسانی، 
۹ هزار و ۶۰۶ نفر علوم تجربی، ۲ هزار و۵۴۳ نفر رشته 
ثبت  زبان خارجی  رشته  در  نفر  و ۲۵۷  هزار  و ۳  هنر 

نام کرده اند.
 عزیزی افزود: بطور کلی از ۲۴ هزار و ۴۵۶ نفر ثبت نام 
کننده در استان مرکزی، ۱۵ هزار و ۵۴۷ نفر خانم و ۸ 

هزار و ۹۰۷ نفر آقا هستند. 
دانشگاه  آموزشی  همچنین مهران شاه منصوری معاون 

اراک نیز در این آیین گفت: سابقه کنکور در کشور به 
سال ۱۳۴۸ بازمی گردد و با لحاظ دو الی سه سال انقالب 
فرهنگی و تعطیلی کنکور، این آزمون ها تاکنون  ۵۲ بار 
برگزار شده است و  تغییرات زیادی را تجربه کرده است.

وی تاکید کرد:  کنکور واژه ای با ریشه فرانسوی است که 
تمامی خانواده ها در مقاطع مختلف زندگی با آن روبرو 
بوده و نظرات مثبت و منفی متفاوتی را درخصوص آن 

دارند. 
کشورهای  از   بسیاری  در  یادآورشد:  منصوری  شاه 

به  دانشجویان  ورود  برای  آزمون  این  نیز  پیشرفته 
دلیل  به  کشورما  مانند  و  می شود  برگزار  دانشگاه ها 
برخی  در  قبولی  شانس  جمعیتی  پیک  در  قرارگیری 
رشته ها باالی ۱۰۰ درصد و برخی رشته ها شانس قبولی 

پایین بوده و رقابت باالست. 
متقاضی  نسبت  رشته ها  از  بسیاری  در  کرد:  تاکید  وی 
نیز جزو  پزشکی  رشته   و  است  به ۱۲  به ظرفیت، یک 

رشته های پر متقاضی یه شمار می رود.
ایسنا

برگزاری نمایشگاه اسباب بازی مناسب 
نوجوانان و جوانان

  گزارش  : ایسنا



واکسیناسیون ٢١ درصد از کودکان ۵ تا ١٢ ساله در 
شهرستان بستک

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک گفت: از ابتدای شروع 
واکسیناسیون کودکان تاکنون، تنها ٢١ درصد )٢٨٠٠ نفر( از کودکان 
۵ تا ١٢ ساله جهت دریافت واکسن کرونا مراجعه کرده اند و بیش از ده 

هزار نفر تاکنون مراجعه نکرده اند.
از کشورهای  افزود: واکسیناسیون کودکان در بسیاری  دکتر فیروزی 
دنیا انجام شده و بی خطر و ایمن بودن آن تایید شده است، بنابراین 
خانواده ها بدون هیچ گونه نگرانی و با اطمینان خاطر، کودکان خود را 

در اسرع وقت واکسینه کنند.
وی افزود: با توجه به برداشته شدن محدودیت ها و بازگشایی مدارس، 
حفظ  و  کرونا  برابر  در  ایمنی  تقویت  سبب  کودکان  واکسیناسیون 

سالمت آنان خواهد شد.
تمامی  در  و  روزه  همه  کرونا  واکسیناسیون  که  است  دکر  شایان 
انجام  شهرستان  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  و  بهداشت  خانه های 

می شود.
نجات جان کودک ۹ ساله مینابی از مرگ حتمی

ابوالفضل )ع( میناب از نجات جان کودک  رئیس بیمارستان حضرت 
۹ ساله مینابی با اقدامات درمانی صحیح و به موقع در این بیمارستان 

خبر داد.
ترافیکی  بیمار  انتقال  دنبال  به  افزود:  ماکیانی  رئیسی  یداهلل  دکتر 
به  میناب  مرکزی  بخش  توابع  از  سوار  موتور  راکب  ساله    ۹ کودک 
داخلی،  فعال  خونریزی  و  بیمار  حاد  شرایط  به  توجه  با  بیمارستان 
بالفاصله با قید فوریت تحت عمل جراحی داخلی قرار گرفت و از مرگ 

حتمی نجات یافت.
از  پس  کرد:  اظهار  میناب  )ع(  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  رئیس 
مشاوره اورژانسی و اقدامات اولیه بیمار به اتاق عمل منتقل شد و تحت 

الپاراتومی تجسسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط جسمی بیمار که متاسفانه دچار پارگی 
طحال، کبد، پانکراس، ریه و پارگی شریان های طحال بود، توانستیم 
ترمیم  سپس  و  کرده  ترمیم  و  کنترل  را  طحال  شریان  پارگی  ابتدا 
پارگی اعضاء داخلی را به انجام رساند، طی این عمل که ۴ ساعت به 
طول انجامید، در نهایت بیمار تحت اینتوبایسون به بخش مراقبت های 
ویژه و تحت نظر سید حمید رضا میرفخرائی متخصص بیهوشی منتقل 

و بستری شد.
رئیس با اشاره به اینکه این بیمار پس از یک هفته بستری در بخش 
مراقبت های ویژه و جراحی مردان با حال عمومی خوب ترخیص شد، 
از خانواده ها خواست تا کودکان را ترغیب به موتور سواری نکنند چرا 

که احتمال از دست دادن جان خود را دارند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

وضعیت تهویه مدارس هرمزگان نامناسب است/رعایت 
تهویه مکانیکی صفر درصد!

