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صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان

شنبه 28  خرداد  1401 سال چهارم
www.avayedarya.ir

فرخنده جاللی
 سرپرست روابط عمومی استانداری هرمزگان شد

مریم جاللی 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور شد

رونمایی از عروسک های بومی محلی 
هرمزگان

بانوی هرمزگانی مهریه خود را به شهیدان اهدا کرد

گزارش کشف حجاب در خودرو ملزم به داشتن 
سند تصویری شد



به  را  جاللی«  »فرخنده  حکمی  صدور  با  هرمزگان  استاندار 
سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی این 

استانداری منصوب کرد.
مهدی دوستی در این حکم آورده است: با عنایت به تخصص و تعهد 
جنابعالی و به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل روابط 

عمومی عمومی استانداری هرمزگان منصوب می گردید.
ایران  اخالقی دولت مردمی  به منشور  توجه  بذل  با  رود  انتظار می 
قوی و در هماهنگی با دیگر دستگاه های کشوری و لشکری و با بهره 
گیری از نیروهای با تجربه و توانا در انجام وظایف محوله عمل نمایید.

به  سیزدهم  دولت  بدنه  از  بخشی  عنوان  به  که  اینک  همچنین 
منان، خود  ایزد  ذات  به  اتکال  با  امیدوارم  خدمت مشغول هستید، 
و  دانسته  هرمزگان  استان  شریف  مردم  برای  صادق  خدمتگزار  را 
انقالب و سربلندی جمهوری  در راستای تحقق منویات رهبرمعظم 

اسالمی ایران کوشا باشید.
عمومی  روابط  مسوولیت  الدینی«  رکن  »فاطمه  نیز  این  از  پیش 

استانداری هرمزگان را برعهده داشت.
فرخنده جاللی پیشتر سرپرست گروه امور رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان هرمزگان را برعهده داشت و از سابقه ایشان 
و  فرهنگ  مدیرکل  مشاور  هنری،  امور  اداره  رییس  به  توان  می 
ارشاداسالمی هرمزگان در امور بانوان، مسوول دبیرخانه مد و لباس 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مسوول دبیرخانه جشنواره 
بین المللی فرهنگی هنر خلیج فارس، مسوول دبیرخانه شورای اطالع 

رسانی استان و غیره را اشاره کرد.

فرخنده جاللی سرپرست روابط عمومی استانداری 
هرمزگان شد
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۵۰۰۰ پرستار طرحی بعد از کرونا بیکار شدند
رئیس سازمان نظام پرستاری با اعالم بیکار شدن 
گفت:  کرونا،  از  بعد  طرحی  پرستار  ۵هزار  حدود 
برخی از این افراد، طرح شان در مدت کرونا تمام 
و  محل خدمت  بیمارستان  درخواست  به  اما  شد، 
به دلیل کمبود نیرو ماندند و خدمت کردند و االن 
از اخالق به دور است این انسان را در این شرایط 

اقتصادی به خانه بفرستند.
پرستاری  ملی  همایش  اولین  در  میرزابیگی  محمد    
جامعه نگر، گفت: اگرچه که گفته می شود برنامه ریزی 
را  استراتژیک  تفکر  اما  ندارد  معنا  دیگر  استراتژیک 
نباید کنار گذاشت. اگر به تهدیدهای موجود نگاه کنیم 
می بینیم که به تازگی کرونا را پشت سر گذاشته ایم و 
همین االن بحث بیوتروریسم را در دنیا داریم و از طرفی 
با بیماری های مزمن و سالمندی هم روبرو هستیم. این 
موضوعات تهدیدهایی است که با آن مواجه هستیم و به 

حوزه ما مرتبط است.
وی افزود: در کنار آن چند فرصت اساسی هم در دست 
یکی  و  است  اساسی  قانون  اصول  خود  یکی  که  داریم 
در  بویژه  رهبری  معظم  مقام  کلی  سیاست های  دیگر 
اصول دوم و هشتم آن است که بر حقوق مردم تاکید 
در  و  کنند  مطالبه  را  خود  سالمت  حقوق  تا  می شود 
را مطرح  فراگیر  و  مراقبت های جامع  کلمه  بند هشتم 
می کنند که می فرمایند باید به سمت آن حرکت کرد. 

این موضوعات فرصت های حوزه سالمت است.
او ادامه داد: اکنون در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم 

و برنامه خدمات پرستاری هم تازه ابالغ شد.
وی افزود: مطالعات دقیق مجامع بین المللی می گوید تا 
۸ سال آینده تقاضای مردم برای خدمت از مطب ها به 
یک درصد و از بیمارستان ها به ۱۲ درصد کاهش خواهد 
کاهش  سالمت  خدمات  از  مردم  مطالبه  یعنی  یافت 
خواهد یافت و حدود ۳۶ درصد درخواست برای دریافت 
خدمات در منزل و ۵۰ درصد دریافت از جاهای مختلف 
مانند پلتفرم های مجازی خواهد بود. االن در پرستاری 
مردم  منازل  که  می شود  دنبال  مباحث  این  جامعه نگر 
دریافت  که خدمت  باشد  امن  بیمارستان  یک  برایشان 

کنند.
با  خدا  لطف  به  پرستاران  ما  کرد:  اظهار  میرزابیگی 
و  کردیم  ارائه  مردم  به  گران  چندان  نه  که  خدماتی 
ارائه  و  هستیم  مردم  کنار  در  که  گسترده ای  با حضور 
بهترین خدمات در بحران کرونا در میان مردم بوده ایم. 
در نظرسنجی هایی که در حوزه امنیت انجام شد برای 
اولین بار نظام سالمت در مقام رضایت بخش ترین بخش 
کشور بود. این امر یک سرمایه اجتماعی عظیم است که 
باید تبدیل به یک مشارکت بزرگ اجتماعی شود تا سود 
آن به هر دو گروه پرستاری و مردم برسد. یکی از راه های 
بود.  خواهد  جامعه نگر  پرستاری  امر،  این  تحقق  میانبر 
باید با نگاه بین بخشی سود مادی،   فرهنگی، معنوی، 
اجتماعی و ... به همه گروه های مشترک برسد. در این 
به  هفتم  برنامه  در  خوبی  موضوعات  امیدواریم  راستا 

تصویب برسد.

و دست اندرکاران  پرستاران  اینکه خود  بر  تاکید  با  وی 
حوزه سالمت باید فضا را برای پرستار نماها ناامن کنند، 
منزل  در  مراقبت  برای  که  تعرفه ای  میزان  کرد:  بیان 
یکسال  از  بعد  اما  است  است، هرچند کم  تعریف شده 
باید  دهند.  افزایش  را  آن  که  کنیم  چانه زنی  می توانیم 
که  نشود  باز  افراد سودجو  برای  باشیم مسیری  مراقب 

سبب تخریب سرمایه اجتماعی شود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری، تاکید کرد: کمبود نیرو 
تنها مشکل پرستاران نیست، مردم و سیستم هم ضربه 
خواهند خورد و در مرحله بعد پرستار فرسوده می شود. 
عرصه سالمت تا االن یک عرصه شبه اجبار بوده است 
که خدمت تنها در یک جای خاص ارائه می شد اما اگر 
در بحث مراقبت در منزل بتوانیم برای بخش عمده ای از 
بیماران به تعرفه های فعلی اکتفا نکرده و بسته خدمتی 
عرصه جدیدی  می توان  دهیم،  ارائه  راهکار  و  بنویسیم 

انتخاب  ارائه خدمت به وجود آورد که بیمار حق  برای 
اگر  بود.  خواهد  سود  سر  دو  امر  این  که  باشد  داشته 
درست بررسی کنیم ۹۰ درصد مطالبات پرستاران همان 
مطالبات مردم است. مردم باید بدانند که مراکز مراقبت 
در منزل بیش از ۱۰۰ مورد سود برایشان در پی دارد که 
در کنار آن نظام سالمت به اهداف خود و پرستاران هم 

به مقصود خود خواهند رسید.
وی در خاتمه با اشاره به حدود ۵۰۰۰ پرستار طرحی که 
پس از دوران کرونا با اتمام طرح شان بیکار شده اند، بیان 
کرد: برخی از این افراد که طرح شان هم در این مدت 
به  بیمارستان محل خدمت  به درخواست  اما  تمام شد 
دلیل کمبود نیرو ماند و خدمت کرد و االن از اخالق به 
دور است این انسان را در این شرایط اقتصادی به خانه 

بفرستند. باید دانشجویان طرحی را دریابیم.
ایسنا
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هف جشنواره ورزشی گنجر ویژه دختران  با معرفی تیم ها و نفرات 
برتر  به پایان رسید. 

