
۱۴۱

صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 10  اردیبهشت  1401 سال سوم
www.avayedarya.ir

پرداخت ۶۵ میلیارد و ۳00 میلیون ریال تسهیالت صنایع دستی در هرمزگان

بانوی هرمزگانی مدیر فرهنگ و میراث فرهنگی سازمان 
فرهنگ و هنر دبی شد

برج میالد 1۷ اردیبهشت میزبان همایش بانون 
کارآفرین صنعت غذا و گردشگری

واکسیناسیون دوز سوم و کودکان رضایت 
بخش نیست/خطر کاهش ایمنی جامعه

تولد نوزادی با ۶.۵ کیلوگرم وزن در مشهد



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: در 
سال گذشته، ۶۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیالت مشاغل خانگی 

مستقل و پشتیبان در بخش صنایع دستی استان پرداخت شده است.
سهراب بناوند با بیان این مطلب گفت: این تسهیالت از طریق بانک های 

صنایع دستی  پشتیبان  و  مستقل  طرح  به ۱۵۱  رفاه  و  تعاون  توسعه 
پرداخت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره 
این  برنامه های  مهم ترین  از  صنایع دستی  صنعتگران  بیمه  اینکه  به 

اداره کل در حوزه صنایع دستی بوده، افزود: » بر همین اساس در سال 
گذشته، ۳۱۹ نفر از صنعتگران صنایع دستی استان بیمه شده اند که از 
این تعداد ۲۴۵ نفر متقاضی بیمه تأمین اجتماعی و ۷۴ نفر متقاضی 

صندوق روستاییان و عشایر بوده اند.«

پرداخت ۶۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیالت 
صنایع دستی در هرمزگان
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اخبار حوزه بهداشت

واکسیناسیون دوز سوم و کودکان رضایت 
بخش نیست/خطر کاهش ایمنی جامعه

مقایسه  در  گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی   
و  تست  انجام  شاخص  در  اخیر  هفته  دو  شاخصهای 
مراکز  به  سرپایی  بیشتر  مراجعه  دلیل  به  غربالگری 
غربالگری کووید به میزان ۴۷.۵ درصد افزایش داشتیم 
درصد   ۳۸.۵ نیز  بیماری  این  مثبت  موارد  شناسایی   ،
افزایش داشت اما خوشبختانه در موارد بستری ۸ درصد 

کاهش و شاخص فوت نیز ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.
سرپایی  مراجعه  روند  افزود:  ادامه  در  نوروزیان  دکتر 
به  مراجعه  روند  و  افزایش  کووید  غربالگری  مراکز  در 

درمانگاههای خصوصی کاهش داشت.
 به طور کلی استان هرمزگان با توجه به سفرهای نوروزی 
هفته  در طی  اما  داشت  افزایش شاخص  هفته  یک  در 
اخیر علی رغم افزایش شاخص مراجعه سرپایی، شاخص 

بستری بیماران کاهش پیدا نمود.
نوروزیان با اشاره به اینکه هنوز قضاوت برای تایید شروع 
پیک جدید زود است و باید یک تا دو هفته آینده منتظر 
بود تا شاخص های غربالگری این موضوع را روشن نمایند 
و  بوموسی  شهرستانهای  اخیر  هفته  دو  طی  در  گفت؛ 
هرمز به رنگ نارنجی بودند اما این هفته شهرستانهای 

جاسک و بندر خمیر نیز اضافه شدند .
شهرستانهای قشم و بندرلنگه آبی و مابقی شهرستانهای 

استان به رنگ زرد هستند.
پیک  احتمال  به   توجه  با  افزود:  نوروزیان  دکتر 
بزرگساالن  سوم  دوز  واکسیناسیون  متاسفانه  دوباره،  
قبولی  قابل  درسطح  استان  کودکان  واکسیناسیون  و 
 ۳۵ و  سوم  دوز  شرایط  واجدین  درصد   ۴۷.۵ نیست. 
درصد کودکان دوز اول و ۱۴ درصد دوز دوم  را تزریق 
به  توجه  با  کودکان  در  تزریق  میزان  این  اند.  نموده 

عزیز   والدین  از  و  است  کمی  درصد  مدارس  بازگشایی 
تقاضا می شود هر چه سریعتر نسبت به واکسیناسیون 
میزان  از  عزیز  کودکان  تا   نمایند  اقدام  خود  کودکان 

ایمنی مناسبی برخوردار گردند.
حضور ۹0 درصدی دانش آموزان در 

مدارس/۷ درصد به علت بیماری و ۳ درصد 
بدلیل ترس خانواده »غایب« هستند

معاون وزیر آموزش وپرورش اعالم کرد که آمار تجمیعی 
از کل مدارس کشور مبین آن است که حدود۹۰ درصد 
مدارس  در  همکاران  درصد   ۹۸ بر  بالغ  و  دانش آموزان 

حضور دارند.
رعایت  وضعیت  آخرین  درباره  محمودزاده  احمد 
در  دانش آموزان  حضور  میزان  و  بهداشتی  پروتکل های 
مدارس به ویژه مدارس غیردولتی اظهار کرد: بازدیدهای 
حال  در  مرتب  طور  به  غیردولتی  مدارس  از  میدانی 
از  افزود:  وی  است.  حضوری  آموزش  بر  الزام  و  انجام 
دانش آموزان  حضور  میزان  سو،  این  به  فروردین   ۱۴
روزبه روز افزایش یافته است. سرپرست سازمان مدارس 
اعالم  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  غیردولتی  مراکز  و 
مدارس  کل  از  تجمیعی  آمار  آخرین  اساس  بر  اینکه 
کشور، حدود۹۰ درصد دانش آموزان و بالغ بر ۹۸ درصد 
این  از  بخشی  گفت:  دارند  مدارس حضور  در  همکاران 
افراد به علت بیماری های زمینه ای و بخشی به علت کرونا 
که  ندارند  حضور  مدرسه  در  کرونا  نقاهت  دوره  طی  و 

حدود شش تا هفت درصد غایبان را در برمی گیرد.
از  دیگری  گروهی  غیبت  علت  افزود:  محمودزاده 
دانش آموزان نیز این است که خانواده ها به دلیل نگرانی 
که دارند اجازه حضور نمی دهند. ما توصیه اکید می کنیم 
این خانواده ها فرزندانشان را به مدرسه بفرستند، شرایط 
و  شده  مهیا  آموزش وپرورش  وزارت  سوی  از  الزم 
واکسیناسیون تا حدود خوبی در سطح کشور و همچنین 

مدارس انجام و ایمنی جمعی حاصل شده است.
پایان سال تحصیلی  تا  ادامه داد: فرصت کمی هم  وی 
آسیب های  از  بخشی  ما در صددیم  و  است  مانده  باقی 
ناشی از کرونا بر دانش آموزان را جبران کرده و برای سال 
تحصیلی آینده آماده شویم. در دوران کرونا آسیب های 
جدی رخ داد که از جمله آنها می توان به فقر یادگیری، 
و  آموزشی  نابرابری  افزایش  تحصیلی،  پوشش  کاهش 
مشکالت جدی روحی، روانی و اجتماعی و دوری از گروه 

همساالن اشاره کرد.
استاندار هرمزگان:

وضعیت بیمارستان کودکان بندرعباس قابل 
قبول نیست

شان  در  کودکان  بیمارستان  گفت:  هرمزگان  استاندار 
مردم هرمزگان نیست و بهبود وضعیت این بیمارستان 

نیازمند تزریق یک سرمایه مناسب است.
مهدی دوستی در جمع مدیران و کارکنان دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان، افزود: سال گذشته سالی پر کار و توام 
از تنوع کاری و سخت برای فعاالن حوزه سالمت بود و 
درمان  کادر  عزیزان  زحمت  قدردان  مردم  رو  همین  از 

هستند.
علوم  دانشگاه  دغدغه  مهمترین  امروز  کرد:  اظهار  وی 
و  بجا  دغدغه  این  و  است  دریایی  آمبوالنس  پزشکی 
درست است، که باید هرچه سریعتر در این مورد اقدام 

کرد تا این دغدغه به زودی رفع شود. 
در  نیاز  مهترین  را  آموزش  مسئله  هرمزگان  استاندار 
جهت تربیت نیروها دانست و عنوان کرد: نیازمند تربیت 
نیروهایی در حوزه بهداشت و درمان استان هستیم که 
خوب آموزش دیده باشند و در استان ماندگاری داشته 
باشند تا بتوانند خدمت رسانی مستمر و خوبی به مردم 
ارائه دهند.  وی تصریح کرد: امیدواریم پروژههای نیمه 
تمام دانشگاه علوم پزشکی را امسال به پایان رسانیم من 
نسبت به این مسئله خوشبین هستم و انتظار داریم در 
این حوزه اتفاقات خوبی رخ دهد، خوشبختانه اعتبارات 
خوبی در زمینه بهداشت و درمان اختصاص یافته است 
تکمیل  به  نسبت  منابع  این  از  استفاده  با  میتوان  که 
اقدام  و درمان  بهداشت  تمام در حوزه  نیمه  پروژههای 

کرد.
بیان  و  دانست  ایثارگر  و  خادم  را  پرستاران  دوستی 
حتی  و  سال  طول  در  پرستاران  مستمر  خدمات  کرد: 
بایستی  و  بود  آنها  ایثار  نشانه  سال  تحویل  لحظات  در 
آنها را خادم واقعی دانست و قدردان این زحمتهای کادر 
درمان بود.  استاندار هرمزگان با اشاره به سفرهای خود 
تصریح کرد: مهمترین  استان  و شهرستانهای  به بخش 
دغدغه مردم در هر بخش و شهرستان مسئله بهداشت و 
درمان است و این مسئله بجا و درست است و باید برای 
بهداشت و درمان یک کار اساسی کرد تا مردم بتوانند 
خدمات خوب و در شان دریافت کنند. دوستی در پایان 

گفت: بیمارستان کودکان در شان مردم هرمزگان نیست 
یک  تزریق  نیازمند  بیمارستان  این  وضعیت  بهبود  و 
سرمایه مناسب است تا بتوانیم بیمارستان کودکانی در 
شان و جایگاه مردم این استان بسازیم تا خدمات دهی 
تا  افتخار کنیم  به وجود آن  به مردم دهد که  مناسبی 

شرمنده این مردم شریف نباشیم.
معاون دفتر مدیریت بیماری های واگیر 

وزارت بهداشت:
واردات واکسن کرونا برای دوز چهارم محدود 

خواهد بود

معاون دفتر مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
را  نیازمان  کفاف  احتماال  داخل  کرونای  واکسن  گفت: 
واردات  واکسن  تعداد محدودی  است  و ممکن  می دهد 

شود.
»شهنام عرشی«، معاون دفتر مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: جلسات کارشناسی جزئیات تزریق 
نوبت چهارم واکسن کرونا برگزار نشده و در حال حاضر 
جزئیات تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا به طور دقیق 
مشخص نشده است. به گفته وی با تزریق سه دز واکسن 
او  است.  کرده  پیدا  کاهش  بسیار  میر ها  و  میزان مرگ 
گفت: تولیدات داخلی واکسن کرونا به احتمال زیاد کفاف 
واکسن  انبوه  واردات  به  نیازی  و  می دهد  را  کشور  نیاز 
نخواهد بود. مگر این که تعداد محدودی واکسن خاص 
جهت واردات نیاز داشته باشیم. به گفته وی افراد باالی 
۱۸ سال باید سه دز واکسن خود را تزریق کرده باشند. 
عرشی گفت: اگر زمان زیادی از دریافت نوبت اول واکسن 
در  باید  واکسن  بعدی  نوبت  تزریق  باشد،  گذشته  افراد 
کمیته علمی بررسی شود. شاید شرایط به گونه ای باشد 
عنوان  به  شهریور  در  باالتر  ورژن  با  واکسن های  از  که 

نوبت چهارم واکسن کرونا استفاده شود.
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هف تسهیالت  دستورالعمل  بخشنامه ای،  در  مرکزی  بانک 
برای  مسکن«  ساخت  یا  خرید  یا  »ودیعه  قرض الحسنه 
خانواده های فاقد مسکن که از سال 1۳۹۹ به بعد صاحب فرزند 

سوم یا بیشتر شده یا می شوند را به بانک های عامل ابالغ کرد.
قانون   )۱۶( تبصره  )الف(  بند   )۳( براساس جزء  بخشنامه که  این  در 
تجارت،  مسکن،  عامل  بانک  شش  به  کشور  کل   ۱۴۰۱ سال  بودجه 

صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک ابالغ شده، آمده است:
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از محل ۱۰۰ درصد 
قرض الحسنه  و ۵۰ درصد سپرده های  قرض الحسنه  مانده سپرده های 
جاری شبکه بانکی، تسهیالت موضوع جزء )۳( بند )الف( تبصره )۱۶( 
طریق  از  نخست  اولویت  با  را  کشور   کل   ۱۴۰۱ سال  بودجه  قانون 
اعتبارسنجی  بر  مبتنی  مکلفند  بانک ها  کند.  تأمین  عامل  بانک های 
متقاضیان، با أخذ 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. 
عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل 

پیگیری در مراجع ذی صالح است.
به  )بنا  مسکن  ساخت  یا  خرید  یا  ودیعه  قرض الحسنه  تسهیالت 
درخواست خانواده( با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های 
فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده 

یا می شوند به میزان ۲۰۰ میلیون تومان اقدام کند.
قانون بودجه سال  )الف( تبصره )۱۶(  بند  در راستای اجرای جز )۳( 
۱۴۰۱ کل کشور، سهمیه هر بانک برای اعطای تسهیالت یاد شده مبلغ 

۱.۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این در پایان این بخشنامه مواکداً یادآور شده است، با توجه به مراتب فوق، 

نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ و یک 
نسخه از ابالغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.          