تهویه  وضعیت  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی   
هوای مداری استان بسیار نامناسب و نیازمند رسیدگی و بهبود هر 

چه سریع تر است.
دکتر فاطمه نوروزیان در بازدید از مدارس شهرستان بندرعباس، با 
استان هرمزگان،  تهویه مدارس  نامناسب  از وضعیت  از  نگرانی  ابراز 
افزود: وضعیت تهویه هوای مداری استان بسیار نامناسب و نیازمند 

رسیدگی و بهبود هر چه سریع تر است.
که  حالی  در  کرد:  بیان  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
یکی از موارد جلوگیری از انتقال ویروس کرونا تهویه مناسب است و 
تهویه نامناسب امکان شیوع ویروس کرونا را  افزایش می دهد، تهویه 
طبیعی شامل باز گذاشتن درب و پنجره ها در کالس ها ۳۳ درصد و 

تهویه مکانیکی صفر درصد رعایت می شود.
وی با اشاره به بازرسی مداوم کارشناسان بهداشت از مدارس، عنوان 
کرد: طبق بررسی ها بهداشت فردی در مدارس ۷۶ درصد، استفاده از 
ماسک ٨۷ درصد و فاصله گذاری فیزیکی ۳٢ درصد رعایت می شود.

معاون آموزش متوسطه  اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره 
استانی  ستاد  تصمیم  اساس  بر  کرد:  اظهار  مشکل  این  پیگیری  به 

مقابله با کرونا به زودی وضعیت تهویه کالس ها بهبود پیدا می کند.
حسن خدامی بیان کرد: گروه بندی زوج و فرد کالس ها و یا برگزاری 
دو  در  کالس  یک  آموزان  دانش  بندی  تقسیم  صورت  به  کالس ها 

شیفت صبح و بعد از ظهر قابلیت اجرایی ندارد و غیر قانونی است.
هشدار دوباره علوم پزشکی هرمزگان درباره پشه 

آئدس/ شهروندان پشه مشکوک را پس از کشتن به 
مرکز بهداشت تحویل دهند

سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان گفت: پشه آئدس ظاهر خاصی دارد؛ 
این پشه با پاهای راه راه سفید بعنوان پشه ببری نیز شناخته می شود. 
شهروندان در صورتی که در محل زندگی یا کار خود با پشه مشکوکی 
از حشره کش، در قوطی  استفاده  با  آن  از کشتن  مواجه شدند پس 
کبریت قرار داده و به واحد حشره شناسی مرکز بهداشت شهرستان 

بندرعباس تحویل نمایند.
 فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز گفت: 
برای نخستین بار پشه مهاجم آئدس اجیپتی در شهرستان بندرلنگه 

توسط کارشناسان حشره شناسی مرکز بهداشت این شهرستان کشف 
شد و این موضوع بعنوان یک زنگ خطر در کشور مطرح شد.

علوم  دانشگاه  حساسیت  و  پیگیری  با  افزود:  نوروزیان  فاطمه  دکتر 
پزشکی هرمزگان این پشه در بندرعباس و بندر سیریک نیز کشف و 

محیط های آلوده نیز بهسازی شد.
وی ابراز کرد: با مشاهده این پشه در کشور خطر بیماری های بسیار 
خطرناک )تب دنگی، تب زرد، چیکونگونیا و زیکا( منتقله از این پشه 
وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت در خصوص اپیدمی ناشی از این 

بیماری ها هشدار داده است.
دکتر نوروزیان عنوان کرد: بر اساس آمار جهانی در ١۳٠ کشور بیماری 
تب دنگی، ١١۵ کشور بیماری چیکونگونیا و ٨۹ کشور بیماری زیکا 

ناشی از گزش پشه آئدس شناسایی شده است.
وی بیان کرد: پشه آئدس بر خالف پشه ماالریا ترجیحا در آب شیرین 
و تمیز تخم گذاری کرده و تکثیر می شود؛ محل هایی از جمله سطل 
آب زیر کولر، بشقاب زیر گلدان ها و دبه های آب نگهداری شده و 

روباز، محل مناسبی برای رشد و تکثیر این پشه می باشند.
در  آئدس  پشه  گزش  از  ناشی  بیمار  کنون  تا  کرد:  تصریح  نوروزیان 
بهداشت  حوزه  کارشناسان  تالش  تمام  است؛  نشده  شناسایی  استان 
بیماری  افزایش پشه آئدس و هر گونه طغیان احتمالی  از  جلوگیری 
های ناشی از گزش می باشد، لذا قبل از اینکه اپیدمی اتفاق بیفتد باید 

به فکر پیشگیری باشیم.
آئدس تب دنگی  از پشه  ناشی  بیماری های  از  یکی  اظهار کرد:  وی 
است که به اصطالح تب استخوان شکن نام دارد و درمان اختصاصی و 
قطعی ندارد؛ عالئم اولیه بیماری شامل تب، سردرد، بدن درد و عالئمی 
شبیه سرماخوردگی می باشد و ۳ تا ۴ روز بعد از گزش بروز می کند.