رقابت های ووشو، قهرمانی شهرستان بندرعباس به مناسب دهه کرامت 
و روز دختر در بخش بانوان با معرفی تیم ها و سانداکاران برتر به پایان 

رسید.
رقابت های ووشوی بانوان بندرعباس در قالب جشنواره فرهنگی ورزشی 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  مشارکت  و  پیشنهاد  به   گنجر 
شهرداری بندعباس و اجرای هیات ووشو استان با حضورمعاونین بانوان 
با  سجاد)ع(  امام  سپاه  و  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  استانداری، 
شرکت ۶۳ سانداکار در قالب چهار  تیم برگزار شد که تیم شهرداری 
تیم های  و  کرد  خود  آن  از  را  مسابقات  از  دوره  این  تیمی  اول  مقام 

جنگجویان ووشو و آیندگان ووشو به ترتیب دوم و سوم شدند.  
در رده سنی خردساالن گروه وزنی ۱۶-  کیلو گرم ، باران امیری، نرگس 

آزادی و مارال توکلی اول تا سوم شدند. 
در  گروه وزنی ۱۸ - کیلوگرم، حنانه باصره، تیاناز  جهانبازی و اسما 

داوری اول تا سوم شدند. 
در رده سنی نونهاالن گروه وزنی ۲۳- کیلوگرم، سدنا سباغ، فاطمه  زهرا 
آزادی و مهتا خلیلی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.  در گروه وزنی 

۲۴ - کیلوگرم، فاطمه سلمانی
اول شد.  فاطمه زارع دوم و  راحیل زارعی سوم شد. 

در گروه وزنی ۳۰ - کیلوگرم، نیکی شاهی، زهرا حیدری
و جواهر عظیمی اول تا سوم شدند.  در گروه وزنی ۳۳- کیلوگرم، سلما 
تکاپویی  زاده، بشرا محمدی و زینب احمدی در مکان های اول تا سوم 
ایستادند. در گروه وزنی ۳۶ - کیلوگرم، معصومه مالئی اول شد . آرنیکا 
بلندگرامی دوم و  آزاده خرمی سوم شد.  در گروه وزنی ۳۹ - کیلوگرم 
غزل مرادی عنوان نخست را کسب کرد.  فاطمه  زهرا محمودی  پور و 

ندا قنبری دوم و سوم شدند. 
در گروه وزنی ۴۲ - کیلوگرم ، نازنین  زهرا باقرزاده، نیکا شاهی و نازنین 

جعفری اول تا سوم شدند. 
در گروه وزنی ۴۵ - کیلوگرم، نیکو شاهی، دلسا مرادی، نیوشا جهانی، 
در گروه وزنی ۵۲ - کیلوگرم، رها لیداوری، فاطمه محمدی و مژگان 

خرمی عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند. 

در رده سنی نوجوانان  گروه وزنی ۴۲ - کیلو گرم، نرجس رستم  پور، 
کیلوگرم،   -  ۵۶ وزنی  گروه  در  حدادی  مریم  و  احمدیوسفی  ریحانه 

نازنین  زهرا دهقانی، اسرا جهانبازی
نیلوفر  فتاحی،  مهسا  کیلوگرم،   -  ۶۵ وزنی  گروه  در  بشتالم،  آنیتا  و 

محسنی و سمیرا آذری اول تا سوم شدند. 
در رده سنی جوانان گروه وزنی ۴۸ - کیلوگرم، ام البنین احمد یوسفی، 
وزنی ۵۲ -  تا سوم شدند. در گروه  اول  قاسمی  اعظم  و  قنبری  مینا 
کیلوگرم، هانیه جافری ، مهدیه دادروان و زهره شرفی عناوین اول تا 

سوم را کسب کردند. 

در گروه وزنی ۵۶ - کیلوگرم ، مبینا سعیدی  فرهانی، فاطمه غالمی و 
آذر مشیری، در گروه وزنی ۶۵ - کیلوگرم، صبا برغمدی ، رناک احمدی 
و ساجده اسماعیلی اول تا سوم شدند.  در رده سنی بزرگساالن گروه 
وزنی ۴۸ - کیلوگرم فاطمه زهرا شهریاری اول شد. سدنا حسنی دوم و 
شیما احمدی سوم شد. در گروه وزنی ۶۵ - کیلوگرم، مریم هاشمی ، 
معصومه ذاکری و هانیه خوارزمی عناوین اول تا سوم را کسب کردند. 
در گروه وزنی ۸۰ - کیلوگرم ، فاطمه نارویی ، رعنا محسنی و مهشید 

حاجی نیا اول تا سوم شدند.

جشنواره ورزشی گنجر ویژه دختران:

نفرات برتر مسابقات ووشو معرفی شدند
  گزارش  : صبح ساحل

رونمایی از عروسک های بومی محلی هرمزگان 

فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل  سفر  با  همزمان 
از  آیینی  در  هرمزگان  به  نوجوانان  و  کودکان 
عروسک های بومی محلی این استان رونمایی شد.

این آیین در بندرعباس برگزار شد و عالوه بر سخنرانی 
رونمایی  استان  این  کانون  راهبردی  از سند  مدیرعامل 

شد.
این  بومی محلی در   فاطمه رشید، طراح عروسک های 
)عروسک  بیدکی  عروسک  ویژگی های  تشریح  به  رابطه 
بومی شهرستان بستک( پرداخت و گفت: این عروسک ها 
به صورت  پنج چوبه  و  دوچوبه  در سه طرح یک چوبه، 

متحرک طراحی شده است.
به گفته وی، این عروسک ها در قدیم با تکه پارچه های 
نخل  درخت  چوب  از  و  بستک  زنان  لباس های  اضافی 
قدیم  دختران  اسباب بازی  برای  نیز  پیشتر  و  ساخته 

استفاده می شد.
رشید تصریح کرد: با طراحی عروسک بیدکی که بهمن 
سال گذشته به ثبت ملی رسید، به دنبال این بودیم که 
این نوع عروسک برای استفاده دختران امروز احیا شود.

سنت های  احیا  و  حفظ  عروسک ها  این  ثبت  از  هدف 
قدیمی و عروسک های بومی و محلی، ایجاد فرصت برای 
تولید این عروسک ها از سوی اعضای کانون در راستای 
کارگاه های مهارت آموزی، معرفی عروسک های بومی در 

کشور و توجه به پژوهش و ثبت آنهاست.
شاخص  انسان های  پرورش  و  تربیت  کانون  کار  حاصل 

است
رونمایی از سند راهبردی ۱۰ ساله کانون پرورش فکری 

هرمزگان بخش دیگری از این آیین بود.
آیین رونمایی  مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون در 
از سند راهبردی ۱۰ ساله کانون هرمزگان، از مرکز علوم 
کانون پرورش فکری هرمزگان به عنوان یک مکان علمی 
غنی یاد کرد که حاصل ابتکار و زحمات های شبانه روزی 
چندساله مربیان و مدیران کانون این استان است. وی 

در ادامه ضمن برشمردن جایگاه کانون پرورش فکری در 
تربیت و پرورش اندیشه های خالق، حاصل کار کانون از 
زمان تاسیس را تربیت انسان های شاخص مثل شاعران، 
نویسندگان، هنرمندان، طراحان اسباب بازی و بسیاری از 
بزرگی  کارهای  در کشور  که  دانست  بزرگی  انسان های 
را خلق و جایگاه کشور را از نظر اندیشه های فرهنگی و 

هنری ارتقا داده اند.
تمرکز بر نوآوری در کانون هرمزگان

پروین پشتکوهی مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان 
نیز در این رابطه با تأکید بر ضرورت تدوین چشم انداز 
راهبردی،  سند  این  گفت:  استان  این  کانون  ساله   ۱۰
از وضعیت  واقع بینانه  آرمانی و در عین حال  دورنمایی 

کانون پرورش فکری استان را به تصویر می کشد.
مانند  باالدستی  اسناد  سند،  این  تدوین  در  افزود:  وی 
مقام  ابالغی  فرهنگی  سیاست های  کانون،  اساسنامه 
معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقالب و سند ملی حقوق 

کودک و نوجوان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
در  اعتماد  قابل  و  نوین  روش های  به کارگیری  وی   
پرورش  و  شناخت  برای  شده  تجربه  شیوه های  کنار 
و  ابتکار  بر  تمرکز  توجوانان،  و  کودکان  استعدادهای 
نوآوری مداوم برای افزایش جذابیت فعالیت ها و تولیدات 
کانون، توسعه و تجهیز مراکز فرهنگی هنری متناسب با 
نیازها را بخشی از راهبردهای کانون در تدوین این سند 

عنوان کرد.



نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن راینولوژی ایران ضمن 
تشریح فاکتورهای مورد لزوم جهت انجام جراحی زیبایی بینی، 
در عین حال ایران را جزو کشورهایی با باالترین میزان عمل های 
جراحی بینی خواند و از کاهش سن تقاضا برای انجام این عمل 

زیبایی در کشور خبر داد.
دکتر ابراهیم رزم پا - متخصص گوش و حلق و بینی و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، درباره تکنیک های جراحی بینی در گذشته گفت: 
در مراحل ابتدایی انجام این جراحی ها فقط بافت های اضافه مثل قوز 
بینی برداشته می شد . در مراحل بعد و با تکنیک های جدید ضمن 
برداشت بافت های اضافه استخوانی و غضروفی بینی، در صورت ضرورت 
از غضروف  تیغه بینی یا نواحی دیگر مثل الله گوش یا دنده جهت 

اصالح نواقص، به بینی اضافه می شد.
این متخصص به تغییرات و پیشرفت چند دهه اخیر در تکنیک های 
در  جدید  تکنیک  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد  اشاره  بینی  جراحی 
 functional( "با حفظ عملکرد "عمل جراحی بینی  جراحی بینی 

Rhinoplasty( است.
وی این روش را جدیدترین، مؤثرترین و بهترین روش جراحی بینی 
از  برداشت  میزان  کمترین  شامل  روش  این  افزود:  و  دانست  دنیا  در 
بافت های بینی است و در واقع حالت دهی و تغییر فرم بافت های فعلی 

به حالت دلخواه را داریم.
رزم پا ضمن اشاره به اهمیت تجربه و مهارت جراح در این روش گفت: 
بهترین حالت برطرف کردن معایب بینی از جمله قوز بینی، پهن بودن، 
به  نباید  مشکالت  این  حل  ضمن  است.   ... و  افتادگی  یا  بودن  کج 
بافت های طبیعی بینی آسیب وارد شود و تاجایی که می توانیم از بافت 
بینی کم نکنیم و بیشتر مشکل بافت های بینی را با تغییر حالت و فرم 

آن بافت اصالح کنیم.
عضو هیئت مدیره انجمن راینولوژی ایران با اشاره به تکنیک های رایج 
اکثر  افزود:  ایران  در  مهارت جراح  و  تجربه  به  توجه  با  بینی  جراحی 
جراحان در ایران به استفاده از روش هایی با کمترین آسیب به بافت 

بینی و حفظ عملکرد بینی تمایل دارند.
وی توجه به اهمیت بینی به عنوان یک "ارگان تنفسی" قبل از توجه به 
ظاهر آن را دارای اهمیت دانست و توضیح داد: هوای وارد شده به بینی 
دارای ناخالصی، آلودگی و ذرات هوا است که مژه های بینی از ورود آنها 
به ریه جلوگیری می کنند. هوای وارد شده به ریه از طریق بینی، هوایی 
تمیز و تهویه شده، درجه حرارت آن گرم و با حرارت بدن تنظیم شده 
و مرطوب نیز می شود. اگر ضمن عمل، به هر کدام از این عملکردهای 

بینی آسیب وارد شود، فیزیولوژی بینی برهم خواهد خورد.
رزم پا به دو تقسیم بندی کلی روش های جراحی بینی و استفاده جراحان 
از این دو روش اشاره کرد و گفت: معموال جراحی بینی به دو روش 
باز و بسته انجام می شود. استفاده از روش جراحی باز متداول تر است و 

جراحان با سابقه بیشتر معموال از روش بسته استفاده می کنند.
و  پرداخت  بینی  بسته جراحی  درباره روش  توضیح  به  این متخصص 
گفت: در این روش کل عمل از داخل سوراخ های بینی انجام می شود. 
ولی در روش باز با انجام یک برش روی ستونک بینی )کلومال(، پوست 
بینی بلند شده و بعد از انجام تغییرات الزم، پوست برگردانده و بخیه 
انتخاب  و  دارند  مزایایی  روش ها  این  از  کدام  هر  افزود:  وی  می شود. 
هر روش  بستگی به مهارت و تجربه جراح دارد. در حال حاضر اکثر 
جراحان از روش باز استفاده می کنند چون یادگیری این روش آسان تر 
و اشراف به محیط جراحی بیشتر است. رزم پا به تعریفی از یک عمل 
برطرف  که ضمن  است  عملی خوب  گفت:  و  پرداخت  جراحی خوب 
کردن معایب بینی به فیزیولوژی و عملکرد بینی آسیب وارد نکرده و 
آن را حفظ کند. من با توجه به عادت و تجربه شخصی روش بسته را 
ترجیح می دهم ولی در صورت لزوم و در مواردی که ضرورت باشد، از 
روش جراحی باز نیز استفاده می کنم. این متخصص با توجه به حفظ 
اهمیت کارکرد بینی و داشتن تنفس طبیعی و بدون خس خس بعد از 
عمل جراحی بینی توضیح داد: هدف اساسی در  عمل بینی ضمن ایجاد 
ظاهر زیبا تالش بر برقراری تنفس بهتر است. او به بیماری زمینه ای 
برخی افراد مانند آلرژی اشاره کرد و گفت: برخی عوارض بعد از عمل 
بینی ممکن است به علت زمینه های قبلی در فرد باشد که با عمل خوب 
نخواهد شد. وی افزود: در عمل جراحی، راه بینی باز می شود، معایب 
آن از بین می روند، شاخک های بینی اصالح و تنفس بهتر خواهد شد 
ولی در بهبود آلرژی فرد تاثیری نخواهد داشت. افرادی که بینی پهن 
و بزرگ تر دارند، در عمل جراحی وقتی بینی جمع تر می شود، مقداری 
فضا محدودتر شده و  با داشتن زمینه آلرژی طبیعتا تا مدت ها بعد از 
عمل احتمال مشکل در تنفس وجود دارد که به مرور بهتر خواهد شد. 
رزم پا در ادامه تاکید کرد: اگر عمل بینی خوب انجام شود، مشکالت و 
عوارض اولیه مانند مشکل انحراف تیغه بینی، بزرگی شاخک های بینی 
و چسبندگی داخل بینی از بین بروند، دلیلی برای گرفتگی و مشکل در 

تنفس بینی نیست. وی خاطرنشان کرد: تا حدودی گرفتگی بینی بعد 
از عمل در هفته های اول به علت تورم، طبیعی است؛ اما به مرور زمان 
اگر تکنیک عمل خوب بوده  باشد و مشکالت بینی نیز برطرف شده 
باشد، طبیعتا روز به روز بهتر خواهد شد. نایب رئیس انجمن راینولوژی 
ایران در ادامه صحبت هایش، افزایش انجام عمل های جراحی بینی در 
ایران را به علت نوعی چشم و همچشمی و رقابت در بین افراد خواند؛ 
در صورتی که عمل بینی در افرادی با مشکالتی همچون انحراف تیغه 
بینی، شکستگی بینی، مشکالت عملکردی و تنفسی، مناسبت دارد که 