وام ودیعه مسکن ویژه خانواده های دارای 
  گزارش  : ایسنا۳ فرزند ابالغ شد

 
جزئیات واگذاری زمین یا مسکن به خانوارهای دارای سه فرزند

قانون  تکلیف  اساس  بر  شهرسازی  و  راه  وزارت 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه ثبت نام 
دریافت زمین یا مسکن برای خانوارهای دارای سه 

فرزند یا بیشتر را اعالم کرد.
راستای  در  گذشته  سال  اسفندماه  اوایل  آن که  از  پس 
زمین  شد  اعالم  جمعیت  جوانی  و  افزایش  از  حمایت 
رایگان برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر در نظر 
اعالم  شهرسازی  و  راه  وزارت  امروز  است،  شده  گرفته 
کرد متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم 
و بیشتر آنها از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده برای 
ثبت نام دریافت تسهیالت حوزه زمین و مسکن  به سامانه 

saman.mrud.ir مراجعه کنند.
در متن این اطالعیه آمده است: »با توجه به تکلیف قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص واگذاری 
زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس از تولد فرزند سوم 
تولد  تاریخ  متقاضیانی که  اطالع می رساند  به  بیشتر،  و 
آبان ۱۴۰۰  تاریخ ۲۴  از  بعد  آنها  بیشتر  یا  فرزند سوم 
به سامانه طرح های حمایتی  با مراجعه  باشد، می توانند 
در   http//:saman.mrud.ir آدرس  به  مسکن 
بخش نوع سرپرستی با انتخاب گزینه "قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت" نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
بدیهی است پس از ثبت نام از متقاضیان، در صورت واجد 
شرایط بودن متقاضی، سایر اقدامات الزم حسب ضوابط و 

مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.«
فعال جزئیات بیشتری درخصوص واگذاری زمین و مسکن 
اما  نشده  ارایه  مذکور  طرح  شرایط  واجد  خانوارهای  به 
بر اساس اطالعاتی که از قبل در دسترس بود، زمین ها 
کامال رایگان نیست، اما قیمت آنها بسیار ناچیز است و 
در اقساط هشت ساله دریافت می شود؛ متقاضیان صرفا 
جدول گذاری،  تسطیح،  قبیل  از  آماده سازی  هزینه های 
هزینه های تملک توسط دولت و دیگر موارد را پرداخت 

می کنند که رقم چندان باالیی نیست.
دو سال اول اختصاص زمین شامل تنفس خواهد بود و 
از سال سوم متقاضیان  به پرداخت مبلغ نیست؛  نیازی 
را  زمینها  این  آماده سازی  اقساط  سال  هشت  مدت  به 

پرداخت خواهند کرد.
جزئیات مربوط به تسهیالت واگذاری زمین و مسکن در 
قالب  قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 

۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ در ذیل آمده است:
ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده 

مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را 
فراهم  بیشتر  و  فرزند سوم  تولد  از  برای خانواده ها پس 
آورد و این خانواده ها می توانند صرفا برای بار دوم از کلیه 

امکانات دولتی در این خصوص استفاده کنند.
قانون   )۱۰۲( ماده  »چ«  بند  تحقق  منظور  به   -۴ ماده 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دولت مکلف است یک 
قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان )۲۰۰( 
با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس  متر مربع منطبق 
جامع  طرحهای  یا  شهری  و  روستایی  هادی  طرحهای 
یا  روستاها  در  ساکنین  برای  تفصیلی شهری مصوب  و 
شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و 
بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در 
همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یک 
بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت 
از پرداخت  اقساط اعطا کند و سند مالکیت، پس  سال 
آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل 

داده می شود.
تبصره ۱- برای ساکنین شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر، 
زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته 
یا  زمین  وجود  بر  مبنی  دولت  توسط  ظرفیت  اعالم  به 
واحد مسکونی در شهرهای اطراف یا شهرهای جدید یا 
اینکه  به  یا مادر مشروط  یا زادگاه پدر  شهرهای مجاور 

باالتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت 
فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آیین نامه مذکور در 

تبصره )۳( اختصاص می یابد.
تبصره ۲- مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت 
هریک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه 

متوفی تعلق می گیرد.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری 
را  فوق  ماده  موضوع  آیین نامه  کشاورزی  جهاد  وزارت 
حداکثر سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و 

جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
قانون   )۱۰۲( ماده  »چ«  بند  تحقق  منظور  به   -۵ ماده 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه 
اجرایی  دستگاههای  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
مکلفند برای تامین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار 
و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، 
انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان 
پنجاه درصد )۵۰%( برای خانواده های دارای سه فرزند 
برای   )%۷۰( درصد  هفتاد  میزان  به  و  سال  بیست  زیر 
خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال 
برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را 
به میزان ۱۰ درصد برای خانواده های دارای حداقل سه 
فرزند زیر بیست سال تخفیف دهد. دولت مکلف است صد 
در صد )۱۰۰%( تخفیفهای مربوط به پروانه ساختمانی را 

از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی 
کند.

مربع  متر   )۱۳۰( متراژ  تا  فوق  معافیتهای   -۱ تبصره 
زیربنای مفید در شهر تهران، )۲۰۰( متر مربع زیربنای 
مفید در شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر و )۳۰۰( متر مربع 
اعمال  قابل  برای سایر شهرها و روستاها  زیربنای مفید 

است.
تبصره ۲- محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام 
مهندسی برای خانواده های فوق جزو سهمیه ساالنه آنها 

منظور نمی شود. 
بر  که  شد  اعالم  گذشته  سال  اسفندماه  است؛  گفتنی 
به  جمعیت،  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  اساس 
خانواده هایی که سه فرزند دارند و فرزند سوم آنها از ۱۹ 
آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد می شود زمین رایگان اختصاص 

می یابد.
محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
وشهرسازیـ  در این خصوص گفت: در شهرهای زیر ۵۰۰ 
هزار نفر کسانی که از تاریخ تصویب قانون تعالی خانواده، 
صاحب فرزند سوم شوند از سوی وزارت راه و شهرسازی 
رایگان  صورت  به  زمینی  قطعه  دولت،  از  نمایندگی  به 
دریافت خواهند کرد. وی تصریح کرد: این تخصیص به 
صورت سه دانگ سه دانگ است؛ به طوری که سه دانگ 

به پدر و سه دانگ به مادر تعلق می گیرد.



آن ها  پدر  بیایند،  دنیا  به  بعد  به   ۱۴۰۰ سال  از  که  فرزندانی 
این  کارمزد  که  کند  دریافت  قرض الحسنه  تسهیالت  می تواند 

تسهیالت ۴ درصد است.
قانون  تکلیفی  تسهیالت  از  یکی  فرزندآوری  قرض الحسنه  تسهیالت 
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  اجرای  راستای  در  امسال  بودجه 
جمعیت است که مبلغ این وام برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد 
به دنیا آمده اند، به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند 
دوم ۴۰ میلیون تومان و به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان و به 
ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ 

میلیون تومان است.
و  ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲  به  از تسهیالت  بازپرداخت هر یک  دوره 

۸۴ ماهه است.  
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر نیز به ازای هر فرزند یک وام تعلق 

می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می شود.  
در دستورالعملی که بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده و آن ها باید 
آن  را تا چند روز دیگر به واحدهای اجرایی سراسر کشور ابالغ کنند، 

شرایط دریافت این تسهیالت به شرح زیر ذکر شده است: 
۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران 

از  آنان  تولد  تاریخ  که  اطفالی  پدر  به  قانون  براساس  تسهیالت   -۲
۱۴۰۰/۱/۱ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند، پرداخت می شود.  

دوره  ماه  شش  با  و  سپرده گذاری  به  الزام  بدون  فرزند  ۳-تسهیالت 
تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود.

بعد،  به  مورخ ۱۴۰۱/۱/۱  متولدین  برای  واجد شرایط  ۴-متقا ضیان 
ثبت  به  نسبت  می توانند  فرزند،  تولد  از  پس  سال   ۲ تا  حداکثر  و 
درخواست خود در سامانه تسهیالت قرض الحسنه فرزند اقدام کنند.  

بانک  به  مراجعه  زمان  در  وی  پدر  و  فرزند  شناسنامه  اصل  ارائه   -۵
الزامی است.

۶- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیالت فرزند به پدر تعلق 
می گیرد.

فرزند  فرزند،  تولد  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  در صورتیکه حین   -۷
دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیالت مذکور طبق ضوابط 

این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است.
باروری  نرخ  که  می گیرد  تعلق  افرادی  به  فرزند  تولد  تسهیالت   -۸

شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، باالی ۲.۵ نباشد.
۹- تسهیالت حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ 

درصد به صورت ساالنه است.
تسهیالت  بودجه،  قانون   )۱۶( تبصره  )الف(  بند  طبق  همچنین، 
اخذ  با  متقاضیان،  اعتبارسنجی  بر  مبتنی  فرزند  تولد  قرض الحسنه 

سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود.
شرط عجیب پرداخت وام فرزندآوری/ کدام 

استان ها نمی توانند وام بگیرند؟

برای پرداخت وام فرزندآوری اعالم  اگرچه هیچ محدودیت و شرطی 
این  شده اند  متوجه  ثبت نام  هنگام  متقاضیان  از  برخی  اما  بود  نشده 
وام تنها به ساکنان شهرهایی تعلق می گیرد که نرخ باروری آنها زیر 
۲٫۵ باشد. اما اگر نرخ باروری بیش از این عدد باشد، هیچ تسهیالت 

فرزندآوری به خانواده تعلق نمی گیرد.
و  شود  آغاز  فرزندآوری  وام  ثبت نام   ۱۴۰۱ ماه  اردیبهشت  چهارم  از 
خانواده  ها به ازای داشتن هر فرزند از وام ۲۰ میلیون تومانی بهره مند 

شوند.
بر اساس مصوبه مجلس و دستور بانک مرکزی، وام قرض الحسنه فرزند 
اول ۲۰ میلیون تومان، وام فرزند دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۴۰، ۶۰ 
و ۸۰ میلیون تومان است و خانواده هایی که ۵ فرزند و بیشتر دارند 

مشمول وام ۱۰۰ میلیون تومانی شوند.
اما حاال برخی از متقاضیان می گویند موفق به ثبت نام وام فرزندآوری 
نشده اند و هنگام ثبت نام پیامی روی صفحه سایت مشخص می شود که 
اعالم می کند چون نرخ باروری استان و محل سکونت پدر و محل تولد 
فرزند از رقم مشخصی باالتر است، خانواده مشمول وام قرض الحسنه 

فرزندآوری نمی شود.
پرداخت  شهرهایی  در  تنها  فرزندآوری  تسهیالت  گویا  عبارتی  به 
می شود که نرخ باروری آنها از رقم مشخصی پایین تر است و تعداد زاد 

و ولد در آنها پایین است.
فرزند  و  پدر  اطالعات  کردن  وارد  از  بعد  متقاضیان  از  یکی  گفته  به 

اساس  بر  است:  شده  داده  نمایش  روی صفحه  پیام  این  شده  متولد 
اعالم مرکز آمار، نرخ باروری شهر محل تولد پدر ۲٫۶۱ و نرخ باروری 
مجلس،  مصوب  قانون  مطابق  است.   ۲٫۶۱ فرزند  تولد  محل  شهر 
می گیرد  تعلق  فرزندانی  به  فقط  فرزندآوری  قرض الحسنه  تسهیالت 
که نرخ باروری شهر محل تولد پدر و فرزند هر دو کمتر از ۲٫۵ باشد.