دکتر نوروزیان با اشاره به انجام بررسی های حشره شناسی در اکثر 
شهرستانهای استان گفت: کارشناسان حشره شناسی شاغل در شبکه 
های بهداشت و درمان شهرستانهای استان بالفاصله پس از کشف تخم 
یا الرو پشه آئدس با همکاری شهرداری و آب و فاضالب مکان های 
آلوده را بهسازی می کنند چرا که بهسازی بر سم پاشی در پیشگیری 

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

دانگ وجود ندارد و فقط عالئم این بیماری درمان می شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: تنها راه مقابله با 
این حشره بهسازی محالت و سم پاشی محل مورد مشاهده این پشه 
است و پس از مشاهده قطعی پشه آئدس در یک نقطه ، ابتدا محل 
یاد شده بهسازی می شود و پس از شناسایی محل تخم ریزی )تجمع 

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

می شود نیز محل دیگری برای رشد و نمو این پشه خطرناک است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان:

تاکنون موارد مثبت جدید سرخک شناسایی 
نشده است

اینکه در  بیان  با   سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان 
سال گذشته، تنها ١۳ مورد تایید شده بیماری سرخک را در استان 
هرمزگان شناسایی کردیم، تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون موارد 

مثبت جدید سرخک شناسایی نشده است.
دکتر فاطمه نوروزیان افزود: سرخک یک بیماری ویروسی است که 
معموالً کودکان به آن مبتال می شوند و اصوال طغیان و اپیدمی های 
نمی  صورت  واکسیناسیون  که  مناطقی  در  بهار  فصل  در  سرخک، 

گیرد یا درصد واکسیناسیون رضایت بخش نیست، رخ می دهد.
وی با بیان اینکه بیماری سرخک در کودکان از طریق قطرات تنفسی، 
آب دهان و تماس مستقیم با ضایعات پوستی از یک فرد به فرد دیگر 
منتقل می شود و ویروس این بیماری در گلو و بینی کودک بیمار به 
سرعت تکثیر می شود، تصریح کرد: افراد آلوده به ویروس می توانند 
از ۴ روز قبل تا ۷ روز بعد از ظاهر شدن ضایعات پوستی بیماری را 

انتقال دهند و دوره نهفتگی بیماری سرخک ١٠ تا ١۴ روز است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه 
بیماری سرخک با عالیم تب شدید، آبریزش بینی و سرفه آغاز می 
شود و این بیماری در ابتدا شبیه سرماخوردگی بروز پیدا می کند، 
خاطرنشان کرد:  بعد از ۳ روز از عالئم بیماری سرخک، به صورت 
قرمز رنگ بر رو پوست نمایان می شود و در دوران نقاهت تا زمانی 

که فرد بهبودی کامل پیدا کند، ادامه دارد.
دانه های  شدید،  تب   بیماری  اصلی  مشخصه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
درهم فرورفته و نزدیک به هم است، اظهار کرد: پس از بروز ضایعات 
صورت  به  پوستی  ضایعات  پنجم  روز  از  و  شدید  تب های  پوستی 

تدریجی بهبود پیدا می کند.
کرد:  اضافه  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
حداکثر شیوع بیماری در اطفال کمتر از پنج سال بوده و بطور کلی 
یک  بصورت  تواند  می  که  است  کودکی  دوره  بیماری  یک  سرخک 

بیماری خطرناک در بالغین جوان درآید.
در  بیماری سرخک  عوارض  ترین  شایع  اینکه  به  اشاره  با  نوروزیان 
برخی کودکان شامل پنومونی و ضایعه مغزی است، عنوان کرد: ُدز 
اول واکسن سرخک در ١٢ ماهگی و ُدز دوم واکسن در ١٨ ماهگی 
به منظور پیشگیری از ابتالء کودکان به این ویروس تزریق می شود.

کرد:  تصریح  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
بیماری سرخک یکی از مسری ترین بیماری های عفونی است و افراد 
دارای بیماری زمینه ای در صورت ابتال به سرخک را با عوارض شدید 

و حتی مرگ و میر مواجه خواهند شد.
کودکان،  در  شدید  تب  عالئم  بروز  با  اینکه  به  اشاره  با  نوروزیان 
از  و  برده  مراکز درمانی  به  را  فرزندانشان  والدین،  دارد که  ضرورت 
به  از فرستادن کودکان شان  بایستی در چنین شرایطی  والدین  رو 
فقط  سرخک  که  بدانند  باید  افزود:والدین  کنند،  خودداری  مدرسه 
می تواند  بیماری  این  بلکه  نمی کند،  ایجاد  پوست  روی  ریز  بثورات 
خطرناک باشد و اگر به کودک خود واکسن سرخک تزریق نکرده اید؛ 

در اولین قدم این کار را انجام دهید.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، تنها ١۳ مورد تایید شده بیماری 
راستا  همین  در  و  کردیم  شناسایی  هرمزگان  استان  در  را  سرخک 
با تزریق واکسن تکمیلی برای کودکان زیر ۵ سال، در تمام جهات 
اقدامات پیشگیرانه ای را انجام دادیم، تصریح کرد: از سال گذشته 
تاکنون موارد مثبت جدید سرخک شناسایی نشده است اما کشورمان 
به علت تردد افراد مهاجر کشورهای همسایه شرقی، در معرض خطر 
عنوان  به  ایران  که  آنجایی  از  و  دارند  قرار  سرخک  طغیان  جدی 
یکی از کشورهای مهاجرپذیر محسوب می شود، قطعا احتمال بروز 

سرخک زیاد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

با تدوام روند فعلی وارد پیک جدید کرونا در هرمزگان 
نخواهیم شد

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مهمترین علت مرگ و 
میرها بیماری های غیر واگیر به ویژه )قلب و عروق( است.