ضمن رفع این اختالالت مشکالت ظاهری بینی هم اصالح می شود.
این متخصص به ۲ گروه از افراد که امکان نارضایتی بیشتری بعد از 
عمل دارند اشاره کرد و گفت: افرادی با مشکالت خیلی کم و جزئی 
بینی و افرادی با سنین باال معموال بعد از عمل نسبت به سایر افراد 
نارضایتی بیشتری دارند. وی افزود: افراد در سنین باال  معموال خیلی 
گروه  این ۲  به  باید  راضی می شوند.  نتیجه عمل  از  دیگران  از  دیرتر 
نتیجه عمل و عوارض آن کامال توضیح داده  شود و در نهایت با توجیه 
و درک بیمار، عمل انجام شود. رزم پا در ادامه با اشاره به افرادی که 
اشکاالت جزئی در بینی خود دارند، گفت: برای عمل بینی این افراد 
بسیار باید احتیاط کرد و حتما قبل از عمل باید کامال توجیه شوند چون 
بیشتر مشکالتی که در رابطه با پزشک و نارضایتی بیمار پیش می آید و 

به مراجع قانونی ارجاع داده می شود، به همین دلیل است.
وی افزود: افرادی که مشکالت بسیار واضح دارند و واقعا نیاز به عمل 

جراحی دارند، بعد از عمل کمتر دچار نارضایتی می شوند.
این متخصص شایع ترین عارضه جراحی بینی بعد از عمل را "نیاز به 
ترمیم" دانست و توضیح داد: در بهترین مراکز جراحی دنیا حدود ۱۰ 
درصد بیماران ممکن است نیاز به ترمیم بعد از عمل بینی داشته باشند 
که این درصد افراد نیازمند به ترمیم باتوجه به تجربه و مهارت  جراح 
تغییر می کند. عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن راینولوژی ایران به 
ارائه آمار در ارتباط با عمل بینی در ایران در مقایسه با جهان پرداخت 
و گفت: آمار دقیق نداریم، بیشتر بر مبنای برآورد انجام شده، شایع ترین 
عمل جراحی زیبایی در ایران عمل جراحی بینی شناخته شده  است. در 
دنیا نیز ایران جزو کشورهایی است که باالترین میزان عمل های جراحی 
بینی در آن انجام می شود. وی درباره اقبال زنان و مردان به این عمل 
جراحی توضیح داد:حدودا ۴۰ سال پیش میزان عمل  بینی در زنان با 
اختالف زیاد باالتر از مردان بود؛ ولی امروزه تغییری که رخ داده این 

است که عمل بینی در مردان نیز زیادتر و اختالف کمتر شده است.
نیز اشاره کرد و گفت: سن درخواست  رزم پا به سن درخواست عمل 
پایین زیاد است. در  نیز در سنین  پایین تر آمده  و متقاضی آن  عمل 
گذشته حداقل سن ۱۸ سال بود اما در حال حاضر بعد از دوران بلوغ در 

دخترها از ۱۴ سالگی و در پسرها از ۱۶ سالگی انجام می شود.
وی درباره امکان انجام عمل جراحی بینی در سنین پایین گفت: خیلی 
راحت انجام می شود و مشکلی ایجاد نمی کند؛ البته غیر از بحث سن 
گاهی  چراکه  کرد؛  دقت  نیز  بیمار  جسمانی  وضعیت  و  رشد  به  باید 
شخصی ۱۴ ساله رشد جسمانی خوبی دارد ولی فردی ۱۸ ساله رشد 
"دریافت  علت  درباره  ادامه   در  متخصص  این  ندارد.  کافی  جسمانی 
هزینه های متفاوت از سوی پزشکان" نیز به ایسنا توضیح داد: مهم ترین 
البته  اختالف تجربه، مهارت، سابقه و تخصص جراح است.  این  علت 
میزان هزینه باال لزوما دلیل بر کیفیت باال نیست. هزینه عمل به روش 
می گذارد،  خودش  کار  روی  که  قیمتی  و  بیمار  با  برخورد  در  جراح 
بستگی دارد. اختالف قیمت در حد معقولی قابل قبول است، ولی از 

حدی باالتر از آن نیز قابل پذیرش نیست. وی به تعداد زیادی از افراد 
که عمل های جراحی بینی را انجام می دهند و بعضا مجوز انجام این کار 
را ندارند نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته انجام اعمال جراحی بینی 
و صورت محدود به کسانی بود که ضمن گذراندن دوره های آموزشی 
الزم تجربه و تخصص الزم را داشتند اما متاسفانه امروزه بعضا افرادی 
که فاقد تخصص، صالحیت، تجربه الزم بوده و مجوز انجام این کار را 
ندارند در این کار مداخله می کنند. این افراد که تعداد آنها کم نیست، 
هزینه های پایین تری را به نسبت به جراحان ذیصالح دریافت می کنند. 
سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نیز به دنبال مقابله و برخورد با 
افراد بی صالحیت در این زمینه هستند. این متخصص در ارتباط با تعرفه 
ثابت برای عمل بینی گفت: اعمال جراحی زیبایی در دنیا تعرفه ثابت و 
یکنواختی ندارد؛ چراکه عمل زیبایی توافقی است و بستگی به رضایت و 
توافق بین بیمار و پزشک دارد. نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن 
راینولوژی ایران درباره اهمیت مشاوره قبل از عمل به بیمار گفت: در 
کنگره هایی که هر سال در رابطه با جراحی های بینی برگزار می کنیم، 
بررسی  و  پزشکی  نظام  قانونی،  پزشکی  مسائل  به  را  قسمتی  معموال 
بحث نارضایتی ها و مشکالتی که بیماران دارند و به مراجع قانونی ارجاع 
داده می شود، اختصاص می دهیم. وی به کار تحقیقاتی خود در زمینه 
بررسی پرونده بیمارانی که از عمل خود ناراضی بودند اشاره کرد و افزود: 
بیشترین نارضایتی و اختالف بین جراح و بیمار  که در نهایت باعث 
"عدم مشاوره کافی" است.  قانونی می شود، به دلیل  ارجاع به مراجع 
بیمار و پزشک قبل از عمل هر دو باید توجیه شوند؛ پزشک توان انجام 
عمل را در خود بسنجد و بیمار نیز میزان عملی بودن خواسته های خود 
در این جراحی را درک کند. رزم پا در ادامه به برخی درخواست های 
غیرمنطقی از جانب برخی بیماران اشاره کرد و توضیح داد: بیمار باید 
توجیه شود که به عنوان مثال توانایی و امکان جراح در فرم دهی به بینی 
گوشتی و پوست ضخیم  کمتر از بینی استخوانی و پوست نازک است 
و باید متوجه شود که انتظار او تا چه حد عملی است. در صورت عدم 
انجام مشاوره، بعد از عمل ممکن است نتیجه عمل مناسب باشد ولی 

چون انتظار فرد برآورده نشده، طبیعتا نارضایتی خود را بروز می دهد.
با اشکال جزئی دارند و  بینی  افرادی که  به اهمیت مشاوره در  رزم پا 
متقاضی عمل ترمیمی هستند، اشاره کرد و گفت: مشاوره این افراد باید 
بیشتر و دقیق تر باشد؛ چراکه وقتی فرد از عمل اول ناراضی است، امکان 

نارضایتی از عمل دوم نیز باالتر است.
 Body  - بدن"  بدشکلی  "اختالل  به  متخصص  این 
Dysmorphophobis، در برخی بیماران اشاره کرد و گفت: برخی 
بیماران نیازمند مشاوره در حوزه روانشناسی هستند. در این حالت بیمار 
اشکاالت خیلی جزئی در بدن خود را خیلی بزرگ می بیند. به عنوان 
مثال نوک بینی که به صورت جزئی مشکل دارد و در حد عمل نیست 

را خیلی بزرگ می بیند.
وی افزود: در بعضی موارد ثابت شده یکی از عالئم اسکیزوفرنی، اختالل 
تصور بدشکلی بدن است. در این موارد با ارجاع به روان پزشک، بیمار 
بعد از مشاوره و کنترل اختالل، با تفکر نرمال بعضا از فکر عمل خارج 

می شود.
پایان مهم ترین قدم در عمل  ایران در  انجمن راینولوژی  نایب رییس 
جراحی بینی را مشاوره قبل از عمل و انتخاب کیس مناسب جراحی 
عمل  نتیجه  هم  شود،  انجام  درست  موارد  همه  اگر  گفت:  و  خواند 
راحت تر تحت کنترل خواهد بود و هم میزان رضایت بیمار بعد از عمل  

بهتر است.
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 سن تقاضا برای جراحی بینی در ایران به ۱۴ سال 
رسیدافزایش مردان متقاضی عمل زیبایی

  گزارش  : ایسنا
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هف تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای افراد باالی 1۸ 
سال در هرمزگان

تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا برای تمام افراد باالی ۱۸ سال 
انجام می شود.