می  گیرد  تعلق  به شهرهایی  تنها  فرزندآوری  تسهیالت  اساس  این  بر 
که نرخ باروری آنها کمتر از ۲٫۵ باشد . بر اساس این پیام، هم نرخ 
باروری شهر محل تولد نوزاد و هم نرخ باروری شهر محل تولد پدر باید 
کمتر از ۲٫۵ باشد. در غیر این صورت هیچ وام فرزندآوری به خانواده 

تعلق نمی گیرد.
اعالم  هنگام  نکته ای  چنین  که  است  حالی  در  عجیب  شرط  این 
پرداخت وام و تسهیالت فرزندآوری عنوان نشده بود و به نظر می رسید 
شده اند  فرزند  صاحب  سو  این  به   ۹۹ سال  از  که  خانواده هایی  کلیه 
می توانند از وام فرزندآوری استفاده کنند. اما حاال مشخص شده که 
در پرداخت این وام محدودیت وجود دارد و همه خانواده ها نمی توانند 

از وام استفاده کنند.
این محدودیت فقط شامل وام فرزندآوری نیست و گویا دیگر تسهیالت 
وام  درباره  محدودیت  همین  می شود. چون  شامل  هم  را  فرزندآوری 
ودیعه مسکن فرزند سوم هم وجود دارد و این وام هم در شهرهایی که 

نرخ باروری کمی دارند، پرداخت نمی شود.
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زنانزندانیبرایبازگشتبهزندگیسالمحمایتمیشوند

 معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: 
زنان زندانی با جرائم غیرعمد پس از بازپروری، برای 
بازگشت به زندگی سالم مورد حمایت این معاونت 

قرار می گیرند تا به آغوش گرم خانواده بازگردند.
تحت  که طرحی  این سوال  به  پاسخ  در  انسیه خزعلی 
عنوان »زنان برای زنان« اکنون مطرح است، اظهار داشت: 
این طرح به عنوان یک موضوع اولیه در این معاونت مطرح 
شده است اما بنا داریم در جلسه ای با حضور نیکوکاران و 
خیران این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد 

تا با اجرای این طرح از زنان زندانی حمایت شود.
وی در پاسخ به این سوال که اکنون ۱۴۴ زن زندانی با 
جرائم غیرعمد در کشور وجود دارد چه برنامه ای برای 
در  است  قرار  کرد:  تصریح  دارید،  بانوان  این  از  حمایت 
نشست با خیران و نیکوکاران به طور خاص این موضوع 
بررسی شود البته براساس آمارهای موجود اکنون تعدادی 
از این زنان در زندان های استان ها آزاد شده اند و قرار است 
با حضور  برنامه هایی  نیز  زندانی  زنان  دیگر  آزادی  برای 

خیران داشته باشیم.
خزعلی با بیان اینکه حمایت ما از زنان زندانی این است 
که بازپروری شوند و دوباره به زندگی سالم برگردند، تاکید 
کرد: پس از این اقدامات، خانواده های آنان تحت پوشش 
خدمات معنوی و تربیتی قرار می گیرند، اگرچه به طور 
قطع مشکل مالی هم خواهند داشت اما می خواهیم خود 
بانوان این موضوع را برنامه ریزی کنند، کار یاد بگیرند 

و اشتغالی داشته باشند چون معتقدیم باید از این افراد 
حمایت اشتغالی انجام شود.

می  که  است  این  ما  اصلی  برنامه  کرد:  خاطرنشان  وی 
خواهیم این بانوان تحت پوشش خدمات معنوی و تربیتی 
با حمایت خیران باشند و طرح زنان برای زنان برای همین 

موضوع است.
داد:  ادامه  ریاست جمهوری  خانواده  و  زنان  امور  معاون 

تالش شده زمینه برای آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد 
فراهم شود، چرا که حضور آنان در زندان با آسیب های 
فراوان همراه است و معتقدیم مساله آزادی زندانیان باید 
و  خیران  همراهی  و  مردمی  های  کمک  از  استفاده  با 

نیکوکاران انجام شود.
وی اظهار داشت: طرح زنان برای زنان نیز برای همین 
موضوع پیش بینی شده تا زنان خیر و کسانی که قصد 

زنان  از  را  حمایت هایی  دارند،  اجتماعی  فعالیت  انجام 
تحت آسیب مانند زنان آزاد شده از زندان برای حمایت 
و اشتغال داشته باشند. سید اسداهلل جوالیی ریس هیات 
از  بیش  متاسفانه  اکنون  گفت:  کشور  دیه  ستاد  امنای 
کشور  زندان های  سطح  در  کمک  نیازمند  هزار  چهار 
تحمل حبس می کنند، به برکت کمک های نوعدوستانه 
خیران و تالش کمیته های صلح و سازش این نهاد مردمی 
جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد نسبت به مدت مشابه 
این  با  اما  است،  داشته  کاهش محسوسی  سال گذشته 
وجود هم اکنون ۱۴۴ بانوی ایرانی و ۴ هزارو ۲۰ محکوم 
بند  در  دیون خصوصی  تامین  در  ناتوانی  دلیل  به  مرد 
حبس بسرمی برند. رییس هیات امنای ستاد دیه با تقدیر 
از حمایت های مردمی در راستای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ با وجود محدودیت های 
خیرین  اما  گلریزان  جشن های  برگزاری  در  کرونایی 
واسطه  به  و  گذاشتند  تمام  سنگ  کشور  خداجوی 
حمایت های مادی و معنوی خود و در قالب پویش ها و 
آیین های مجازی زمینه آزادی ۷ هزار و ۶۱۱ زندانی مرد 
را فراهم  و ۳۴۵ محکوم زن بدهکار در جرایم غیرعمد 
کردند. وی مبلغ بدهی این زندانیان را رقمی بیش از ۳۴ 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در فرآیند رسیدگی 
به پرونده ها با تالش شبانه روزی کمیته های صلح و سازش 
تا میزان ۴۵ درصد محکوم به از سوی شکات خصوصی و 

اولیای دم گذشت شد.

جزئیاتیدرموردبازپرداختوسودوام
فرزندآوری
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هف خانواده  و  زنان  امور  معاونت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
ریاست جمهوری گفت: با تدوین طرح ملی کنترل آسیب های 
اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طالق، مشاوران روابط زوجین، 
فرزندآوری و فرزندپروری آنها را به صورت ویژه رصد می کنند.

آمارها نشان می دهد که از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به 
طالق منجر شده است. مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، ۱۳۴ 
هزارو ۲۰۸ مورد بود و محاسبات نشان می دهد که ازدواج در ایران در 
فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است و حدود 

۸۰ درصد طالق ها توافقی انجام می شود.
ازدواج به طالق منجر می شود  ازدواج یک  از هر سه  آمارها  براساس 
که در واقع باید گفت بیش از ۴۵درصد از ازدواج ها ناموفق است. از 
سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طالق  ۲۸درصد رشد داشته است که سه عامل 
شمار  به  آن  عوامل  مهم ترین  از  بی احترامی  و  بی تعهدی  بی توجهی، 

می رود.
از  این است که بسیاری  از موضوعات مهم  آمارها یکی  این  در میان 
طالق ها در پنج سال اول زندگی رخ می دهد که اگر بتوان با مشاوره 
توان  می  کرد  جلوگیری  ها  خانواده  این  فروپاشی  از  خانوادگی  های 
گفت تا حدود زیادی آمار طالق را می توان کاهش داد که همه این 

موضوعات به انجام مشاوره ها مرتبط می شود.
به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین 
طرح ملی کنترل آسیب های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طالق را 
در دستور کار قرار داده است که این موضوع با ورود مشاوران به زندگی 
زوجین می تواند بسیار موثر و کارساز باشد و از طالق زوجین در سال 

های اول زندگی آنها جلوگیری کند.
هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون  موسوی  فاطمه  سیده  زمینه  این  در 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار 
این معاونت در زمینه این طرح  اقدامات مهم  ایرنا درباره  حوزه زنان 
مهم گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از آغاز به کار 
خود در دولت سیزدهم ۲ طرح مهم را در حوزه آسیب های اجتماعی 
را شروع کرد که یک طرح در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

با تمرکز بر طالق و یک طرح دیگر در حوزه اشتغال است.
وی اظهار داشت: طرح حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی تحت 
در چهار  نوپا  زوجین  برای  پیشگیرانه خانواده  و  فعال  عنوان مشاوره 
سال اول زندگی مشترک است که این طرح با هم افزایی دستگاههایی 
همچون سازمان بهزیستی که دارای نهاد و رکن مشاوره هستند کلید 

خواهد خورد.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از آغاز به کار خود در 
دولت سیزدهم ۲ طرح مهم را در حوزه آسیب های اجتماعی را شروع 
کرد که یک طرح در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تمرکز 

بر طالق و یک طرح دیگر در حوزه اشتغال است
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور جلسات اولیه اجرای این طرح 
همچنین  و  است  شده  برگزار  اجتماعی  های  آسیب  حوزه  در  مهم 

موافقت دستگاههای متولی برای اجرای طرح گرفته شده است و برای 
این موضوع مهم نیز پلتفرومی به شکل سامانه جامع مشاوره طراحی 

خواهد شد.
موسوی ادامه داد: برنامه ریزی برای اجرای این طرح در مرحله اولیه 
پلتفرم  وارد  نیز  امر  مشاوران  و  می خورد  کلید  بهزیستی  سازمان  با 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می شوند و با صالحیت 
تازه  که  هایی  زوج  برای  است  گرفته  نظر  در  معاونت   این  که  هایی 
ازدواج کرده و مراحل ثبت ازدواج آنها طی می شود مشاوره در نظر 

گرفته می شود.
وی که به عنوان مجری این طرح معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری اسالمی اظهار داشت: زوجین جوان از طریق سامانه وزارت 
بهداشت وارد این پلتفرم می شوند و به ازای هر چند زوج، یک مشاور 
در نظر گرفته شده و مشاوران به شکل فعال با این زوجین در طول 
سال به شکل مشاوره تلفنی در ارتباط هستند و در صورت نیاز مشاوره 

به صورت حضوری هم برگزار می شود.
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
روابط زوجین در  و  این مشاوران موضوعات خانواده  جمهوری گفت: 
باال  با ریسک  اولیه زندگی را رصد می کنند و اگر زوجی  سال های 

تشخیص داده شد مشاوره های حضوری برای آنها برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در کنار موضوعات ارتباطی و مهارتهایی 
که در روابط زوجین پیش می آید موضوعات جمعیتی، فرزندآوری و 

فرزند پروری هم پیگیری خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند تصویب در ستاد ملی زن 
و خانواده است، تاکید کرد: کلیات طرح این است که اگر در ستاد ملی 
زن و خانواده تصویب شود زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد که امیدواریم 
در آینده که این ستاد تشکیل شد زمینه تصویب این طرح مهم در 

حوزه آسیب های اجتماعی نیز فراهم شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این طرح به شکل جزیی و پایلوت در 
دو شهر ساوجبالغ از استان البرز و اسالمشهر از توابع تهران با جلسات 
و موافقت هایی با دستگاههای اجرایی و توسط سازمان بهزیستی اجرا 

شده است.
قرار است پس از تامین اعتبار در سال اول در پنج استان پرمخاطره و 

در سال های بعدی به شکل فراگیر اجرا شود
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
ادامه داد: رویکرد معاونت زنان یک رویکرد فعال است که  جمهوری 
یک مشاور با زوجین در ارتباط باشد اما در سازمان بهزیستی زمانی که 
زوجین نیاز به مشاوره را احساس می کنند به مشاور مراجعه می کنند 
اما در طرح ما مشاوران به صورت جدی با زوجین در ارتباط خواهند 

بود این تفاوتی است که وجود دارد.
وی تصریح کرد: برای بهتر اجرا شدن طرح قرار است پس از تامین 
اعتبار در سال اول در پنج استان پرمخاطره و در سال های بعدی به 
شکل فراگیر اجرا شود که امیدواریم با تامین به موقع اعتبار و تصویب 
آن در ستاد ملی زن و خانواده هرچه زودتر شاهد اجرای دقیق و موثر 

این طرح باشیم.

برج میالد ۱۷ اردیبهشت میزبان همایش بانون کارآفرین صنعت غذا و گردشگری

معاون گردشگری استان تهران از برگزاری دومین 
رویداد بانوان کارآفرین صنعت غذا و گردشگری با 
کمیسیون  و خوراک شناسی  غذا  باشگاه  همکاری 
ملی یونسکو ایران 1۷ اردیبهشت ماه در برج میالد 

تهران خبر داد.
معرفی  را  همایش  این  برگزاری  از  هدف  رفیعی  علی  
ظرفیت های گردشگری خوراک و نقش پرنگ بانوان در 
توسعه این صنعت و معرفی بانوان کارآفرین و خالق در 
بخش غذا  به صنعت گردشگری عنوان کرد. وی افزود: 
تنوع خوراک، طعم، سبک های میزبانی، آیین های غذایی 
در  را  باالیی  بسیار  ایرانی ظرفیت  آشپزخانه  معماری  و 
در  خوراک  گردشگری  توسعه  برای  صنایع غذایی  کنار 
استان تهران است. دبیر همایش صنعت غذا و گردشگری 
شناسی  خوراک  و  غذا  باشگاه  بانوان  گروه  رئیس  و 
کمیسیون ملی یونسکو ایران گفت: حمایت و پشتیبانی 
از بانوان کارآفرین صنعت غذا و گردشگری، نمایش زبان 
از طریق آشپزی سنتی  ایران در آن سوی مرزها  قالب 
و معرفی فعالیت بانوان این حوزه، تشکیل کارگروه های 
گردشگری،  و  غذا  خدمات  آشپزی،  حوزه  در  تخصصی 
توسعه برندسازی صنعت غذا و گردشگری، آشنایی هرچه 
کارآفرین  و  سرآشپز  بانوان  فعالیت  نوع  با  مردم  بیشتر 
صنعت غذا و گردشگری، رشد صنعت غذا و گردشگری 
همزمان با توسعه فرهنگ کشور و تلفیق بهینه مباحث 

غذا و گردشگری با یکدیگر از اهداف این همایش است.

همایش  این  محورهای  دیگر  از  افزود:  اخگری  دنیا 
بانوان  توانایی  و  نیازها  بررسی  به  می توان  تخصصی 
آشپزی  مهندسی  گردشگری،  و  غذا  صنعت  کارآفرین 
فعالیت  بررسی  گردشگری،  صنعت  در  غذا  خدمات  و 
ایران،  مختلف  شهرهای  در  کارآفرین  و  سرآشپز  بانوان 

توسعه فرهنگ  سازی در تعیین نقش  آفرینی سرآشپز و 
کارآفرین صنعت غذا و گردشگری، معرفی غذاهای سنتی، 
بومی و محلی جهت توسعه صنعت غذا، آشنایی با بانوان 
موفق و فعال صنعت غذا و گردشگری با هدف توسعه و 
ارتقا حوزه، نقش کارگاه  های آموزشی در توسعه فعالیت 

و  گردشگری  و  غذا  صنعت  کارآفرین  و  سرآشپز  بانوان 
بررسی چارچوب  های مهمان  نوازی و میزبانی از دیدگاه 
وی  کرد.  اشاره  غذا  صنعت  کارآفرین  و  سرآشپز  بانوان 
فزود: این همایش روز ۱۷ اردیهشت از ساعت ۱۶ الی ۲۲ 

در مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار می شود.