از وضعیت کووید ١۹  ارائه گزارشی  دکتر حسین فرشیدی ، ضمن 
در استان هرمزگان، افزود: در حال حاضر وضعیت کووید در استان 
رضایت بخش است اگر بتوانیم تا اواخر فروردین ماه همین روند را 
داشته باشیم و با همکاری مردم استان تزریق ُدز سوم واکسیناسیون 

عمومی را تکمیل کنیم، وارد پیک جدید بیماری نخواهیم شد.
هرمزگان  استان  به  جمهوری  ریاست  اخیر  سفر  در  کرد:  بیان  وی 
اعتبارات بسیار خوبی به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص یافت که با 
این کمک ها جهش خوبی در بخش توسعه عمرانی زیر ساختهای 

دانشگاه صورت خواهد گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: در نظر داریم در 
سال جدید کنترل بیماری های غیر واگیر را دستور کار حوزه بهداشت 
قرار دهیم چرا که هنوز مهمترین علت مرگ و میرها بیماری های غیر 

واگیر به ویژه )قلب و عروق( است.
فرشیدی اظهار کرد: تاکنون ۳ کنگره دخانیات در استان با رویکرد 
کنترل دخانیات و بررسی اثرات آن بر روی سالمت و اقتصاد جامعه 
برگزار شده است. انتظار می رود با همکاری امام جمعه بندرعباس و 
سایر موسسات و دستگاه های اجرایی شاهد برگزاری چنین همایش 

هایی در استان باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مشاهده پشه آئدس 
در استان و خطران ناشی از بیماری های منتقله از این پشه به انسان، 
بندرلنگه،  شهرستانهای  در  پشه  این  مشاهده  از  پس  کرد:  عنوان 
بندرعباس و سیریک اقدامات بسیار خوبی در راستای مبارزه با آن 

انجام شد.
وی تصریح کرد: با توجه به احتمال ایجاد یک اپیدمی از گزش پشه 
های ناقل بیماری در کشور، وزارت بهداشت با اختصاص ٢٠ میلیارد 
تومان اعتبار و تدوین یک برنامه عملیاتی مبارزه جدی با این پشه 
مهاجم را با محوریت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز کرده است.

محور  آئدس ۳  پشه  با  مبارزه  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  فرشیدی 
مراقبت  نظام  در  بیماران  شناسایی  و  محیط  بهسازی  آموزش، 
قرار  توجه  مورد  و  پیگیری  خانه  به  خانه  مراجعه  با  سندرومیک 
گرفت، تصریح کرد: کووید ١۹، پشه آئدس و بیماری های غیر واگیر 
۳ موضوع مهمی است که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به صورت 

ویژه برای تامین سالمت مردم با جدیت دنبال می کند.

اخبار حوزه سالمت
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ایران: تروریسم و تهاجم خارجی تهدیدات اصلی برای 
امنیت زنان خاورمیانه هستند

 زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد 
اظهار داشت: اشغال، تهاجم خارجی و تروریسم، تهدیدهای اصلی برای 

امنیت زنان در خاورمیانه )غرب آسیا( هستند.
روز  ملل  سازمان  در  ایران  نمایندگی  معاون  و  سفیر  ارشادی،  زهرا 
زنان،  موضوع  با  امنیت  نشست شورای  در  وقت محلی  به  چهارشنبه 
در  جمله  از  خاورمیانه  در  زنان  وضعیت  به  اشاره  با  امنیت،  و  صلح 
فلسطین اظهار داشت خشونت جنسی جنایتی فجیع است که اغلب به 

عنوان تاکتیک جنگی و تروریسم مورد استفاده قرار می گیرد.
خاورمیانه  منطقه  در  زنان  امنیت  برای  اصلی  تهدیدهای  گفت:  وی 
که هیچ  تهدیدهایی  است،  تروریسم  و  تهاجم خارجی  اشغال،  شامل 
احترامی برای حقوق و زندگی زنان قائل نیستند. وضعیت دختران و 

زنان فلسطینی نمونه بارز این موضوع است.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: در درگیری های 
و  دختران  و  زنان  بر  نامتناسبی  طور  به  جنسی  خشونت  مسلحانه، 
همچنین افرادی که در موقعیت های آسیب پذیر هستند، تأثیر می 
گذارد و زنان و دختران قربانیان اصلی هستند. ارشادی افزود: درگیری 
مسلحانه همچنین خطر قاچاق افراد را افزایش می دهد، که به طور 
غیرمنصفانه زنان و کودکانی را که از جنگ فرار می کنند و یا در حالی 

که به اجبار جابه جا می شوند، هدف قرار می دهد.
دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: در درگیری های 
استفاده  سوء  اشکال  همه  بین المللی  بشردوستانه  قوانین  مسلحانه، 
جنسی علیه زنان را ممنوع می کند و حمایت هایی را برای غیرنظامیان 