 مدیر گروه بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: متقاضیان برای دریافت نوبت یادآور، باید بین چهار تا ۶ 

ماه از واکسن قبلی آن ها گذشته باشد.
طیبه رازنهان گفت: خوشبختانه تزریق واکسن در همه مراکز 

بهداشتی درمانی شهر ها و روستا ها صورت می گیرد.
او گفت: تمام واکسن هایی که برای دوز یادآور در کشور توصیه 

شده، در استان موجود است.
گفتنی است که تاکنون بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار دوز 

واکسن کرونا در هرمزگان تزریق شده است.
الزم به ذکر است، جدیدترین رنگبندی شیوع کرونا در کشور 
نشان می دهد سه شهرستان بستک، سیریک و جاسک همچنان 

در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند.
را گرفته  تاکنون جان دو هزار و ۶۱۶ هرمزگانی  گرچه کرونا 
از  ناشی  فوتی  هیچ  گذشته  هفته  پنج  در  هرمزگان  اما  است، 

کرونا نداشته است.
کودک 11ماهه با اورژانس هوایی به بندرعباس

 منتقل شد
خردسال  بیمار  گفت:  کیش  تخصصی  فوق  بیمارستان  رییس 
برای  حال  وخامت  دنبال  به  ریوی(  )عفونت  ریوی  پنومونی 
پیگیری درمان از این مرکز به بیمارستان کودکان بندرعباس 

منتقل شد.
بود  ماهه   ۱۱ کودکی  بیمار  اظهارکرد:   نژاد  نادعلی  مصطفی 
که از ۱۶ خرداد در این بیمارستان بستری شده بود که پس از 
نیاز به ویزیت روزانه فوق تخصص قلب کودکان، پزشک معالج 

تصمیم به اعزام وی گرفت.
وی اضافه کرد: اکسیژن خون این بیمار مبتال به پنومونی ریوی 
بین ۶۵ تا ۷۰ درصد متغیر بود و به دنبال ریسک خطر باال و 
ارایه خدمات پزشکی بیشتر فوق تخصص قلب نوزدان و  لزوم 
بستری در بخش PICU بیمارستان کودکان این بیمار از مرکز 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درخواست 

بالگرد برای اعزام وی به بیمارستان تخصصی شد.
به  هوایی  اورژانس  با  نهایت  در  بیمار  این  افزود:  نژاد  نادعلی 
تحت  اکنون  هم  و  منتقل شد  بندرعباس  کودکان  بیمارستان 

مراقبت های ویژه است.
بانوی ۲0 ساله رودانی به ۳ بیمار نیازمند جان تازه ای 

بخشید

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بانوی ۲۰ ساله 
رودانی با فوت خود به بیماران نیازمند پیوند کلیه جان تازه ای 

بخشید.
دکتر فاطمه نوروزیان در تشریح این خبر، افزود: این خانم اهل 
به  سردرد  مشکل  با  خرداد   ۵ تاریخ  در  رودان  زیارتعلی  شهر 
بیمارستان مراجعه و در MRI انجام شده برای وی، خونریزی 

گسترده مغزی تشخیص داده شده است.
از  بعد  روز  سه  خونریزی،  وسعت  علت  به  اینکه  بیان  با  وی 
با  و  هوشیاری  سطح  کاهش  دچار  بیمارستان  به  مراجعه 
به سلول های مغزی، دچار مرگ مغزی  وارده  پیشرفت آسیب 
می شود، تصریح کرد: مرگ مغزی این خانم جوان توسط چهار 
پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب، داخلی مغز و اعصاب، 

داخلی و بیهوشی تایید شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه بعد 
و  کبد  عزیزشان،  اعضا  اهدا  بر  مبنی  خانواده  رضایت  اعالم  از 
کلیه های این جان آفرین گرانقدر توسط تیم اعزامی از شیراز 
برداشت و جهت پیوند به سه بیمار نیازمند به مرکز پیوند ابو 
هرمزگان  در  امسال  کرد:  اضافه  منتقل شد،  شیراز  سینا  علی 

اعضای شش نفر به ۱۳ نفر اهدا شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان:

1۹درصد از هرمزگانی ها هنوز واکسن کرونا نزده اند
حدود ۱۹ درصد از جمعیت هرمزگان هنوز واکسن کرونا تزریق 

نکرده اند.
 ۱۹ هنوز  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
درصد از جمعیت هرمزگان واکسن کرونا نزده اند و به همین 

دلیل نمی توان پایان کرونا را اعالم کرد.
هرمزگان  در  کرونا  بیماری  از  ناشی  فوتی  روز گذشته  در ۳۶ 
ثبت نشده است و اکنون همه تخت ها و بخش های کرونایی 
گذشته  روز  دو  در  نیز  مثبت  موارد  اند.  شده  بیمار  از  خالی 
از  درصد   ۲۹ گفت:  نوروزیان  فاطمه  است.  رسیده  صفر  به 
هرمزگانی ها هم دز دوم و ۵۱ درصد از جمعیت هرمزگان هم 
دز سوم یا یادآور را نزده اند. او گفت: برای در امان ماندن از 
موج های جدید و افزایش ایمنی ضروری است همه شهروندان 
برای تکمیل واکسیناسیون اقدام کنند. سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان با اشاره به واکسیناسیون کودکان هم گفت: 
۳۸ درصد کودکان باالی ۵ سال در نوبت اول واکسن زده اند 

و در  نوبت دوم هم حدود ۱۹ درصد واکسن تزریق کرده اند.
کرونا تاکنون جان دو هزار و ۶۱۶ نفر هرمزگانی ها  را گرفته 

است.
گفتنی است که تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای افراد باالی 

۱۸ سال در هرمزگان آغاز شده است.
تولد کم سابقه نوزاد با وزن  ۵ کیلو و ۳۶0 گرم  به 

صورت طبیعی در میناب 
رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب از تولد کم سابقه  
یک نوزاد با وزن ۵ کیلو و ۳۶۰ گرم توسط یک مادر افغانی در 

میناب خبر داد
به گفته سمیه عباس زاده مسئول و کارشناس مانایی زایشگاه 
در  نرمال  و  به صورت طبیعی  زایمانها  اتفاق  به  قریب  میناب: 
حد ۲ و نیم کیلو تا ۳ و نیم کیلو هست ولی این مادر توانست 
از ده  این نوع زایمان در بیش  زایمان موفقی داشته باشد که 

سال گذشته  به ندرت اتفاق افتاده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

کاهش سریع نرخ باروری در هرمزگان نگران کننده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه روند 
میانگین  از  اخیر  سال  چند  هرمزگان طی  استان  باروری  نرخ 
به   ۲.۸ از   ۱۳۹۵ سال  در  کرد:  اضافه  بوده است،  باالتر  کشور 
۲.۱ در سال ۱۳۹۹ رسیده ایم که نشان دهنده کاهش سریع و 

وحشتناک نرخ باروری در استان هرمزگان است.
جمعیت  سنی  میانگین  اینکه  بیان  با  فرشیدی  حسین  دکتر 
استان هرمزگان در سال ۱۳۶۵ میزان ۲۰.۸۳ بود اما در سال 
۱۳۹۵ به ۲۷.۱ رسیده است، افزود: جوانی جمعیت از اهمیت 
بهترین چیز  برای دشمن  است.  برخوردار  برای کشور  ویژه ای 
این است که ایران یک کشوری با جمعیت ۳۰ میلیون نفری با 

سهم ۵۰ درصدی کهنساالن و از کار افتاده باشند.
جوان ترین  از  یکی  هرمزگان  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سالخوردگی  شاخص  کرد:  اظهار  است،  کشور  استان های 
جمعیت استان هرمزگان از میانگین کشوری پایین تر است اما 
نشان  که  نیستند  برخوردار  خوبی  وضعیت  از  استان ها  برخی 