جزئیات طرح ملی کنترل آسیب های اجتماعی با 
تمرکز بر کاهش نرخ طالق

  گزارش  : ایرنا



درگیری و هتک حرمت بانوی منشی در یکی از 
درمانگاه های بهبهان

بانوی  حرمت  هتک  و  درگیری  فیلم  انتشار  پی  در  بهبهان  دادستان 
منشی یکی از درمانگاه های بهبهان در فضای مجازی، دستور بررسی 

و پیگیری موضوع را صادر کرد.
فارس  خلیج  بلند  بید  عمومی  روابط  مدیر  درخشنده  اهلل  هدایت    
درمانگاه  منشی  به  حرمت  هتک  و  درگیری  گفت:  خصوص  این  در 
دندانپزشکی مهرگان شهرستان بهبهان ارتباطی به ما نداشته و خارج 

از سازمان چنین بی احترامی صورت پذیرفته است.
بید بلند خلیج فارس نیز همگام با مردم ضمن محکوم کردن این اقدام، 

خواستار رسیدگی فوری به آن در مراجع قضایی است.
به گفته دادستان بهبهان شخص مورد نظر اگرچه به لحاظ حقوقی از 
کارکنان شرکت بید بلند خلیج فارس بوده، اما خارج از محیط کاری 
این  فارس مرتکب  بلند خلیج  بید  از حراست  نمادی  بدون داشتن  و 

رفتار شده است.
با توجه به این رفتار ناپسند و غیرانسانی، تا زمان رسیدگی به موضوع 
شهروند خاطی در مراجع قضایی، نامبرده تا اطالع ثانوی از فعالیت در 

مجموعه بیدبلند خلیج فارس تعلیق خواهد شد.
شهره موسوی، نایب رییس فدراسیون فوتبال

 بازداشت شد
شهره موسوی، نایب رییس بخش بانوان فدراسیون فوتبال، به دنبال 
شکایت شمار زیادی از مال باختگان بازارهای رمزارز بازداشت و روانه 

زندان شد.
او،  و همسر  فوتبال  فدراسیون  رییس  نایب  بازداشت  گزارش ها،  بنابر 
با پرونده کالهبرداری موسوم به رمزارز »کینگ مالی« است.  مرتبط 
این  اول«  نام مستعار )ف.ق.( متهم »ردیف  با  همسر شهره موسوی، 
پرونده است که پیش تر بازداشت و برای او »قرار قضایی« صادر شده 

است.
تاکنون بیش از سه  هزار مال باخته، در پرونده کالهبردی رمزارز جعلی 
کل  رقم  گزارش ها،  بنابر  کرده اند.  ثبت  را  خود  شکایت  »کینگ« 

کالهبرداری، چندین هزار میلیارد تومان برآورد شده است./مهر
تولد نوزادی با ۶.۵ کیلوگرم وزن در مشهد

پورجواد، رئیس بیمارستان ام البنین)س( مشهد گفت: نخستین نوزاد 
از یک مادر ۳۵ ساله  زایمان طبیعی  به روش  ۶ کیلو و ۵۰۰ گرمی 

چشم به جهان گشود.
چهار فرزند دیگر این مادر نیز با وزن باال متولد شده اند اما عضو جدید 

خانواده با تولدش همه رکوردها را جابه جا کرد.
جنسیت این نوزاد دختر است و در ساعت ١١:۳۰ روز ۲۶ فروردین 

به دنیا آمد.
دیدار استاندار هرمزگان با مدیر و معاونین حوزه علمیه 

خواهران استان هرمزگان 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  معاونین  و  مدیر  با  هرمزگان  استاندار 
هرمزگان، دیدار و گفت وگو کرد. مهندس مهدی دوستی در این دیدار 
مذهبی،  داشت:  بیان  علمیه،  جایگاه حوزه های  و  اهمیت  به  اشاره  با 

انقالبی و والیتمدار بودن، شاخصه های مهم حوزه های علمیه هستند.
این  در  شده  مطرح  خواسته های  بررسی  ضمن  هرمزگان  استاندار 
نشست، آمادگی خود را جهت کمک و پیگیری این موارد از جمله در 
زمینه تخصیص تسهیالت ارزان جهت مشاغل بانوان حوزه های علمیه 
خواهران، توسعه مراکز مشاوره  خانواده حوزه علمیه خواهران و استفاده 

از ظرفیت این نهاد در شورای عفاف و حجاب استان، اعالم کرد.
فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  علمی،  فعالیت های  نشست  این  در 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  درخواست های  و  برنامه ها  تبلیغی،  و 

هرمزگان تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسه هم اندیشی بانوان خیر شهرستان 

جاسک 
 اولین جلسه هم اندیشی بانوان خیر شهرستان جاسک، باحضور علی 
امداد  ،ریاست کمیته  مهرانی سرپرست فرمانداری شهرستان جاسک 
دفتر  در  شهرستان  خیر  بانوان  و  جاسک  شهرستان  ره  خمینی  امام 

فرمانداری شهرستان برگزار شد.
جاسک  شهرستان  فرمانداری  سرپرست  مهرانی  علی  جلسه  این  در 
امور  در  مشارکت  جلب  راستای  در  بانوان  توانمندی  به  اشاره  ضمن 
خیریه ، حضور آحاد مردم و هم افزایی افراد جامعه را در دستیابی به  
اهداف کمک و برنامه ریزی در حوزه خانم های سرپرست خانوار بسیار 

مهم ارزیابی نمود.
گفتنی است در پایان جلسه موارد ذیل به عنوان مصوبات جلسه مطرح 

گردید:
های  مشارکت  شورای  عضو  عنوان  به  حاضرین  برای  ابالغ  صدور   -

مردمی زنان
- ایجاد شوراهای مشارکت مردمی زنان در شهرستان 

- شناسایی، جذب و ایجاد بانک اطالعات جامع از زنان خیر فعال در 
عرصه سالمت 

ارتباط بیشتر بین مجمع خیرین و شورای مشارکتهای مردمی زنان 
در شهرستان

برای خانم های سرپرست  و خیرین  مردمی  آوری کمک های  جمع 

خانوار
مادران دارای دو فرزند و بیشتر، خودروی خود را 

یکماهه دریافت می کنند
معاونان فروش دو خودروساز بزرگ با اشاره به اجرای طرح های فروش 
تحویل  از  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  راستای  در 

خودروها پیش از موعد مقرر و ظرف مدت یکماه خبر دادند.
 پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ 
١۴۰۰/۰٨/١۹، خودروسازان از اسفندماه سال گذشته تاکنون، همراه 
با طرح های فروش خود، در راستای ابالغ این طرح های حمایتی خود 
برای اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر که فرزند دوم 

یا مابعد آن ها، پس از تاریخ فوق متولد شده باشند، را اجرایی کردند.
محصوالت  از  خودرو  دستگاه  یک  ثبت نام  امکان  مشمول  مادران 
خودروسازان را دارند؛ چنانچه تعداد متقاضیان مشمول این بخشنامه، 
طریق  از  نهایی  منتخبان  باشد،  فروش  شرایط  ظرفیت  از  بیش 
مادران  تمامی  اینصورت  غیر  در  اما  قرعه کشی مشخص خواهند شد 
مشمول که شرایط آن ها به تایید سازمان های ذی ربط می رسد، امکان 

واریز وجه خودرو انتخابی را خواهند داشت.  
فوق العاده،  فروش  تحویل خودروها در طرح های  اینکه موعد  علیرغم 
حداکثر ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است اما طبق اعالم معاون فروش 
اختصاص  برای  مذکور  حمایتی  طرح   در  خودروساز،  دو  از  یک  هر 
خودرو به مادران، خودرو ظرف مدت یکماه تحویل شده است. طبق 
از  بیشتر  اینکه سقف ظرفیت پذیرش  به  با توجه  اعالم خوردوسازان 
متولدین تاریخ مذکور به بعد بوده است، خودرو زودتر از موعد تحویل 

به دست مادران می رسد.
بابک رحمانی- معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو در 
واجد شرایط  اینکه جمعیت  به  توجه  با  است:  اعالم کرده  رابطه  این 
)که توسط سازمان ثبت احوال مشخص می شود(، متقاضی شرکت در 
این طرح ها، نسبت به سایر طرح ها کمتر است، بنابراین به تدریج نیاز 
به قرعه کشی نبوده و خودرو به تمامی متقاضیان واجد شرایط تعلق 
خواهد گرفت. خودرو قریب به ۷۰۰ نفر از مشتریان، تاکنون فاکتور 

شده است الباقی در انتظار نوبت فاکتور شدن هستند.
رابطه،  این  در  نیز  سایپا-  فروش  و  بازاریابی  کاظمی-معاون  حسین 
اظهار کرد: با توجه به افزایش تولید، مادران دارای دو فرزند و بیشتر، 
برای هر خودرویی که ثبت نام کنند، می توانند  کمتر از یک ماه خودرو 
درخواستی خود را تحویل گیرند.  خوشبختانه در سال جدید افزایش 
تولید در سایپا صورت گرفته است و از این رو، تعهدات پیش از موعد 

قید شده در قرارداد مشتریان، تحویل می شود.
وی اعالم کرد: تاکنون ۲۵ هزار نفر در این طرح مشارکت کرده اند که 

۲۰ درصد آن ها حائز شرایط ثبت نام بوده اند.
به دلیل انصراف از باشگاه های والیبال زنان آسیا؛ ژاپن، 

۲۰ هزار دالر جریمه شد
آسیا  زنان  باشگاه های  قهرمانی  والیبال  رقابت های  در  از حضور  ژاپن 

انصراف داد و با جریمه ۲۰ هزار دالری کنفدراسیون آسیا روبرو شد.
آسیا  زنان  باشگاه های  قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره  بیست ودومین 
تیم  و  می شود  برگزار  قزاقستان  میزبانی  به  اردیبهشت   ١١ تا   ۴ از 
باریج اسانس کاشان قهرمان لیگ برتر زنان سال ١۴۰۰ در آن شرکت 

خواهد کرد.
نماینده ژاپن از حضور در این رقابت ها انصراف داد و فدراسیون والیبال 
ژاپن به دلیل اینکه در یک هفته مانده به شروع مسابقات این موضوع 
والیبال  کنفدراسیون  دالری  هزار  با جریمه ۲۰  است،  داده  اطالع  را 

آسیا روبرو شد.
به درخواست ازبکستان، نماینده این کشور جایگزین ژاپن در مسابقات 

والیبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا شد.
بدین ترتیب این رقابت ها از چهارم اردیبهشت با حضور ۶ تیم از ایران، 

ازبکستان، قرقیزستان، تایلند، قزاقستان یک و دو برگزار می شود.
مسابقات قهرمانی باشگاه های زنان آسیا در سال ۲۰۲۲ در یک گروه به 
صورت دوره ای برگزار می شود، سپس تیم های اول و دوم جدول برای 
کسب مدال طال، و تیم های سوم و چهارم جدول برای کسب مدال برنز 

با هم دیدار می کنند.
بانوی هرمزگانی مدیر فرهنگ و میراث فرهنگی سازمان 

فرهنگ و هنر دبی شد
میراث  و  فرهنگ  مدیر  عنوان  به  را  القرق"  فیصل  "مونا  دبی  حاکم 

فرهنگی سازمان فرهنگ و هنر دبی منصوب کرد.
وی اصالتا اهل شهرستان بندرلنگه و از خانواده ای اصیل، موفق، موجه 
و فرهیخته گرگ می باشد، خانواده ای که هم اکنون دردنیای سیاست، 

تجارت و سرمایه گذاری دبی نقش غیرقابل انکاری را ایفا می کنند.
رکورد حضور تماشاگر در فوتبال زنان شکسته شد

در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان زنان اروپا، رکورد حضور تماشاگر 
در ورزشگاه شکسته شد.

تیم های فوتبال زنان بارسلونا و ولسبورگ شب گذشته در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری پنج بر 

یک بارسلونا به پایان رسید.  
در این دیدار که به میزبانی ورزشگاه نوکمپ برگزار شد رکورد حضور 
تماشاگر در فوتبال زنان شکسته شد. ۹١ هزار و ۶۴٨ نفر در ورزشگاه 

حضور داشتند و مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

پیش از این در دیدار بارسلونا و رئال مادرید ۹١ هزار و ۵۵۳ نفر به 
ورزشگاه آمده بودند.