از جمله زنان و دختران ایجاد می کند.
و  ژنو  کنوانسیون های چهارگانه  راستا،  این  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دو پروتکل الحاقی آن به طور صریح و ضمنی اشکال مختلف خشونت 
منازعات  در  بشردوستانه  حقوق  جدی  نقض  به عنوان  را  جنسی 

بین المللی و داخلی محکوم می کنند.
غیرانسانی  عمل  این  با  مبارزه  و  پیشگیری  که  کرد  تاکید  ارشادی 
نیازمند تالش جمعی است. با این حال، تا زمانی که علل اصلی آن، 
نشود،  بررسی  مسلحانه،  درگیری  یک  وقوع  به  مربوط  شرایط  یعنی 

تالش ها موفقیت آمیز نخواهد بود.
به  دادن  پایان  کرد  تصریح  ملل  سازمان  در  ایران  نمایندگی  معاون 
چنین  از  جلوگیری  برای  راه  موثرترین  مسلحانه  های  درگیری  همه 
جنایاتی است. متأسفانه، تا زمانی که تروریسم، افراط گرایی خشونت 
آمیز، اشغال و مداخله خارجی ادامه داشته باشد، چنین راه حلی به 

سرانجام نخواهد رسید.
 نماینده ایران در این نشست همچنین به وضعیت زنان در افغانستان 
اشاره کرد و گفت وضعیت کنونی افغانستان تأثیر شدیدی بر حقوق 
زنان  ملل،  سازمان  اخیر  گزارش  اساس  بر  است.  گذاشته  افغان  زنان 
در  گسترده  و  سیستماتیک  خشونت  از  بخشی  عنوان  به  دختران  و 
میان یک کارزار هماهنگ برای محدود کردن مشارکت آنها در زندگی 
حقوق  از  باید  افغان  زنان  اند.  گرفته  قرار  هدف  سیاسی  و  اجتماعی 
سیاسی و اجتماعی خود مانند حق تحصیل، کار و مشارکت سیاسی 

برخوردار شوند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین بر این موضع اصولی 
کشورمان تاکید کرد که مسائل مربوط به زنان و دختران باید توسط 
مجمع عمومی و سایر نهادهای سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گیرد و 
شورای امنیت تنها در صورتی باید به این موضوعات رسیدگی کند که 

مستقیماً به مسائل صلح و امنیت بین المللی مربوط باشد.
با حضور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس:

مسائل مهم پیرامون زن و خانواده در قم بررسی شد
رییس  حضور  با  بانوان  حوزه  به  مربوط  مباحث  و  مسائل  مهمترین 
فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی در قم مورد بررسی 

قرار گرفت.
در قالب نشستی سه جانبه با حضور فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون 

هیات  عضو  نیازمند  نرجس  اسالمی،  شورای  مجلس  خانواده  و  زنان 
رییسه و رییس کمیته زنان و خانواده شورای اسالمی شهر قم و زهره 
برقعی مدیر جامعه الزهرا، برخی از مهمترین مباحث پیرامون زنان و 
آموخته  دانش  بانوان  از ظرفیت  استفاده  به  نسبت  و  بررسی  خانواده 
حوزوی و علوم دینی در ارتقای فرهنگ سبک زندگی ایرانی و اسالمی 

تاکید شد.
بازدید از ورزشگاه جامعه الزهرا، مرکز علمی پژوهشی مبنا، خوابگاه و 
مهدکودک جامعه الزهرا از دیگر برنامه های رییس فراکسیون زنان و 
خانواده مجلس شورای اسالمی در سفر روز پنجشنبه به شهر قم بود.

اسالمی  شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رییس  و  رییسه  هیات  عضو 
بیان  ایرنا،  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  نشست  این  حاشیه  در  قم  شهر 
کرد: در این نشست برخی مباحث و اقدامات پژوهشی در حوزه زنان 
و خانواده، آسیب های اجتماعی، اشتغال و کارآفرینی و توانمندسازی 

زنان سرپرست خانوار مورد بررسی قرار گرفت.
نرجس نیازمند اضافه کرد: بررسی زمینه های همکاری مشترک بین 
خانواده  و  زنان  فراکسیون  و  الزهرا  جامعه  قم،  شهر  اسالمی  شورای 

مجلس شورای اسالمی از مهمترین محورهای این نشست بود.
عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر قم با اشاره به رویکرد شورای 
اسالمی شهر قم در توجه به مسائل مربوط به زنان و خانواده، افزود: 
و  اشتغال  مطلوبیت،  سمت  به  اجتماعی  های  آسیب  دادن  سوق 
مجموعه  اهداف  از  اجتماعی  نشاط  افزایش  و  زنان  توانمندسازی 

مدیریت شهری قم در سالجاری است.
نیازمند، ظرفیت باالی پژوهش های حوزوی و دانشگاهی قم در حوزه 
تعریف  عدم  بدلیل  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  خانواده  و  زنان 
نبودن  مشخص  و  خانواده  و  زنان  حوزه  در  اجرایی  های  زیرساخت 
متولی خاص این حوزه، پیگیری مصوبات و تصمیم گیری ها در زمینه 

زنان و خانواده بسیار دشوار و پیچیده است.
بر  تاکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رییس 
اهمیت تعریف زیرساخت ها و متولی مشخص بخش زنان و خانواده، 
یادآور شد: تا زمانیکه این پیش شرط ها مشخص نشود فعالیت های 

انجام شده نتیجه مدنظر را بدست نخواهد آورد.
بازارچه دائمی صنایع دستی در جزیره هرمز

 احداث می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از احداث 
بازارچه صنایع دستی در جزیره هرمز خبر داد.