دهنده رشد منفی جمعیت در بخشی از کشور است.
باروری استان هرمزگان طی  اینکه روند نرخ  بیان  با  فرشیدی 
چند سال اخیر از میانگین کشور باالتر بوده است، اضافه کرد: 
که  رسیده ایم   ۱۳۹۹ سال  در   ۲.۱ به   ۲.۸ از   ۱۳۹۵ سال  در 
نشان دهنده کاهش سریع و وحشتناک نرخ باروری در استان 

هرمزگان است.
وی اظهار کرد: اگر همین روند پیش برود، تا سال ۱۴۱۵ نرخ 
رشد جمعیت منفی خواهد شد و تا ۲۰ سال آینده ایران دارای 
انسانی  نیروی  تامین  برای  که  شد  خواهد  کهنسالی  جمعیت 

خود باید متوسل کشورهای دیگر شویم.
افزایش سن  بیان کرد:  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
به تحصیالت عالی،  زنان، گرایش زنان  اشتغال  ازدواج، توسعه 
میزان  سریع  کاهش  عوامل  جمله  از   ... و  شهرنشینی  توسعه 

ناباروری است.
فرشیدی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
صورت  به  باید  حاکمیتی  و  دولتی  نهادهای  تمام  کرد:  بیان 

هماهنگ برای تحقق این قانون دست به کار شوند.
مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فعال است
 مسئول مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
بیش از ۴ سال است که مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان با حمایت مسئولین راه اندازی شده است.
دکتر عزیزی افزود: در این مرکز مراحل مختلف درمان ناباروری 
جراحی  اعمال   ،ivf جراحی  اعمال  ژنتیک،  های  مشاوره  و 
موفقیت  با  ناباروری  درمانی  اقدامات  سایر  و  آقایان  به  مربوط 

انجام می شود.
درصد   ۹۰ کرد:  اظهار  نازایی  تخصص  فوق  و  زنان  متخصص 
اخیرا  و  کند  می  تقبل  دولت  را  ناباروری  درمان  های  هزینه 

درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
اظهار  مرکز  این  در  ناباروری  درمان  روند  به  اشاره  با  عزیزی 
کرد: درمان بیماران بستگی به نوع مشکالت آنان دارد، پس از 
مراجعه به این مرکز در ابتدا باید ارزیابی های تشخیصی اولیه 

جهت انتخاب نوع درمان صورت گیرد.
به  با مراجعه  روزانه  توانند بصورت  بیان کرد: زوجین می  وی 
پزشک  ویزیت  و  نوبت  دریافت  جهت  دانشگاه  ناباروری  مرکز 

مراجعه و خدمات الزم را جهت درمان خود دریافت کنند.
مسئول مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان 
اینکه در مرحله بعدی مراجعه و تشخیص مشکل، روند درمان 
آغاز می شود، اضافه کرد: در صورت مراجعات منظم و مداوم 

ظرف ۲ یا سه ماه بیمار به نتیجه می رسد.
در  مرکز  این  اندازی  راه  با  خوشبختانه  کرد:  تصریح  عزیزی 
طی  به  نیازی  بیماران  و  شده  آسان  کارها  از  بسیاری  استان 

مسیر طوالنی و حضور در سایر استانها نخواهند داشت.
متخصص زنان و فوق تخصص نازایی در پایان بیان کرد: در این 
مرکز امکانات و دستگاههای بسیار پیشرفته ای وجود دارد که 

با حمایت های مسئوالن فراهم شده است.
سازمان بیمه سالمت چند درصد از هزینه های درمان 

ناباروری را پرداخت می کند؟

ایران،  سالمت  بیمه  سازمان  سالمت  خدمات  و  بیمه  معاون 
گفت: سازمان بیمه سالمت با تعرفه دولتی و عمومی غیر دولتی 

۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری را پرداخت می کند.
وزارت  در  کارشناسان  برآورد  براساس  گفت:  رضایی،  مهدی 
زندگی  در کشور  نابارور  زوج  میلیون   ۳.۵ تا   ۳ بین  بهداشت، 
می کنند، اکثر این افراد تحت پوشش بیمه هستند و در صورت 
باردار تحت پوشش  مادران  تمامی  قانون  بیمه ای طبق  فقدان 

سازمان بیمه سالمت قرار می گیرند.
وی افزود: طی سال های اخیر وزارت بهداشت زیر ساخت های 
خدمات تخصصی ناباروری را در کشور ایجاد کرده است، بیش 
از ۷۵ مرکز درمان ناباروری در سطح کشور به زوج های نابارور 
ارائه خدمت می کنند، خوشبختانه قطب های بزرگ و معتبری 

در کل کشور در حوزه درمان ناباروری وجود دارد.
براساس  کرد:  تصریح  ناباروری،  درمان  هزینه های  درباره  وی 
مصوبه شورای عالی بیمه و هیات وزیران، ۴نوع تعرفه دولتی، 
زوج های  درمان  برای  خصوصی  و  خیریه  دولتی،  غیر  عمومی 
و  دولتی  تعرفه  با  سالمت  بیمه  سازمان  دارد،  وجود  نابارور 
را  ناباروری  درمان  هزینه های  درصد   ۹۰ دولتی  غیر  عمومی 
پرداخت می کند؛ لذا اگر فردی به مراکز خصوصی مراجعه کند، 
قرار  بیمه شده  بر عهده  تعرفه دولتی و خصوصی  مابه التفاوت 
دارد؛ اما باید به این نکته تاکید کرد که تمامی خدمات درمان 

ناباروری در مراکز دولتی ارائه می شود.
بنابر اعالم سازمان بیمه سالمت ایران، رضایی در مورد شرایط 
شرایط  کرد:  اظهار  بیمه،  پوشش  تحت  ناباروری  درمان  سنی 
ندارد، در گذشته شرایط  مردان محدودیتی وجود  برای  سنی 
سنی برای بانوان ۴۵ سال بود که با اصالح به ۴۹ سال افزایش 
پیدا کرد، ضمن اینکه تا ۳ نوبت در سال خدمات ناباروری به 

زوج های تحت پوشش بیمه ارائه می شود.

اخبار حوزه سالمت



بانوان می توانند یارانه خود را از همسر جدا کنند
برخی بانوان به دالیل مختلف تمایل دارند که یارانه خود را از همسرشان 

جدا کنند؛ آیا این موضوع ممکن است؟
گفت:  مورد  این  در  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان  سخنگوی  حسینی، 
آنجا حکم  و در  مراجعه  دادگاه  به  باید  بدسرپرست هستند  افرادی که 
فرمانداری  به  حکم  آن  با  سپس  بگیرند؛  بدسرپرستی  یا  سازش  عدم 
مراجعه کنند و فرمانداری طبق حکم دادگاه به پلیس به عالوه ١٠ نامه 
می دهد؛ و پلیس به عالوه ١٠ این را اعالم می کند که یارانه این خانم از 

همسرش جدا شود.
وی همچنین در مورد خانم هایی که از همسر خود طالق گرفته اند گفت: 
خانم  نبوده،  ها  حذفی  جز  او  سابق  شوهر  و  گرفته  طالق  فردی  اگر 
می تواند به پلیس به عالوه١٠ مراجعه و درخواست دهد که یارانه خود 

را از همسرش جدا کند.
۴٠٠هزار  و   ٣٠٠ یارانه  شد  قرار  که  بود  گذشته  ماه  که  است  گفتنی 
تومانی برای افراد واریز شود؛  یعنی دهک های یک تا سه نفری ۴٠٠هزار 
تومان و دهک های چهارم تا نهم نیز نفری ٣٠٠هزار تومان یارانه دریافت 

می کردند. 
در این بین افرادی بودند که با وجود آنکه در دهک های یک تا ٩ قرار 
داشتند، مشمول یارانه نشده بودند. این افراد همان دسته ای بودند که 
پیش از آن نیز یارانه نگرفتند؛  بنابراین فرصت اعتراض برایشان فراهم 
شد تا بتوانند مانند بقیه یارانه ٣٠٠ و ۴٠٠هزار تومانی دریافت کنند؛ 
برای برخی از این دسته نیز یارانه واریز شد. البته فعال غیرقابل برداشت 