تشکیل قرارگاه حجاب و عفاف در رودان
فرماندار رودان گفت: قرارگاه عفاف و حجاب به منظور توسعه و ترویج 

فرهنگ عفاف و حجاب در رودان تشکیل خواهد شد.
عبدالرضا ساالری در جلسه تشکیل  قرارگاه حجاب و عفاف شهرستان 
رودان بر لزوم اجرایی شدن  حجاب در کنار عفت در اخالق و رفتار در 
جامعه به ویژه ادارات  تاکید کرد و گفت: تبیین حجاب و عفاف در بین 

اقشار مختلف یک وظیفه همگانی است.
فرماندار رودان در ادامه با بیان اینکه  بی عفتی از  ابزار گمراه کردن 
و  حجاب  قرارگاه  دستورالعمل  شدن  اجرایی  با  گفت:  است  شیطان 

عفاف  نگاه برای تکریم بانوان تقویت می شود.
وی تصریح کرد: عفت باید هم در زنان و هم در مردان تقویت شود و  

در کنار آن  باید  فرهنگ اسالمی در ایران اسالمی تبیین شود.
ساالری خواستار اجرایی شدن صدرصدی دستورالعمل این قرارگاه در 

شهرستان از سوی تمام ادارات و نهادها و ارایه گزارش هفتگی شد.
شهال ناظریان، دوبلور باسابقه درگذشت

حسین  مرحوم  همسر  و  دوبله  عرصه  پیشکسوتان  از  ناظریان  شهال 
)چهارم  یکشنبه  شامگاه  کشورمان(  فقید  دوبلور  )دیگر  عرفانی 

اردیبهشت ماه( بر اثر سکته قلبی درگذشت.
مهسا عرفانی ـ فرزند مشترک شهال ناظریان و حسین عرفانی ـ خبر 

درگذشت این پیشکسوت دوبله را تایید کرده است.
عرفانی گفت: شب گذشته مادرم به دلیل ایست قلبی درگذشت.

همچنین شهراد بانکی، روابط عمومی انجمن گویندگان خبر درگذشت 
شهال ناظریان را تایید کرد.

مراسم خاکسپاری روز چهارشنبه )هفتم اردیبهشت ماه( ١۰ صبح در 
قطعه هنرمندان برگزار شد.

نامه فیفا به فدراسیون درباره حضور بانوان در ورزشگاه 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( دو هفته پیش در نامه ای به فدراسیون 
فوتبال خبر از تشکیل کارگروهی سه جانبه برای پیگیری حضور بانوان 

در استادیوم های ایران داده است.
   فیفا در نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران خبر از تشکیل کارگروهی 

سه جانبه برای پیگیری حضور بانوان در استادیوم های ایران داد.
جهانی  جام  به  صعود  بابت  فدراسیون  به  تبریک  ضمن  نامه  این  در 
۲۰۲۲ که نشانی از توسعه فوتبال است، اشاره شده برای توسعه هر 
چه بیشتر فوتبال طبق اساسنامه فیفا باید به توسعه حضور بانوان نیز 
با  جانبه  سه  کارگروهی  کرده  اعالم  فیفا  همین رو  از  شود.  رسیدگی 
 )AFC( آسیا  فوتبال  و کنفدراسیون  فیفا  فوتبال،  فدراسیون  حضور 
تشکیل خواهد شد تا حضور بانوان در بازی های داخلی و بین المللی با 

سرعت بیشتری پیگیری شود.
همچنین در این نامه به تغییرات در فدراسیون فوتبال اشاره شده است 
که این تغییرات منافاتی با اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال ندارد و 

روند قانونی طی شده است.
مرگ مسافر زن در قطار کرمان_مشهد/ یک کیلوگرم 

تریاک در معده این زن کشف شد
فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف تریاک 
در کالبد شکافی از جسد قاچاقچی فوت شده در قطار کرمان مشهد 

خبر داد.
سردار حشمت اهلل ملکی گفت: با اعالم مرکز کنترل ترافیک ایستگاه 
راه آهن مشهد مبنی بر فوت یک مسافر زن در قطار کرمان به مشهد، 
بالفاصله مأموران با همراهی کارکنان اورژانس در کوپه علت فوت را 

ایست قلبی اعالم می کنند.
کشور،  انتظامی  پیشگیری  پلیس  آهن  راه  پلیس  فرمانده  گفته  به 
کارآگاهان پلیس راه آهن با مشاهده وضعیت غیرعادی جسد مشکوک 
می شوند و متوجه می شوند که او از جمله مسافران کثیرالسفری است 
که تنهایی سفر می کند و دارای سابقه حمل مواد مخدر است و شک 
ماموران پلیس راه آهن درباره علت فوت تشدید می شود و جسد به 
مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی برای بررسی بیشتر منتقل 

می شود.
او گفت: در کالبد شکافی صورت گرفته بیش از یک کیلوگرم تریاک 
در ۳۴ بسته آب بندی شده از داخل معده زن متوفی خارج و ضمن 
مکشوفه  مواد  دار،  سابقه  قاچاقچی  این  مرگ  علت  شدن  مشخص 

تحویل مراجع ذی صالح شد.
حضور بانوی ملی پوش هرمزگانی در تیم ملی

 والیبال نشسته
کرد.  ملی شرکت  تیم  اردوی  در  هرمزگانی  نشسته  والیبال  ورزشکار 
فرزانه حیدری، ورزشکار والیبال نشسته استان هرمزگان در ششمین 

اردوی تیم ملی  شرکت کرد.
ورزشکار  حضور  با  بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم  اردوی  ششمین 

هرمزگانی در تهران به مدت ۹ روز برگزار شد.
این اردو جهت آمادگی مسابقات پارآسیایی بود که مهرماه در هانگژو 
نیز  والیبال نشسته  برگزار می شود. همچنین مسابقات جهانی  چین 
آبان ماه در بوسنی برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان نیز در 
این مسابقات حضور خواهند داشت. گفتنی است : اردوی آمادگی تیم 

والیبال نشسته هرماه در تهران برگزار خواهد شد.

اخبار حوزه زنان
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چند خبر کوتاه ...
آغاز امتحانات دانش آموزان مدارس استان 

هرمزگان از ۲0 اردیبهشت ماه
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
استفاده  باید  واکسیناسیون  بر  عالوه  گفت:  هرمزگان 
مناسب  تهویه  و  فاصله گذاری  ماسک،  از  حداکثری 

همچنان با جدیت رعایت شود.
تداوم مراقبت ها و رعایت  احسان کامرانی عنوان کرد: 
انگاری  عادی  از  پرهیز  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
در  سازی  فرهنگ  این  و  است  تاکید  مورد  همچنان 

راستای پیشگیری از ابتال به کرونا، باید ادامه یابد.
کرونا،  واکسن  ُدز سوم  تزریق  به  توجه  بر  تاکید  با  وی 
خواهد  سالمتی  حفظ  موجب  واکسیناسیون  داد:  ادامه 
جدی  توجه  واکسن  تزریق  به  نسبت  باید  همه  و  شد 

داشته باشند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
استفاده  باید  واکسیناسیون  بر  عالوه  افزود:  هرمزگان 
با  مناسب  تهویه  و  فاصله گذاری  ماسک،  از  حداکثری 
جدیت رعایت شود و فرمانداران نیز در این خصوص با 

حساسیت بیشتر، نظارت گسترده ای به عمل آورند.
کامرانی با اشاره به حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها، 
مراکز  و  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  کرد:  تصریح 
بهداشتی نسبت به افزایش واکسیناسیون به خصوص در 
دانش آموزان کمتر از ۱۲ سال، اقدام شود. وی گفت: با 
توجه به پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش استان مبنی 
بر آغاز امتحانات دانش آموزان مدارس استان هرمزگان 
از ۲۰ اردیبهشت ماه، این پیشنهاد در این ستاد مصوب 
شد و باید شرایط جهت برگزاری مناسب امتحانات فراهم 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  شود. 
شیوه  رعایت  بر  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  استانداری 
نامه های بهداشتی در خوابگاه های دانشجویی و دانش 

آموزی نیز نظارت کافی صورت گیرد.
شناسایی و دستگیری عامل انتشار تصاویر 

خصوصی یک شهروند در فضای مجازی 

استان  فتا  پلیس  کارشناسان  تالش  و  هوشیاری  با 
جعلی  صفحه  یک  ایجاد  با  که  فردی  هرمزگان،  
اینستاگرامی اقدام به انتشار تصاویر یک خانم کرده بود، 

شناسایی و دستگیر شد 
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان در گفت و با خبرنگار 
درپی  گفت:  خبر  این  تشریح  در  پلیس  خبری  پایگاه 
مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا استان هرمزگان 
ناشناس در شبکه  با شخصی  اینترنتی  ارتباط  بر  مبنی 
وی،  تصاویرشخصی  انتشار  و  اینستاگرام  اجتماعی 
پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان 

پلیس فتا قرار گرفت.
با  بالفاصله  فتا  پلیس  مجرب  کارشناسان  افزود:  وی 
تشکیل پرونده و با توجه به اظهارات اولیه شاکی اقدام 
از  با استفاده  به جمع آوری مستندات دیجیتال کرده و 
شیوه های فنی و پلیسی ضمن شناسایی متهم ، وی را 
طی هماهنگی با مقامات قضایی در یک عملیات پلیسی 

به همراه تجهیزات دیجیتالی دستگیر کردند .
سرگرد احسان بهمنی تصریح کرد: متهم در ابتدا منکر 
هرگونه ارتباط با فرد شاکی بوده و با سخنان گمراه کننده 
قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان 
پلیس فتا و روبه رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر لب 
به اعتراف گشود و معترف شد مدت دوهفته با شاکیه در 

فضای مجازی در ارتباط بوده است .
رییس پلیس فتا استان هرمزگان با اشاره به اینکه رعایت 
اخالق در فضای سایبر و به خصوص شبکه های اجتماعی 
امری مهم محسوب می شود با هدف پیشگیری از وقوع 
جرائم مشابه در فضای مجازی و شبکه های اجتنماعی به 
شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد: به هیچ 
وجه تصاویر شخصی و خانوادگی خود رادر فضای مجازی 
انتشار ندهند و در صورت بروز هرگونه مشکل از قبیل 
انان  انتشار تصاویر  به  انتشار تصاویر و همچنین تهدید 
در فضای مجازی به پلیس فتا مراجعه و از مشاوره ها و 
راهنمایی های کارشناسان این پلیس جهت رفع مشکالت 

احتمالی استفاده کنند .

آغاز ثبت نام کارگاه های فصل بهار مجازی و 
حضوری

با هدف کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان 
برگزار  هرمزگان  کانون  مجازی  و  حضوری  کارگاه های 
می شود. در این فصل بیش از ۶۰ کارگاه فرهنگی هنری 

و ادبی با عناوین مختلف برگزار می شود. 
سایت  به  نام  ثبت  برای  توانند  می  والدین 

hormozgan.kpf. ir مراجعه کنند. 
این کارگاه ها ویژه گروه سنی ۴ تا ۱۷ سال برنامه ریزی 
از:  عبارتند  کارگاه های  از  برخی  عناوین  است.  شده 
فرهنگی)شعر و قصه؛ بازی های خالقانه؛ فن بیان و زبان 
بدن؛ نجوم؛ خودباوری؛ جراتمندی؛ شادی و نشاط؛ هوش 
دوزی؛  سوزن  کاردستی؛  هنری)نقاشی؛  هیجانی؛امید( 
ادبی)نوشتن خالق؛  موبایل؛ طراحی؛ سفال(  با  عکاسی 
داستان نویسی؛ شعر سرایی؛ خوانش, متون ادبی)حافظ 

خوانی(.
تقدیر سرپرست فرمانداری شهرستان 

بستک از اعضای برگزیده و فعال سال 1400 
کانون پرورش فکری 

طی نشستی دوستانه که با حضور دکتر بستان سرپرست 
و  شهید  بنیاد  بستک،نماینده  شهرستان  فرمانداری 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  ایثارگران،رئیس  امور 
کارشناس امور بانوان فرمانداری در کانون پرورش فکری 
پرورش  کانون  فعال  و  برگزیده  اعضای   از  شد  برگزار 
فکری بستک در مهرواره ها،جشنواره ها و پویش های 
سال ۱۴۰۰ تقدیر گردید.  در این نشست اعضا خواسته 
های خود را بیان نمودند و دکتر بستان ضمن تشکر از 
مدیر و مجموعه کانون پرورش فکری، از دانش آموزان 
کودک و نوجوان عضو کانون خواست تا با تالش و همت 

خود مایه افتخار خانواده و شهرستان باشند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو: 

یک میلیون شیرخشک برای نوزادان مبتال 
به آلرژی به گمرک رسید

بیش از یک میلیون قوطی محموله جدید شیر خشک 
مخصوص نوزادان مبتال به آلرژی به گمرک رسید.

پیگیری  از  پس  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
مجدانه بیش از یک میلیون قوطی محموله جدید شیر 
خشک مخصوص نوزادان مبتال به آلرژی به گمرک رسید 
فرایند شناسه گذاری، همین هفته در  انجام  از  تا پس 

دسترس عموم قرار گیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: برای جلوگیری 
فراورده ها، ثبت آن ها در سامانه  این  از قاچاق معکوس 
تی تک جهت رهگیری مصرف صحیح نیز انجام می شود.

مبلغ وام دانشجویی ازدواج و تولد فرزند 
اعالم شد

مبلغ وام دانشجویی ازدواج و تولد فرزند برای دانشجویان 
متاهل، حادثه دیده، برتر و بیماری های خاص اعالم شد.