صنایع دستی  دائمی  بازارچه  گفت:  مطلب  این  بابیان  بناوند  سهراب 
جزیره هرمز در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع با همکاری شهرداری 

و شورای اسالمی این جزیره احداث می شود.
احداث  اعتبار  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
این بازارچه را ۹ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این مبلغ از محل 

اعتبارات استانی و ملی تأمین شده است.
او افزود:  احداث بازارچه صنایع دستی برای حمایت از هنرمندان حوزه 
صنایع دستی و به منظور بازاریابی محصوالت و ایجاد درآمد پایدار برای 

مردم منطقه احداث می شود.
از صنعتگران  نفر   ۴۰ برای  بازارچه  این  احداث  با  کرد:  تأکید  بناوند 

صنایع دستی در این جزیره اشتغال ایجاد می شود.
آغاز ثبت نام حوزه های علمیه خواهران هرمزگان

ثبت نام حوزه های علمیه خواهران هرمزگان آغاز شد.

به  مراجعه  با  اردیبهشت   ۳۱ تا  فروردین   ۱۵ از  می توانند  داوطلبین 
مدارس حوزه علمیه خواهران استان، تماس با مراکز و یا مراجعه به 
سایت حوزه علمیه خواهران نسبت به ثبت نام در این مراکز اقدام کنند. 
همچنین آزمون ورودی ۱۷ تیرماه برگزار شده و پس از مصاحبه علمی 

برگزیدگان می توانند در سال تحصیلی جدید شروع به تحصیل کنند
صدور و تمدید ۸۸4۷ مجوز صنایع دستی در هرمزگان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: در 
سال گذشته ۸۸۴۷ مجوز صنایع دستی در استان صادر و تمدیدشده 

است.
کارت   ۷۲۰۲ تعداد  این  از  گفت:  مطلب  این  بابیان  بناوند  سهراب 
شناسایی، ۱۶۳۰ پروانه تولید انفرادی و ۸ پروانه تولید کارگاهی و ۸ 

جواز تأسیس کارگاهی صادر و تمدیدشده است.
افزود:  هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنعتگران با دریافت مجوزهای سه گانه صنایع دستی از خدماتی شامل 
بهره مند   نمایشگاه ها  در  حضور  و  بانکی  تسهیالت  صنعتگران،  بیمه 

می شوند.
او افزود: بر همین اساس طی مدت یادشده، ۲۴۵ نفر متقاضی بیمه 
بیمه صندوق  به  نفر متقاضی  تأمین اجتماعی و ۷۴  به  صنایع دستی 

روستاییان و عشایر معرفی و بیمه شده اند.
نزدیک به ۸۵ هزار هنرمند و صنعتگر صنایع دستی در استان هرمزگان 
شناسایی شده که در رشته های گالبتون دوزی، خوس دوزی، گلیم بافی، 

حصیربافی، صنایع دستی دریایی، سفالگری و... فعالیت دارند.
پخت 40 نوع نان سنتی در هرمزگان

در  سنتی  نان  نوع   ۴۰ جغرافیایی،  موقعیت  و  فرهنگی  تنوع  بعلت 
هرمزگان پخت می شود.

و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
ُکلوُکو  و  َچمَچمو  تُموشی،  َشلو،  َشل  نان  هرمزگان گفت:  گردشگری 

ازجمله این نان هاست.
شماره  با  هرمزگان  سنتی  نان  پخت  مهارت  افزود:  نوروزی  عباس 
سنتی  نان های  است.این  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در   ۳۱۳
افطار روزه  ماه مبارک رمضان زینت بخش سفره های  و خوشمزه در 

دارن هرمزگانی است.
فرح امیری زاده کارشناس تغذیه نیز گفت: نان های سنتی هرمزگان به 
علت داشتن تخم مرغ، پنیر، روغن و سس ماهی )مهیاوه(، سرشار از 

انواع ویتامین ها، کلسیم و پروتئین است.
آموزش 1۶۶۶ نفر در حوزه صنایع دستی هرمزگان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: در 
سال گذشته ۱۶۶۶ نفر در دوره های عمومی و تخصصی صنایع دستی 
تعداد  این  از  گفت:  مطلب  این  بابیان  بناوند  سهراب  آموزش دیده اند. 
۱۴۴۳ نفر در رشته های عمومی صنایع دستی در شهرها و روستاها و 

۲۲۳ نفر در دوره های تخصصی و پیشرفته آموزش دیده اند.
افزود:  هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
بازاریابی در  تکنیک و رفع عیوب در حصیربافی، سفالگری پیشرفته، 
صنایع دستی از دوره های تخصصی صنایع دستی در سال گذشته بوده 
و  تولید  آموزش،  مرکز   ۳ گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  است.او 
اشتغال صنایع دستی در استان راه اندازی شده است، افزود: همچنین 
در طی سال گذشته، ۵ کارگاه صنایع دستی در سطح استان تجهیز و 

راه اندازی شده است.
مقام اول استان و راه یابی معلم منطقه جناح به مرحله 

کشوری جشنواره تجارب زیسته معلمان 
عبداهلل عالیان رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه جناح با عنوان این 

خبر افتخارآفرین گفت:
مریم پاسالری دبیر ادبیات آموزشگاه فیصل امیری فاریاب در جشنواره 
تجارب زیسته معلمان دوره اول متوسطه با امتیاِز ۵۰، مقام اول استان 

را به خود اختصاص داده است.
این جشنواره در قالب ارائه آثار به صورت پادکست بوده و در مرحله 
به مرحله کشوری  اثر مریم پاسالری، وی  اوِل  با کسب مقام  استانی 

مسابقات راه یافته است.