است تا تکلیف روشن شود.
تیم والیبال زنان ایران به بازی های کشورهای اسالمی 

می رود
تیم والیبال زنان ایران به جای قزاقستان در بازی های کشورهای اسالمی 

شرکت می کند.
تیمی  های  رشته  بخش  در  بود  قرار  اسالمی  کشورهای  بازی های  در  
بانوان تنها تیم بسکتبال سه نفره اعزام شود که توانسته بود بر اساس 
رنکینگ مجوز حضور در این بازی ها را به دست آورد. اکنون اصغر رحیمی 
سرپرست کاروان ایران در این بازی ها اعالم کرد که تیم قزاقستان از 
حضور در بازی های کشورهای اسالمی انصراف داده از این رو تیم ایران 

جایگزین قزاقستان شده است.
پیش از این هم تیم های والیبال، بسکتبال، فوتبال و هندبال مردان جواز 

حضور در بازی های کشورهای اسالمی را به دست آوردند.
هنرهای سنتی کشور  و  معاون صنایع دستی  مریم جاللی 

شد
مریم  دکتر  در حکمی  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
وزارتخانه  این  به عنوان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی  را  جاللی 

منصوب کرد.
  در حکم مهندس سید عزت اهلل ضرغامی آمده است:

سرکار خانم دکتر مریم جاللی دهکردی
نظر به شایستگی های فردی، دانش و تجربیات ارزشمند در مدیریت های 
فرهنگی به ویژه حوزه های ماموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، طی این حکم به سمت معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی منصوب می شوید. صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث ارزشمند 

ملی ایرانیان، جایگاه برجسته و بی بدیلی در سطح جهانی دارد.
سرکار عالی ماموریت دارید تا با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از همه 
ظرفیت های موجود، تمامی توان و استعداد مجموعه بازیگران این عرصه 

را در جهت تحقق سیاست های جدید و تحولی وزارتخانه به کار گیرید.
نوآوری  کاربردی سازی،  هنری،  زیبایی های  و  طراحی  سطح  ارتقای 
تولید و رفع  امر  برندسازی، تسهیل در  ارائه محصول،  و  در بسته بندی 
ظرفیت های  از  بهره گیری  عرصه،  این  پرتالش  فعاالن  اولیه  نیازهای 
دانش بنیان و خانه های خالق، استفاده حداکثری از امکانات و انگیزه های 
بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، حضور جدی در استان ها و مراکز 
از  بهره گیری  انسانی،  مهارت های  ارتقای سطح  و  علمی  آموزش  تولید، 
مواد  تامین  در  تسهیل  آموزشی،  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  ظرفیت 
اولیه  کیفی و تضمین بازار فروش از جمله ماموریت های ویژه شما است.

امید است ضمن هماهنگی با معاونت های تخصصی و ستادی وزارتخانه 
سایر  و  فوق  اهداف  تحقق  در  موجود  داشته های  هم افزایی  جهت  در 

مواردی که پیشتر به شما ابالغ شده است، موفق باشید.
از خداوند متعال توفیقات سرکار عالی در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی 
و مکتب نورانی امام خمینی)ره( و عمل به منویات مقام معظم رهبری 
زبان شناسی  ارشد  فارغ التحصیل  جاللی  خواهانم.«  را  )مدظله العالی( 
امور فرهنگی  برنامه ریزی  از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت  تاریخی 
پردیس  مدیریت  نیاوران،  فرهنگی تاریخی  مجموعه  مدیریت  است. 
سینمایی ملت، مدیریت گروه اجتماعی و فرهنگی شبکه تهران سیما، 
مدیریت گروه خانواده شبکه دو سیما و تهیه و تولید صدها ساعت برنامه 
از سوابق مریم جاللی  فرهنگی  بخشی  رادیویی در حوزه  و  تلویزیونی 
مدرس  هم اکنون  و  بوده  مختلف  داور جشنواره های  همچنین  او  است. 
دانشگاه است. پویا محمودیان پیش از این سمت معاونت صنایع دستی و 

هنرهای سنتی را برعهده داشت.
نخستین جلسه کمیته امور بانوان شهرستان بندرلنگه در 

سال جاری برگزارشد

نخستین جلسه کمیته امور بانوان شهرستان به ریاست مرضیه رحمانی 
امور  نمایندگان  حضور  با  و  بندرلنگه  فرماندار  بانوان  امور  مشاور  نژاد  
مشاور  نژاد  رحمانی  برگزارشد.  شهرستان  اجرایی  های  دستگاه  بانوان 
فرماندار بندرلنگه در امور بانوان با اشاره به نقش موثر و تاثیر گذار بانوان 

در جامعه خواستار روحیه مطالبه گری در بانوان شهرستان شد.
وی همچنین با اشاره به حضور موفق بانوان در عرصه های مختلف به 
ویژه در حوزه اشتغال از بانوان خواست تا با ورود به حوزه های مختلف 
و انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نقشی موثر در جامعه داشته 

باشند.
قاتل زن جوان غرق شده در بندرلنگه دستگیر شد

سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در پی 
در شهرستان  بندرکنگ  در سواحل  الهویه  مجهول  پیدایش یک جسد 
بندرلنگه و انتشار فیلمی با همین مضمون در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی ظن پلیس مبنی بر مرگ مشکوک قوی و رسیدگی به موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار 
گرفت. وی افزود: باحضور ماموران پلیس آگاهی در صحنه در تحقیقات 
اولیه مشخص شد که جسد مربوط به خانم جوانی حدودا ۲۲ ساله است 
فرمانده  است.  شده  انداخته  دریا  به  افرادی  توسط  خفگی  از  پس  که 
انتظامی هرمزگان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با به 
کارگیری روش های نوین کشف جرم و تالش همه جانبه قاتل را در کمتر 
از ۷۲ ساعت پس از وقوع قتل شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک 

عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
قاتل دستگیر شده ضمن اعتراف به جرم ارتکابی با تشکیل پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه 
زندان شد و تالش پلیس برای بررسی زوایای پنهان این جنایت ادامه 

دارد.
غرفه های صنایع دستی شهر خالق بندرعباس مورد 

استقبال گردشگران خارجی و داخلی قرار گرفت
بانوان گردشگر استان کردستان با پوشیدن لباس های سنتی هرمزگان 

عکس یادگاری گرفتند.
مسلم عاشوری سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
موزه  باغ  محل  در  دستی  صنایع  نمایشگاه  در  امروز  گفت:  بندرعباس 
جهان  مختلف  کشورهای  از  زیادی  گردشگران  اصفهان،  چهلستون 
بندرعباس  خالق  شهر  های  غرفه  از  داخلی  گردشگران  همچنین  و 
بازدید نمودند که جذابیت لباس های سنتی در غرفه های شهر خالق 
بندرعباس باعث گردید بانوان گردشگر استان کردستان با پوشیدن این 
لباس های زیبا عکس یادگاری بگیرند تا به مردمان منطقه خود صنایع 
دستی هرمزگان را بیشتر معرفی کنند. عاشوری ضمن تشکر و قدردانی 
استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  و  اصفهان  ویژه شهرداری  از همکاری 
ای  ویژه  موقعیت  اصفهان  ایجاد شده در شهر  : ظرفیت  افزود  اصفهان 
امیدواریم  و  است  بندرعباس  خالق  شهر  دستی  صنایع  معرفب  برای 
شهر  هنرمندان  تولیدات  فروش  و  تولیدی  آموزشی  توان  بتوانیم 

بندرعباس را باال ببریم.
وی در پایان اضهار داشت : نمایشگاه مشترک بین شهر خالق اصفهان و 

شهر خالق بندرعباس تا ۲۴ خردادماه ادامه داشت
تشکر و قدردانی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 