با اعالم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری برای تولد فرزند دانشجوی متاهل، سه میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان و برای فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند 
دانشجو سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وام در نظر گرفته 
شده است. دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات 
تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دانشجویان مبتال به 
بیماری های خاص و پر هزینه تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان امکان دریافت وام دارند. ذبرای بیماری خاص و پر 
هزینه یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو تا پنج میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان وام اختصاص می یابد.
سه  مبلغ  مبتکر،  و  کشور  نمونه  برتر،  دانشجویان  به 
بالیای  و  حوادث  رویداِد  تومان،  هزار   ۹۰۰ و  میلیون 
دانشجویان  و  تومان  هزار   ۹۰۰ و  میلیون  سه  طبیعی 
قهرمان ورزشی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اختصاص 
و  میلیون   ۶ خواه  توان  دانشجویان  برای  می شود.  داده 
۵۰۰ هزار تومان و رویداد ازدواج سه میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان پرداخت می شود.
وام ضروری به مبلغ سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به 
دانشجویانی اختصاص می یابد که یکی از اعضای خانواده 

خود را از دست بدهند.

داروهای ضد  تاثیر  بررسی جدیدی،  در  فنالندی  پژوهشگران 
افسردگی و ضد صرع مادر را بر رشد مغز نوزاد ارزیابی کرده اند.

 University of("هلسینکی "دانشگاه  در  که  جدیدی  بررسی 
Helsinki( و "بیمارستان دانشگاه هلسینکی")HUS( انجام شده 
معرض  در  رحم  درون  جنین  گرفتن  قرار  که  می دهد  نشان  است، 
داروهای ضد صرع یا ضد افسردگی مادر ممکن است بر رشد شبکه های 
مغزی او تاثیر بگذارد. در این پژوهش، روش های جدیدی توسعه یافتند 
تا راه را برای بررسی های آینده در مورد اینکه داروهای رایج یا سایر 

شرایط محیطی چگونه بر مغز نوزاد تأثیر می گذارند، هموار کنند.
مادران باردار ممکن است برای بیماری های خود مانند اختالل خلقی 
اثرات  جدید،  پژوهش  این  در  باشند.  داشته  نیاز  درمان  به  صرع،  یا 
این درمان های دارویی بر عملکرد شبکه مغز نوزاد مورد بررسی قرار 

گرفتند.
در این پژوهش، از نوار مغزی برای بررسی فعالیت الکتریکی مغز هنگام 
از   ،)Anton Tokariev("توکاریف "آنتون  شد.  استفاده  خواب 
پژوهشگران این پروژه گفت: ما در پژوهش های پیشین نشان داده ایم 
است  ممکن  خواب  هنگام  مغز  قشر  فعالیت  در  تغییرات  بروز  که 

اطالعات مهمی را در مورد وضعیت عصبی نوزادان ارائه دهد.
این پژوهش نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض داروهای ضد صرع 
و داروهای ضد افسردگی طی دوره جنینی، به بروز تغییرات گسترده 
در شبکه های قشر مغز منجر می شود و این اثرات ممکن است به نوع 

قرار گرفتن در معرض دارو بستگی داشته باشند.
در مورد داروهای ضدافسردگی، این اثر در شبکه های قشر مغز بارزتر 
بود. در مقابل، قرار گرفتن در معرض داروهای ضد صرع، اثرات دارویی 
خاصی بر شبکه های گسترده مغز داشت. هر دو نوع دارو بر آن دسته 
از شبکه های مغزی تأثیر می گذارند که به تغییرات در مراحل خواب 

واکنش نشان می دهند.
اعصاب  و  مغز  متخصص   ،)Mari Videman("ویدمن "ماری 
کودکان در بیمارستان دانشگاه هلسینکی گفت: آنچه از نظر بالینی در 
یافته های ما حائز اهمیت بود، این است که برخی از نتایج نوار مغزی، 
با رشد عصبی روان شناختی کودکان در مراحل بعدی زندگی مرتبط 
هستند. بروز تغییرات قوی تر در شبکه های عصبی، انحراف بیشتر رشد 

را در دو سالگی پیش بینی می کرد.
عوامل  اثر  ارزیابی  برای  را  جدید  کامال  روشی  پژوهش ها،  گونه  این 

دارویی بر رشد عملکرد مغز کودک ارائه می دهند.
از   ،)Sampsa Vanhatalo("وانهاتالو "سامپسا  پروفسور 
و  مغزی  نوار  بررسی  توسعه یافته  روش  گفت:  پروژه  این  پژوهشگران 
ارزیابی ریاضی پیشرفته مرتبط با آن در مورد شبکه های عصبی مغز، 
پیشرفت هایی را در بررسی های بالینی مربوط به توسعه عصبی ابتدایی 

ایجاد می کنند.
را  روزنه ای  مغزی،  نوار  بر  مبتنی  اقدامات  این  که  دارد  باور  وانهاتالو 
عصبی  سلول های  میان  رابط  که  می گشایند  مکانیسم هایی  روی  به 
در  نتایج مشاهده شده  مقایسه  برای  را  پژوهش، فرصتی  این  هستند. 
کودکان با نتایج بررسی های صورت گرفته روی مدل های حیوانی در 

آزمایشگاه فراهم می کند.

چنین بررسی هایی برای درک مبانی اثرات دارو مورد نیاز هستند. به 
عنوان نمونه، آزمایش حیوانی مشابهی مورد نیاز است تا بررسی شود 
که مقدار یا زمان درمان دارویی مادر چگونه بر عملکرد مغز فرزندان 

تأثیر می گذارد.
کلی  تحلیلی  ما، یک چارچوب  روش های جدید  کرد:  اضافه  وانهاتالو 
را برای حمایت از پژوهش های گسترده آینده در مورد این پرسش ها 
ارائه می دهند که رشد مغز جنین چگونه تحت تأثیر تغییرات محیط 
داخل رحم قرار می گیرد. چنین پژوهش هایی ممکن است بسیار فراتر 
وضعیت  مادر،  تغذیه  مانند  مواردی  و  باشند  مادر  دارویی  درمان  از 
فیزیکی کلی او و همچنین، تعداد بی شماری از عوامل محیطی دیگر 

را شامل شوند.
به   "Frontiers in Neuroscience" مجله  در  پژوهش،  این 

چاپ رسید.

تاثیر داروهای ضد افسردگی مادر
 بر رشد مغز نوزاد

  گزارش  : ایسنا



خزعلی: صندوق ضمانت تسهیالت زنان سرپرست 
خانوار تشکیل شد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تشکیل صندوق ضمانت 
تسهیالت زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زن و خانواده با حضور 

رییس جمهور خبر داد.
انسیه خزعلی درباره برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور 
رییس جمهور افزود: اولین مصوبه در ستاد ملی زن و خانواده مربوط به 
تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار بود زیرا یکی از مشکالتی 
که در استان ها با آن مواجه هستیم این است که زنان سرپرست خانوار 
کنند.  دریافت  اشتغال  تسهیالت  نمی توانند  ضامن  نداشتن  دلیل  به 
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل تاکنون بسیاری از اعتباراتی که 
برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده، جذب نمی شود که 
با تشکیل این صندوق و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
امیدواریم پوشش خوبی را برای زنان سرپرست خانوار که تعداد آنها کم 
نیست داده شود. خزعلی با بیان اینکه زنان سرپرست خانواری که در 
دهک یک تا پنج هستند و تحت حمایت کمیته امداد هم نیستند بیش 
از ۲ میلیون نفر هستند، تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل این صندوق 
بتوانیم برای این افراد حمایت هایی خاص داشته باشیم. معاون امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد که جلسه ستاد ملی زن و 
خانواده پس از چند ماه کار روی مصوباتی که بنا بود امروز پیشنهاد 
داده شود و کار کارشناسی و فراقوه ای روی مصوبات انجام شد، با چهار 
پیشنهاد این معاونت شروع بکار کرد که امروز ۲ پیشنهاد تصویب و ۲ 
پیشنهاد دیگر فرصت بررسی نداشت که رییس جمهور قول دادند در 

اولین فرصت این پیشنهادات نیز بررسی شود.
با  امروز  جلسه  در  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  مصوبه  دیگر  درباره  وی 
حضور رییس جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به 
با معاونت زنان و خانواده  ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط 
ریاست جمهوری است که این مشاوران در وزارتخانه ها و سازمان های 
گوناگون قرار دارند که به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران 
و جایگاهی که در وزارتخانه ها و سازمان ها دارند مورد بررسی قرار 
گرفت. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: در این 
افراد  این  به  هایی  پست  باید  که  شد  تاکید  موضوع  این  به  نشست 
اختصاص داده شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین طور 
در تصمیم گیری های کالن سازمان ها و وزارتخانه ها نیز این مشاوران 
دخالت داده شوند و در همه شوراها نظر آنها گرفته شود و صاحب رای 

و نظر در شورا باشند.
زنان  نیاز  به  با توجه  باید  اینکه ستاد ملی زن و خانواده  بیان  با  وی 
در کوتاه ترین زمان برگزار شود، اظهار داشت: در هشت سال گذشته 
فقط سه بار این ستاد تشکیل شد اما امیدواریم در این دوره بتوانیم 
قانون های حمایتی از بانوان را با کار کارشناسی در ستاد بررسی کنیم.

خزعلی درباره اینکه آیا زمان برگزاری ستاد ملی زن و خانواده با حضور 
آینده  جلسه  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  است،  مشخص  جمهور  رییس 

ستاد ملی زن و خانواده در هفته های آینده برگزار شود.
در جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق 

شهروندان به ریاست استاندار هرمزگان انجام شد: 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برتر هرمزگان در 

زمینه عفاف و حجاب معرفی و تجلیل شدند
استان  و حقوق شهروندانی  عمومی  از حریم  در جلسه ستاد صیانت 
هرمزگان، دستگاه های برتر در حوزه عفاف و حجاب معرفی و تجلیل 

شدند. 
با  این جلسه به ریاست مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان و 
حضور سردار محمد حسین سپهر و جمعی از مسئوالن استانی جلسه 
تشکیل  هرمزگان  و حقوق شهروندان  عمومی  از حریم  ستاد صیانت 
شد.  در ابتدای این جلسه دستگاه های مختلف اجرایی به ارائه گزارش 
عملکرد در زمینه عفاف و حجاب و امور انجام شده فرهنگی پرداختند. 
امنیتی و اجتماعی  دکتر احسان کامرانی سرپرست معاونت سیاسی، 
ادارات  و  از دستگاه ها  بازرسی  اینکه  بیان  با  نیز  استانداری هرمزگان 
دولتی به منظور پایش اهتمام ادارت به امر حجاب و عفاف از سالیان 
گذشته در دستور کار قرار گرفته گفت: در استان ۹ تیم بازرسی برای 
این امر تشکیل شده که با بررسی دقیق، دستگاه های اجرایی برتر در 
حوزه عفاف و حجاب انتخاب شدند.  سردار محمد حسین سپهر نیز 
مسئله  تنها یک  و حجاب  عفاف  مسئله  داشت:  اظهار  این جلسه  در 
چند  مسئله  یک  عنوان  به  موضوع  این  به  باید  بلکه  نیست  فرهنگی 

وجهی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نگاه کرد. 

این هستند  دنبال  به  همواره  استکباری جهان  کشورهای  افزود:  وی 
که مسلمانان را از دین خود باز دارند و برای دستیابی به این هدف 
به ترویج فساد و بی بند و باری و بی حجابی و تشویق به استفاده از 

مشروبات الکلی و مواد مخدر روی آورده اند. 
سردار سپهر گفت: حجاب یک مسئله بسیار مهم است که دشمن از 
آن به عنوان یک تهدید ترکیبی برای ضربه زدن به اصل نظام استفاده 
می کند از این رو باید دستگاه های مرتبط با این مسئله با جدیت در 

مسائل فرهنگ سازی و امور ایجابی عمل کنند. 
وی ادامه داد: متاسفانه در سالیان اخیر به مسئله عفاف و حجاب توجه 
چندانی نشده و ما در دولت جدید با یک زخم کهنه روبرو هستیم، از 
رو بایستی با فسادها و امور سازمان یافته در خصوص عفاف و حجاب 

و مشروبات الکلی به صورت سلبی برخورد کرد. 
سردار سپهر گفت: در دولت اسالمی باید بر ترویج فرهنگ حجاب در 
نهادهای مختلف و جامعه کار شود و با اقناع سازی بتوان مانع از ترویج 
بی حجابی در کشور شد.  گفتنی است در این جلسه از دستگاه های 
عملکرد   ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹ سال های  در  که  رسان  خدمات  و  اجرایی 
تندیس  و  لوح  اهدای  با  داشته اند  و حجاب  عفاف  در حوزه  مناسبی 
و  حاجی آباد  بندرعباس،  فرمانداری های  مبنا  همین  بر  شد.   تجلیل 
حجاب  و  عفاف  زمینه  در  برتر  فرمانداری های  عنوان  به  بندرخمیر 
معرفی شدند. اداره کل کمیته امداد استان، اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، اداره کل تامین اجتماعی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل 
آزاد اسالمی،اداره  بندرعباس، دانشگاه  امور مالیاتی استان، شهرداری 
کل فرودگاه های استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز 
به عنوان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برتر در حوزه عفاف و 

حجاب انتخاب و تجلیل شدند.
قهرمانی باشگاه های زنان آسیا؛

نماینده ایران با رکوردشکنی برنده شد

تیم والیبال باریج اسانس ایران در نخستین مسابقه خود در قهرمانی 
باشگاه های زنان آسیا موفق به شکست نماینده کشور قرقیزستان شد.

آسیا  زنان  باشگاه های  قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره  بیست ودومین 
امروز )یکشنبه( در شهر سمئی قزاقستان آغاز شد.