اخبار حوزه بانوان



یکی از خوشمزه ترین و راحت ترین دسر هایی که می شناسیم 
“پودینگ” ها هستند. این دسر قدیمی فرانسوی االصل با تنوع 

باالیی که در طرز تهیه آن وجود دارد،
 یکی از پرطرفدار ترین انواع دسر هایی هست که در دنیا شناخته شده 
است در بعضی از دستور های تهیه آن عامل غلظت دهی زرده تخم مرغ 
و در برخی دستور ها نشاسته ذرت می باشد ولی هر دو دستور نتیجه 
یکسانی دارد و ما یک دسر خوشمزه با بافتی سبک و خوشمزه خواهیم 
داشت که هم به تنهایی و هم در تهیه سایر دسر ها می توانیم از آن 

استفاده کنیم. 
مواد الزم 

شکر ۱/۲ پیمانه
پودر کاکائو ۳ قاشق غذاخوری

نمک ۱/۸ قاشق چایخوری
نشاسته ذرت ۳ قاشق غذاخوری

شیر ۲ و ۳/۴ پیمانه
کره نرم ۲ قاشق غذاخوری
وانیل ۱ قاشق چایخوری

خامه صبحانه ۱ بسته
مراحل تهیه پودینگ شکالتی

در ابتدا یک تابه دیواره بلند که ترجیحاً نچسب هم باشد انتخاب می 
کنیم. شکر را درون تابه می ریزیم.  

  سپس پودر کاکائو را به شکر اضافه می کنیم.
حاال نوبت اضافه کردن نشاسته ذرت می رسد. )نشاسته ذرت با آرد ذرت 
تفاوت دارد. نشاسته ذرت کاماًل شبیه به آرد سفید سفید رنگ و بافت 

سبک و پوکی دارد اما آرد ذرت زرد رنگ و بافت کمی زبر دارد. ( 
 سپس نمک را به مواد خشک اضافه می کنیم و بعد همه مواد را با هم 

مخلوط می کنیم.  
  حاال شیر را که در دمای محیط قرار دادیم تا به دمای آشپزخانه برسد 
را کم کم به مواد خشک اضافه می کنیم و با هم مخلوط می کنیم.  
حاال تابه حاوی مواد را روی شعله مالیم قرار داده و شروع به همزدن مواد 

می کنیم .
  به دلیل وجود نشاسته ذرت که عامل غلظت دهنده به پودینگ می 

باشد، مواد وقتی به درجه جوش برسد خیلی سریع شروع به قوام گرفتن 
می کند و غلیظ می شود. به همین دلیل اصاًل از کنار گاز کنار نروید و 
مرتب مواد را هم بزنید تا جاییکه وقتی با لیسک یا قاشق چوبی مقداری 

از مواد را بر می دارید، مخلوط روی لسیک یا قاشق باقی بماند.  
در مرحله بعد وانیل را اضافه می کنیم و باز به همزدن ادامه میدیم.

شعله را کاماًل کم می کنیم ، خامه و کره را اضافه کرده و به سرعت مواد 
را با هم مخلوط می کنیم تا کاماًل با هم یکدست شود. سپس زیر شعله 

را خاموش می کنیم.

پودینگ هم به صورت گرم و هم به صورت سرد قابل سرو می باشد.  پس 
شما متناسب با سلیقه و ذائقتون خود آن را سرو کنید. در هنگام سرو 
کردن با مقداری خامه فرم گرفته و کمی بیسکوئیت پودر شده تزئین 

کرده و سرو می کنیم.
و یا می توانید در مرحله آخر به مواد پودینگ فندق خورد شده اضافه 

کرده و هم بزنید و سپس با فندق و رنده های شکالت تزیین کنید. 
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با سرآشپز= پودینگ شکالتی 

چند خبر کوتاه ...
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 

اجتماعی استانداری خبرداد:
الزام مدارس و دانشگاه ها به آموزش حضوری

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
و دانشگاه ها  هرمزگان گفت: آموزش حضوری مدارس 
و  است  تاکید رییس جمهور  و  مصوبه ستاد ملی کرونا 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها ملزم به اجرای آن هستند.

وضعیت  آخرین  بررسی  نشست  در  کامرانی  احسان 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با تاکید بر حفظ سالمت 
شیوه  رعایت  کرد:  تصریح  دانشجویان،  و  آموزان  دانش 
دانشگاه ها  و  بازگشایی مدارس  بهداشتی در  نامه های 
برای حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان ضروری 

است.
آموزش حضوری  و محاسن  مزایا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشت:  بیان  نیست،  مجازی  آموزش  با  مقایسه  قابل 
باتوجه به آسیب های که آموزش مجازی دارد، حرکت 
های  نامه  شیوه  رعایت  با  حضوری  آموزش  سمت  به 

بهداشتی اجتناب ناپذیر است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان خاطرنشان کرد: وجود تهویه مناسب در کالس 
های درس مدارس و دانشگاه ها استفاده از ماسک برای 

حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان ضروری است.
وی یادآورشد: اقناع خانواده ها و بهره گیری از ظرفیت 
رفع  و  مدارس  بازگشایی  در  مربیان  و  اولیا  انجمن 

مشکالت آن ها نیازمند اهتمام است.
اهمیت سالمت دانش  به  با توجه  کامرانی تصریح کرد: 
ها  خانواده  های  دغدغه  رفع  و  دانشجویان  و  آموزان 
آخرین  مستمر  به صورت  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهداشتی در مدارس و  نامه های  وضعیت رعایت شیوه 

دانشگاه ها را رصد و ارزیابی کند.
وی تصریح کرد: تمامی فرمانداران و دستگاه های اجرایی 
ویژه  به  مدارس  رفع مشکالت  در  را  پرورش  و  آموزش 
تامین سیستم فرمایشی مدارس، نصب تهویه مناسب و 

حفظ تجهیزات کمک کنند. 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان با اشاره به نقش واکسیناسیون در حفظ سالمت 
کرونا،  ویروس  گسترش  از  جلوگیری  و  آموزان  دانش 
توصیه کرد: خانواده ها نسبت به واکسیناسیون فرزندان 
خود از طریق مراکز واکسیناسیون تجمیعی برای حفظ 

سالمتی آن ها اقدام کنند.
سخنگوی دولت:

مسئوالن مدرسه ای که موی بچه ها را قیچی 
کرد استعفا دادند

از  یکی  که  دهد  می  نشان  که  شد،  منتشر  ویدیویی 
را  پسر  آموزان  دانش  قیچی موهای  با  کارکنان مدرسه 
به ترتیب می برد و باعث تحقیر و ناراحتی دانش آموزان 

می شود.
آموزان  با دانش  از خشونت کادر مدرسه  این ویدئو که 
در فضای مجازی منتشر شد واکنش های بسیاری را به 

همراه داشت.  
سخنگوی آموزش و پرورش در واکنش به انتشار ویدئوی 
قیچی کردن موی دانش آموزان در یکی از مدارس گفت: 
رفتار فرد خاطی با دانش آموزان عزیز مطابق ماده۸ قانون 

رسیدگی به تخلفات اداری بررسی و پیگیری می شود.
صادق ستاری فرد با انتشار پیام و عکس از این ویدئو در 
ْمَنا بَِنی  صفحه توییتر خود با اشاره به آیه شریفه »َولََقْد َکَرّ
آَدَم ... و ما فرزندان آدم رابسیار گرامی داشتیم« نوشت: 
رفتار فرد خاطی بادانش آموزان عزیز مطابق ماده ۸ قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری »اعمال و رفتار خالف شئون 
به  هیات رسیدگی  از طریق  که  است«  یا شغلی  اداری 
تخلفات اداری و مطابق مجازات وتنبیهات مقرر در قانون 

مذکور بررسی و پیگیری می شود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در زمینه ویدیوی 
قیچی کردن موی دانش آموزان یک مدرسه پسرانه در 
توییتر نوشت : متخلفی که کرامت دانش آموزان را حفظ 
نکرده بود به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی 

شد.
 مدیر و معاون مدرسه نیز استعفا دادند . 

او اشاره ای به محل مدرسه و هویت متخلف نکرد کرد
جشن روزه کله گنجشکی ها برگزار شد

ورزشی شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  سرپرست سازمان 
مهمان  داری  روزه  بزرگ  برگزاری جشن  از  بندرعباس 

های کوچک خدا خبر داد.
های  مهمان  روزه داری  جشن  گفت:  جهانداری  رسول 

کوچک خدا در بوستان دولت )زیر پرچم ( همراه با برنامه 
های متنوع برای بچه های روزه اولی برگزار گردید.

جهانداری افزود: روزه کله گنجشکی یکی از مراحل آماده 
بخشی  ها  بچه  آن  در  که  است  کامل  روزه  برای  شدن 
از روز را روزه هستند تا با آداب روزه داری آشنا شوند 
و هدف از برگزاری جشن کله گنجشکی ها نیز احیای 
داری  روزه  برای  حسنه  مذهبی  و  دینی  های  سنت 

نونهاالن است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تشویق کودکان روزه 
کرد:  بیان  بود،  جشن  این  برگزاری  دالیل  از  یکی  دار 
کودکان در روزهای تعطیل بیشتر در منزل کنار خانواده 
روز  از  ساعتی  تا  بود  خوبی  بهانه  این جشن  و  هستند 
را همراه خانواده شان در بوستان دولت کنار ساحل که 
یکی ازموهبتهای الهی است بگذرانند و برای گرفتن روزه 

تشویق شوند.
جهانداری ادامه داد: برای تنوع هر چه بیشتر این برنامه 
نقاشی،  های  ایستگاه  پرپروک،  خاله  نمایش  اجرای  با 
اطفا  آموزشهای  کودکان،  شهروندی  آمورش  ورزش، 
فضای  و  منظر  سیما  امداد،  کمیته  اکرام  طرح  حریق، 
سبز شهری، آموزشهای مشاور خانواده توسط آموزش و 
پرورش، جهت آگاهی نونهاالن و خانواده ها دایر گردید.

 