تیم باریج اسانس کاشان در نخستین مسابقه خود در این رقابت ها به 
مصاف نماینده قرقیزستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان فاطمه شعبان خمسه در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ 
تا  برداشت  از پیش رو  را  بر ۷ حریف خود  بر ۱۴ و ۲۵  بر ۱۴، ۲۵ 
سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. الساندرا کمپدلی سرمربی تیم ملی 
والیبال بانوان نیز مسابقه تیم باریج اسانس کاشان مقابل قرقیزستان را 

از سالن مسابقه نظاره گر بود. 
پنجم  )دوشنبه  فردا  دقیقه   ۳۰ و   ۱۲ ساعتت  از  اسانس  باریج 
کشور  دوم  نماینده  مصاف  به  خود  مسابقه  دومین  در  اردیبهشت( 

قزاقستان )کوانیش( می رود.
رکورد بیشترین اختالف امتیاز در یک ست برای نماینده والیبال ایران

تیم باریج اسانس در ست سوم دیدار با قرقیزستان موفق به شکست 
تا کمترین پوئن در یک ست را به  امتیاز ۲۵ بر هفت شد  با  حریف 
حریف واگذار کرده باشد و در این زمینه رکورددار این دوره از مسابقات 
شود. تیم دایموند فود ایتالیا در ست اول و دوم مسابقه برابر نماینده 
ازبکستان ۲۵ بر ۸ به پیروزی رسیده بود و از نظر این داده آماری در 

جایگاه دوم قرار دارد.
زنان آسیا در سال ۲۰۲۲ در  باشگاه های  والیبال قهرمانی   مسابقات 
یک گروه به صورت دوره ای برگزار می شود، سپس تیم های اول و دوم 
برای  تیم های سوم و چهارم جدول  و  برای کسب مدال طال،  جدول 

کسب مدال برنز با هم دیدار می کنند.
در نخستین روز این رقابت ها تیم های باریج اسانس ایران، دایموند فود 

تایلند و آلتای قزاقستان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.
زنان  باشگاه های  قهرمانی  والیبال  ایرانی در مسابقات  تیم های  حضور 
آسیا از سال ۲۰۰۸ آغاز و در ۱۲ دوره حضور نمایندگان ایران بهترین 
جایگاه چهارم  در  گرفتن  قرار  با  سایپا  نام  به  در سال ۲۰۲۱  نتیجه 

ثبت شده است.
نتایج روز نخست مسابقات جام باشگاه های آسیا به شرح زیر است:

نماینده ازبکستان صفر – دایموندفود تایلند ۳
آلتای قزاقستان ۳ – کوانیش قزاقستان یک

باریج اسانس کاشان ۳ – نماینده قرقیزستان صفر
وام قرض الحسنه جهیزیه کاالی ایرانی به بانک ها

 ابالغ شد

کاالی  جهیزیه  قرض الحسنه  تسهیالت  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک 
ایرانی را برای اجرا به بانک های عامل سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین 

و سینا ابالغ کرد.
در این بخشنامه براساس جزء )۴( بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مکلف است از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده های قرض الحسنه 
و پنجاه درصد سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیالت 
موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین 
سفته  اخذ  با  متقاضیان،  اعتبارسنجی  بر  مبتنی  مکلفند  بانکها  کند. 
اقدام کنند.  پرداخت تسهیالت  به  یا یک ضامن معتبر  و  از متقاضی 
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.
مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کاالی 

ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اختصاص می یابد.
تبصره  )الف(  بند   )۴( جز  اجرای  راستای  در  می شود  خاطرنشان 
بانک ۶.۰۰۰  هر  بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهمیه  قانون   )۱۶(
میلیارد ریال تعیین و آئین نامه اجرایی بند مذکور حسب نامه شماره 
۴۳۹۲۳۲ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۴۰۰ ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( 

به شرح زیر است:
۱-راهنمایی و ارائه اطالعات به متقاضیان در سامانه بنیاد احسان از 

طریق لینک مربوطه
از  استفاده  درخواست  ثبت  و  عامل  بانکهای  به  متقاضیان  ۲-مراجعه 

تسهیالت خرید کاالی ایرانی برای جهیزیه
۳- ارائه مدارک مورد نیاز و تضامین معتبر از متقاضی به بانک عامل و 
اعالم موافقت متقاضی با تکمیل فرم تاییدیه واریز تسهیالت به حساب 

بنیاد احسان
۴-    واریز تسهیالت خرید کاالی ایرانی جهیزیه به حساب مورد تفاهم 

بنیاد احسان و بانکهای عامل.
برابر  به متقاضی  بنیاد احسان  ایران توسط  ۵-تحویل جهیزیه کاالی 
کاالی انتخاب شده توسط متقاضی و اعالم نتایج کار به بانکهای عامل 

و بانک مرکزی
از ارسال از سوی  و پس  الزم به توضیح است لینک مربوطه متعاقباً 
بنیاد ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در سامانه تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج قرار داده خواهد شد و موضوع به اطالع بانک های عامل خواهد 

رسید.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی 
اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، 
موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ و یک نسخه 

از ابالغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.        
زنگ زمین پاک در دبستان دخترانه مروارید شهرک 

مروارید به صدا درآمد
به مناسبت روز جهانی زمین پاک، زنگ زمین پاک در مدرسه دخترانه 

مروارید شهرک مروارید بندرعباس به صدا درآمد.
حفاظت  سازمان  مدیرکل  حضور  با  پاک  زمین  جهانی  روز  آیین 
پاالیش  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  هرمزگان،  استان  زیست  محیط 
نفت بندرعباس و جمعی از دانش آموزان و معلمین، در مدرسه هیات 

امنایی مروارید شهرک مروارید بندرعباس برگزار شد.
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  تازیانی  مسیحی  حبیب 
هرمزگان در این آیین اظهار کرد: برگزاری این مراسم ها، یادآور این 
بوده که ما یک زمین داریم و این زمین میراثی است که از گذشته های 
دور به دست ما رسیده و در آینده نیز به دست افرادی دیگر می رسد 

و سهم ما حفاظت صحیح از این میراث گران بها است.
و   تاکید  پیرامونی  منابع  از  صحیح  استفاده  لزوم  بر  تازیانی  مسیحی 
افزود: باید به نحوی از منابع انرژی زمین و انرژی هایی که به دست 
می آوریم به نحو مطلوب استفاده نماییم که اصراف نشود و با خاموش 
کردن یک المپ در هر منزل می توانیم قریب به ۴ نیروگاه را با کاهش 

فشار مواجه کنیم.
توانیم  را هدر ندهیم، ما می  لیوان آب  اگر حتی یک  ادامه داد:  وی 

ملیاردها لیتر آب در سال را صرفه جویی کنیم.
به  را  آموزان  دانش  هرمزگان  استان  زیست  محیط  مدیرکل حفاظت 
عنوان یک سرمایه اجتماعی توصیف و تصریح کرد: دانش آموزان  به 
عنوان مهندسین و معلمین آینده می توانند چیزهایی را که از معلمان 

خود یاد می گیرند، برای نسل آینده نیز آموزش دهند.
مسیحی تازیانی گفت: باید به جایی برسیم که کارخانه های ما با حفظ 
منابع طبیعی وکاشت درخت در اطراف خود به عنوان یک صنعت سبز 

معرفی شوند.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان به عنوان محافظان زمین می توانند  
اقدامات خوبی را انجام دهند، ابراز کرد: یکی از اقداماتی که می تواند 
تجزیه  و  اهل خانواده  به  نحوه مصرف پالستیک  تذکر  باشد،  اثرگذار 

ناپذیری پالستیک در زمین می تواند مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان  خاطرنشان کرد: عدم 
تواند به حفظ سالمت زمین کمک  بوته ها می  به درختان و  آسیب 

شایانی نماید و این امر با تالش همه مردم محقق می شود.

اخبار حوزه زنان
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اخبار کوتاه حوزه بهداشت
قرص کرونای فایزر مجوز سازمان بهداشت 

جهانی را دریافت کرد

قرص  کرد  اعالم   )WHO(جهانی بهداشت  سازمان 
ضد ویروس کووید ۱۹ پکسلووید)Paxlovid( فایزر 
بیماری  این  خفیف تر  اشکال  به  مبتال  بیماران  برای  را 
در  شدن  بستری  باالی  خطر  معرض  در  همچنان  که 

بیمارستان هستند، به شدت توصیه می کند.
از قرص های  فایزر)ترکیبی  داروی ضدویروسی خوراکی 
کووید  به  مبتال  بیماران  برای  ریتوناویر(  و  نیرماترولویر 
به  ابتال  خطر  باالترین  معرض  در  که  غیرشدید   ۱۹
هستند،  بیمارستان  در  شدن  بستری  و  شدید  بیماری 
مانند بیماران واکسینه نشده، مسن  یا مبتال به سرکوب 

سیستم ایمنی به شدت توصیه می شود.
 ۲ از  جدید  داده های  اساس  بر  سازمان  این  توصیه 
 ۳۰۷۸ شامل  شده  کنترل   و  تصادفی سازی  کارآزمایی 
بستری شدن  دهد خطر  می  نشان  داده ها  است.  بیمار 
در بیمارستان به دنبال این درمان تا ۸۵ درصد کاهش 

خطر  درصد   ۱۰ از  پرخطر)بیش  گروه  در  و  می یابد 
بستری شدن در بیمارستان( به معنای ۸۴ بستری کمتر 
می کند  توصیه  سازمان  این  است.  بیمار   ۱۰۰۰ هر  در 
و  کند  شفاف تر  را  خود  معامالت  و  قیمت گذاری  فایزر 
داروها  اختراع  ثبت  با  را  خود  مجوز  جغرافیایی  دامنه 
افزایش دهد تا تولیدکنندگان ژنریک بیشتری تولید دارو 
را آغاز کرده و آن را سریع تر و با قیمت های مقرون به 

صرفه در دسترس قرار دهند.
 سازمان بهداشت جهانی این دارو را به جای رمدسیویر، 
آنتی بادی های  همچنین  و  مرک  مولنوپیراویر  قرص 

مونوکلونال توصیه کرده است.
در  را  خود  پکسلووید  قرص های  مصرف  باید  بیماران 

عرض پنج روز پس از شروع عالئم شروع کنند.
مورد  در  را  خود  توصیه  بهداشت  سازمان  همچنین 
رمدسیویر، داروی ضد ویروسی دیگر بیماری کووید نی 
به روزرسانی کرده است. پیش از این سازمان بهداشت 
جهانی استفاده از رمدسیویر را در همه بیماران کووید 
بود زیرا  بیماری پیشنهاد نکرده  بدون توجه به شدت 
مرگ ومیر  بر  کمی  تاثیر  زمان  آن  در  شواهد  مجموع 

نشان می داد یا هیچ تاثیری نداشت. 
پس از انتشار داده های جدید از یک کارآزمایی بالینی 

که در مورد نتیجه پذیرش در بیمارستان است، 
کرده  روز  به  را  خود  توصیه  جهانی  بهداشت  سازمان 
به  بیماران مبتال  را در  از رمدسیویر  استفاده  اکنون  و 
کووید ۱۹ خفیف یا متوسط  که در معرض خطر باالی 

بستری هستند، پیشنهاد می کند.

تعداد مبتالیان به سرخک در کشور به ۹۸ 
نفر رسید

از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون ۹۸ بیمار مبتال به سرخک 
ایرانی، ۶۶ نفر افغانستانی و  شناسایی شده که ۲۸ نفر 

چهار نفر پاکستانی هستند.
رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشت ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع سرخک در 
کشور، گفت: از خانواده ها می خواهیم اگر کودک زیر ۵ 
سالی دارند که تاکنون واکسن دریافت نکرده است، حتما 

سریع تر نسبت به واکسیناسیون فرزندشان اقدام کنند.
در  سرخک  بیماری  اینکه  به  اشاره  با  زهرایی،  محسن 
یک نقطه محدود نخواهد ماند، گفت: این بیماری بسیار 
مسری است و به راحتی به افراد بویژه کسانی که ایمن 
ابتدای سال جاری میالدی  از  منتقل می شود.  نباشند، 
مبتال  بیمار   ۹۸ تاکنون   ۱۴۰۰ ماه  دی  اوایل  از  یعنی 
ایرانی، ۶۶ نفر  به سرخک شناسایی کردیم که ۲۸ نفر 
افغانستانی و چهار نفر پاکستانی بودند. این تعداد بیمار 

بیماری در  به  از ۳۰۰۰ مورد مشکوک  بررسی بیش  با 
استان های  از  افراد  این  شدند.  شناسایی  کشور  سراسر 
مختلف کشور شناسایی شدند و اکثر استان ها یک مورد 
یا بیش از یک مورد مبتال را داشتند. وی با بیان اینکه 
این حجم باالی موارد ابتال عمدتا در گروه سنی زیر ۱۰ 
افزود:  هستند،  سال   ۵ زیر  سنی  گروه  در  بویژه  سال 
واکسن  به سن  هنوز  که  ماه  زیر ۱۲  بچه های  واقع  در 
نرسیدند و بعد در گروه سنی یک تا ۵ سال مبتالیانی 

هستند که عمدتا واکسن دریافت نکردند.
در  حتی  ابتال  از  مواردی  خارجی  اتباع  در  افزود:  وی 
گروه سنی باالتر از ۲۰ سال هم داریم که این افراد هم 
نداشتند.  را  سرخک  علیه  واکسیناسیون  سابقه  عمدتا 
ابتدای سال  )از  زمان ذکر شده  خوشبختانه طی مدت 
جاری میالدی تاکنون( موارد سرخکی که منجر به فوت 

شده باشد، نداشته ایم.
سخنگوی  و  عمومی  روابط  مدیر  نوروزیان«  »فاطمه 
این مورد گفت: در  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 
سال گذشته تنها ۱۳ مورد تائید شده بیماری سرخک را 
در استان هرمزگان شناسایی کردیم و با تزریق واکسن 
جهات  تمام  در  سال،  پنج  زیر  کودکان  برای  تکمیلی 

اقدامات پیشگیرانه ای را انجام دادیم.
سرخک  جدید  مثبت  موارد  تاکنون  گذشته  سال  از 
افراد  تردد  علت  به  کشورمان  اما  است  نشده  شناسایی 
مهاجر کشورهای همسایه شرقی، در معرض خطر جدی 
به عنوان  ایران  ازآنجایی که  و  دارند  قرار  طغیان سرخک 
قطعاً  می شود،  محسوب  مهاجرپذیر  کشورهای  از  یکی 

احتمال بروز سرخک زیاد است.

آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور 
استان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  در  استانی  مسئوالن 

هرمزگان برگزار شد.
با حضور  کتابخوانی رضوی  دوره جشنواره  یازدهمین  اختتامیه  آیین 
امینه دریانورد، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان؛ احسان 
کامرانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ فرزاد 
ابراهیمی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بندرعباس؛ سعید عبدلی 
زاده، رئیس حوزه هنری استان؛ اسماعیل جهانگیری، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان؛ ایرج انصاری فرد؛ عبدالحمید انصاری نسب به 
عنوان شاعران مطرح استانی و جمعی از مسئولین و کتابدوستان در 

اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان در آیین تجلیل از برگزیدگان 
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی هرمزگان اظهارداشت: جشنواره 
نهاد  ترویجی  های  فعالیت  ترین  شاخص  از  یکی  رضوی  کتابخوانی 
کتابخانه های عمومی است که امسال یازدهمین دوره آن در استان 

هرمزگان با ۳۹۳  برگزیده پایان یافت.
ارگان های مختلف در  ادارات و  از مشارکت  دریانورد ضمن قدردانی 
برگزاری این جشنواره و تریج فرهنگ کتابخوانی افزود: برگزاری این 

دوره از جشنواره  از  ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه با شش 
منبع در سه رده کودک و خردسال، نوجوان و جوان، و در بخش جوان 

و بزرگسال به شیوه مجازی به صورت فردی و خانوادگی آغاز شد.
در  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  یازدهمین  در  مشارکت  میزان  وی، 
استان هرمزگان را بیش از ۲۲ هزار نفر اعالم کرد که از این تعداد ۷۵۰ 
بوده  استان  های سطح  زندان  مددجویان  به  متعلق  کننده  مشارکت 
است. به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان، این جشنواره 
در بخش های پویش کتاب خوان، نقاشی، چهارگزینه ای، آثار هنری، 

داستانک نویسی، قصه گویی و شعر سرایی برگزار شد.
دریانورد با اشاره به برگزیده شدن ۳۹۳ شرکت کننده هرمزگانی در 
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، یادآور شد: در این دوره ۳۸۰ 
برگزیده فردی؛ ۱۳ خانواده در سطح استانی و ۶ برگزیده در سطح ملی 

شناسایی و معرفی شدند.
کتاب بهترین منبع برای افزایش آگاهی جوانان است

کتاب  نیز  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
که  دانست  جوانان  ویژه  به  افراد  برای  بهترین سرگرمی  را  مطالعه  و 
در دین اسالم نیز قلم، نگارش، پژوهش، تحقیق و مطالعه تاکیدهای 
برای  منبع  بهترین  کتاب  اینکه  بیان  با  کامرانی  است.  شده  فراوانی 

افزایش آگاهی و اندیشه ورزی جوانان است، گفت: برگزاری یازدهمین 
دوره جشنواره رضوی از سوی اداره کل کتابخانه ها  نشان از استقبال، 
قوت و بزرگی این جشنواره است و انشاا... این جشنواره به عنوان یک 

اتفاق فرهنگی در سال های آینده پررنگ تر ادامه یابد.
و  دانست  فرهنگی  را یک ضعف  میزان مطالعه در کشور  وی کاهش 
بیان کرد:  درحالی که یکی از شاخصه های فرهنگی و توسعه یافتگی 
هر کشوری کتابخوانی است ولی متأسفانه مردم به علتهای مختلف از 

کتاب و کتابخوانی فاصله گرفته اند.
کودکان خود را به خواندن کتاب عادت دهید

عظمت  به  اشاره  با  نیز  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جایگاه امام رضا)ع( بیان داشت: از اینکه در کشوری زندگی می کنیم 
این  و  باشیم  را شاکر  باید خدا  است  رضا)ع(  امام  نام  به  متبرک  که 

نعمت و توفیق را منتی از سوی خدا برای خود بدانیم.
اسمعیل جهانگیری همچنین به کودکان توصیه کرد:  برای شناخت 
جایگاه امام رضا)ع( از کتابهای »کلر ژوبرت« به ویژه کتاب »مسافران 
شب برفی« نویسنده فرانسوی االصل بهره بگیرند. گفتنی است طی 
برگزیده  و  نام  خوش  شعرای  از  نسب  انصاری  و  انصاری  برنامه  این 

یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی به شعرخوانی پرداختند.

یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی هرمزگان با تجلیل از 
برگزیدگان جشنواره به ایستگاه پایانی رسید



عید فطر یا عید روزه گشا روز آخر ماه رمضان است و از مهم ترین جشن ها 
و اعیاد مسلمانان است. مسلمانان تمام جهان این روز رو جشن میگیرند 
و عالوه بر اعمال مذهبی که انجام می دهند مثل تمام مناسب های 
خاص این روز هم با دسر و شیرینی جشن میگیرند. در این مطلب طرز 
تهیه شیرینی ترافل شکالت خامه ای گذاشتیم تا برای عید فطر امسال 
که  و شیرنی خانگی  با دسر  رو  روز  این  کنار خانواده  و  کنید  درست 
دستپخت خودتون هست جشن بگیرید . مطمئن هستیم عید امسال 
با دسر و شیرینی هایی که درست میکنید از بهترین خاطرات شما و 

خانوادتون میشه.
مواد الزم

مواد شکالت ترافل
خامه رقیق : ۱/۲ پیمانه
 کره : ۱ قاشق غذاخوری

شکالت تخته ای : ۲۵۰ گرم
عسل : ۲ قاشق غذا خوری )اختیاری(

نمک : نوک قاشق چایخوری
برای تزیین ترافل

پودر کاکائو
 پودر قند

آجیل ریز خرد شده
پودرنارگیل

برای شروع در یک کاسه که بتوانیم درون ماکروویو بگذاریم ، ۱/۲ پیمانه 
خامه رقیق صبحانه ، ۱ قاشق غذاخوری کره ، ۲ قاشق غذا خوری عسل 
و به اندازه نوک قاشق چایخوری نمک را بریزید و ظرف را برای ۷۰ تا ۸۰ 
بگذارید همین که  بیاد در ماکروویو  تا زمانیکه خامه بجوش  یا  ثانیه 

حباب هایی روی خامه دیدید ماکروویو را قطع کنید. 
خامه را از ماکروویو خارج کنید و ۲۵۰ گرم شکالت تخته ای خرد شده 
را درون ظرف بریزید و برای ۳۰ ثانیه صبر کنید تا شکالت با حرارت 

خامه ذوب بشه. 
با همزن دستی مواد را هم بزنید تا شکالت کامال در خامه ذوب شود.

وقتی مطمئن شدید تمام تکه های شکالت در خامه حل شده ظرف 

شکالت را برای یک شب در یخچال بگذارید تا شکالت سرد شود اما اگه 
خیلی عجله دارید مخلوط شکالت را درون چند تا ظرف پهن و کوچک 

بریزید تا زودتر در یخچال سرد شود. 
موادی را که برای تزیین ترافل ها در نظر گرفتید درون یک ظرف تخت 
به نسبت  ، مخلوط پودر کاکائو و پودر قند  از پودر کاکائو  بریزید. ما 
مساوی ، پودر نارگیل و کمی مغز بادام . گردو خرد شده استفاده کردیم. 
به اندازه یک قاشق مربا خوری پر ، از شکالت بردارید و اول کمی دردست 

شکالت را بچرخانید تا شکل گردی بگیره بعد در پودرهای آماده شده 
درون ظرف بغلتانید. دقت کنید هر ترافل را در یک طعم بغتانید تا تنوع 

طعم داشته باشید.
ترافل ها را بعد از تزیین تا زمان سرو در یخچال نگهدارید و اگه قصد 
دارید این ترافل ها را هدیه بدید هر ترافل را درون کپسول های کاغذی 
بگذارید و درون یک جعبه هدیه بچینید و تا زمان هدیه در جای خنک 

نگه دارید .
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با سرآشپز= ترافل شکالت خامه ای

جنجال سفر خانواده قالیباف به ترکیه و واکنش ها به آن...
های  شبکه  در  ادعاهایی  شدن  مطرح  از  پس 
محمدباقر  ی  خانواده  سفر  ی  درباره  اجتماعی 
الیاس  سیسمونی،  خرید  برای  ترکیه  به  قالیباف 
قالیباف، فرزند رئیس مجلس این سفر را تأیید کرد.

توئیتی مدعی  وحید اشتری، فعال رسانه ای، در رشته 
شد زهرا مشیر و مریم قالیباف همسر و دختر محمدباقر 
خرید  برای  وی  داماد  بحیرایی  امیررضا  و  قالیباف 
سیسمونی به ترکیه سفر کرده بودند و دیروز سه  شنبه 
از استانبول به همراه حجم باالی بار وارد فرودگاه امام 

خمینی شدند.
او در اینباره نوشته بود:

چند تا از مسافران استانبول یک  سری فیلم و عکس از 
یک خانواده چادری )در پروازهای ترکیه خیلی مرسوم 
نیست( فرستاده  اند که امروز به  خاطر حجم باالی بار با 
متصدی کانتر به مشکل خورده  اند و بعد با رفتار عوامل 
ظاهرا  اند.  مسئولین   خانواده  از  شده  معلوم  هواپیمایی 

خانواده آقای قالیباف بوده  اند.
همسر ایشان سرکار خانم زهرا مشیر را شناخته  اند. یک 
زوج جوان هم با ایشان بوده که یا پسر و عروس  شان و یا 
دختر و دامادشان بوده  اند. ظاهر حجم باالی باری که از 
ترکیه می  آورده  اند، کالسکه و کیف نوزاد و تخت تاشوی 
کودک و امثالهم بوده است. یعنی برای خرید سیسمونی 

به ترکیه رفته بودند.
های  بچه   با  شدن  مطمئن  برای  حاال  تا  بعدازظهر  از 
فرودگاه امام و هواپیمایی معراج ارتباط گرفتم و اطالعات 
پرواز را درآوردم. اسم این سه نفر در لیست پرواز شماره 
۴۸۰۴ ساعت ۱۳:۴۵ امروز معراج  از فرودگاه استانبول به 
فرودگاه امام است: زهرا مشیر، مریم قالیباف و امیررضا 

بحیرایی )داماد(
انتشار این خبر واکنش های زیادی را در فضای مجازی به 
دنبال داشت و حتی برخی خواستار استعفا یا عذرخواهی 

رئیس مجلس شدند.
محمدباقر قالیباف در جریان مناظره انتخاباتی سال ۹۶ 
از  از خارج  لباس بچه  از واردات سیسمونی و  به شدت 
کشور انتقاد کرده بود. او در آن مناظره گفته بود: وزیر 
آموزش و پرورش )دولت روحانی( می  رود لباس بچه از 
ایتالیا می  آورد. مردم شما فکر می  کنید اقتصاد ما درست 

می شود؟ هرگز.
در همین حال الیاس قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، 
با انتشار پستی اینستاگرامی سفر اعضای خانواده  اش به 
ترکیه را تأیید کرد اما گفت پدرش از قبل مخالفت خود 
با این کار را ابراز کرده بود. الیاس قالیباف همچنین گفت 

این سفر برای خرید سیسمونی صورت نگرفته بود اما به 
سهم خود از مردم عذرخواهی کرد و گفت خانواده اش 
با هشتگ خطای  این پست  باید عذرخواهی کنند.  هم 

نابخشودنی منتشر شده است.
او در این پست نوشته:

غلط  حتما  که  دادند  انجام  کاری  همسرش  و  خواهرم 
مردم  اقتصادی  شرایط  این  در  هم  آن  سفر  این  است. 

یقینا اشتباه است  .
آن ها برای خرید سیسمونی نرفته بودند و ناراستی ها و 
بزرگ نمایی هایی در متن های منتشر شده وجود دارد 
اما به هر صورت انجام این سفر خطایی نابخشودنی است، 

چرا که باعث می شود همه تهمت هایی که در گذشته 
به پدرم و خود آنها زده شده است را صحیح جلوه دهد. 
آنچه این خطا را نابخشودنی تر می کند آن است که به 
امید و اعتماد مردم ضربه می زند و زبان ضد انقالب و 

بدخواهان را دراز می کند.
این رفتار حتما مخالف نظر و مشی و مرام پدرم است. 
آنان که می خواهند خطای فرزند را به پای پدر بنویسند، 
بدانند که این کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار گرفته 

بود ولی متاسفانه نادیده گرفته شد.
بنده به سهم خودم از همه مردم عذرخواهی می کنم و 

آن ها هم حتما باید عذرخواهی نمایند.