از غرفه های شهر خالق بندرعباس
غرفه  از  رئیس جمهور  و خانواده  زنان  امور  معاون  انیسه خزعلی  دکتر 
های صنایع دستی شهر خالق بندرعباس، در محل باغ موزه چهلستون 
و  خالقیت  مرکز  سرپرست  عاشوری  مسلم  آورد  بعمل  بازدید  اصفهان 
فناوری های نوین شهرداری بندرعباس در این خصوص گفت: نمایشگاه 
مشترک صنایع دستی بین شهر خالق اصفهان و شهر خالق بندرعباس 
به  باتوجه  و  داشت  ادامه  خرداد   ۲۴ تا  و  شروع  خرداد   ۲١ تاریخ  از 
درخواست مقامات استان اصفهان مبنی بر سفر آیت اهلل رئیسی ریاست 
محترم جمهوری به شهر اصفهان در تاریخ ۲۶ خرداد، دو غرفه صنایع 
غرفه  این  که  داشتیم  نگه  فعال  نمایشگاه  محل  در  همچنان  را  دستی 
امور زنان و  انیسه خزعلی معاون  بازدید و تشویق دکتر  امروز مورد  ها 

خانواده رئیس جمهور قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
در همایش فرصت های اشتغال و کار آفرینی در صنایع 

دستی شهرداری بندرعباس: 
صنایع دستی هرمزگان نیازمند شناسایی و معرفی در 

سطح ملی و بین المللی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: هرمزگان 
ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی برخوردار است 

که می تواند در ریشه کنی بیکاری کمک شایانی کند.
در  آفرینی  کار  و  اشتغال  های  فرصت  همایش  کامرانی  احسان  دکتر 
صنایع دستی مرکز خالقیت  و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس، 
که  است  کشوری  ایران  کرد:  عنوان  کشور،  های  استعداد  به  اشاره  با 
در  بسیاری  استعدادهای  و  ها  ظرفیت  دارای  آن  استان  و  منطقه  هر 
بخش های مختلف است. وی در همین خصوص، افزود: استان هرمزگان 
نیز دارای پتانسیل ها و ظرفیت های ویژه خود در سطح کشور است. 
هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
ویژه صنایع دستی  به  هنر  زمینه  در  استان هرمزگان  کرد:  خاطرنشان 

در کشور جایگاه ویژه ای دارد که نیازمند شناسایی و معرفی در سطح 
ملی و بین المللی است.

صنایع  ویژه  به  استان  های  استعداد  معرفی  در  کرد:  تصریح  کامرانی 
دستی با اهداف مورد نظر فاصله داریم و معرفی این بخش مهم در سطح 

ملی و بین المللی نیازمند اقدامات جدی است.
وی افزود: ثبت آثار ویژه استان در بخش های مختلف در یونسکو گام 
مهمی است که می تواند در معرفی بین المللی توانمندی های هرمزگان 

نقش شایانی داشته باشد.
خاطرنشان  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بخش  در  استان  های  توانمندی  معرفی  در  هرمزگانی  بانوان  کرد: 
به  اشاره  با  کامرانی  نمایند.  ایفا  فعالی  نقش  توانند  می  دستی  صنایع 
پایدار  توسعه  مهم  شرایط  از  یکی  کرد:  تصریح  پایدار،  توسعه  اهمیت 
ایجاد اشتغال پایداراست که صنایع دستی می توانند در تحقق فرصت 
ظرفیت  از  گفت:  وی  کنند.  ایفا  مهمی  نقش  کارآفریني  و  شغلی  های 
بازار  و  نوآوري   ، معرفی  برای  بنیان  دانش  های  شرکت  و  ها  دانشگاه 
یابی محصوالت صنایع دستی بهره گرفته شود. معاون سیاسی امنیتی، 
صنایع  رشته  وجود  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی 
دستی در دانشگاه های هرمزگان مزیت نسبي مهمی است که می تواند 
به  توجه  کرد:  تصریح  کامرانی،  کند.  دستی کمک  در گسترش صنایع 
تواند  می  هرمزگان  در  ان  ذیل  در  دستی  صنایع  و  گردشگری  صنعت 
در افزایش تولید و ایجاد فرصت های جدید شغلی استان تاثیر بسزایی 
داشته باشد که تحقق این مهم بکارگیری همه ظرفیت های گردشگری 

و صنایع دستی است.
به ظرفیت های که هرمزگان در بخش های  با توجه  وی تصریح کرد: 
اشتغال  ویژه  به  بیکاری  کنی  ریشه  راستای  در  توان  می  دارد  مختلف 

بانوان با توانمند سازی آنها گام های مهمی برداشت.
توسعه  از  گفت:  هرمزگان   استانداری  اجتماعی  امنیتی،  سیاسی  معاون 

صنایع دستی استان با بکارگیری همه ظرفیت ها حمایت خواهد شد.
گزارش کشف حجاب در خودرو ملزم به داشتن سند 

تصویری شد
مورد  مجدد  پیش  دوماه  ناظر،  طرح  سیستم  گفت:  فراجا  سخنگوی 
بازبینی قرار گرفت تا اشتباهات به حداقل برسد جدیدا از کشف حجاب 
در خودرو و خود پالک عکس گرفته می شود و ارسال می شود، پیش از 

این عکسبرداری صورت نمی گرفت.
اسالمی  انتظامی جمهوری  فرماندهی  سردار مهدی حاجیان سخنگوی 
درباره ایرادات طرح ناظر و ارسال پیامک های اشتباه کشف حجاب، اظهار 
کرد: برابر ماده ۶٣۸ قانون مجازات اسالمی کشف حجاب جرم مشهود 
شناخته است. سردار حاجیان بیان کرد: طرح ناظر پلیس نیز در همین 
راستاست، افرادی که در خودروهایشان کشف حجاب کرده و تردد در 
ثبت  حجاب  کشف  موضوع  عنوان  به  خودرو  پالک  باشند  داشته  شهر 

می شود.
و  حجاب  کشف  اشتباه  پیامک های  ثبت  به  اشاره  با  فراجا  سخنگوی 
ایرادات این طرح، گفت : تمامی ایرادات از طرف سامانه ناظر نیست؛ در 
برخی موارد مالک، خودرو خود به فرد دیگری غرض داده است و آن فرد 
در خودرو کشف حجاب کرده است اما ما صاحب پالک را می شناسیم، 
به همین دلیل افراد موجهی مراجعه می کردند و می گفتند کشف حجاب 
بوده و کشف حجاب  نکردم درحالی که خودرو وی دست فرد دیگری 
دوماه  ناظر،  طرح  سیستم  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  گرفته  صورت 
و  برسد  حداقل  به  اشتباهات  تا  گرفت  قرار  بازبینی  مورد  مجدد  پیش 
درحال حاضر اشتباهات بسیار کم شده است، جدیدا از کشف حجاب در 
خودرو و خود پالک عکس گرفته می شود و ارسال می شود، پیش از این 

عکسبرداری صورت نمی گرفت.
 در تاریخ ١۲ شهریور ماه ١٣٩۸ جزئیات سند اجرایی حجاب و عفاف 
به عنوان متمم مصوبات قبلی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به 
ریاست رئیس جمهوری تصویب شد. همچنین در تبصره ماده ۶٣۸ قانون 
مجازات اسالمی آمده است: »زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و 
انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از ۵٠ هزار تا 

۵٠٠ هزار ریال جزای  نقدی محکوم خواهند شد.
مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران:

۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مجرد در سن ازدواج وجود دارد
مدیرکل جمعیت و سرشماری مرکز آمار تعداد افراد مجرد در سن ازدواج 

را به تفکیک جنسیت اعالم کرد.
علی اکبر محزون گفت: در ایران بالغ بر ٩ میلیون و ۸٠٠ هزار نفر مجرد 
در سن ازدواج وجود دارد که ۴ میلیون و ۴٠٠ هزار نفر خانم و ۵ میلیون 
و ۴٠٠ هزار نفر آن ها آقا هستند. همچنین ١٣.۵ درصد زوج ها در ایران 
بدون فرزند، ١٩ درصد تک فرزند، ۲۶ درصد ۲ فرزند، ١۴.۵ درصد سه 
فرزند و بیشتر را دارند. سن متعارف ازدواج برای آقایان بین ١۵ تا ٣۵ 
سالگی و خانم ها ١۸ تا ۲٩ سالگی است چرا که در این سن بیشترین 
آمار ها به ثبت می رسد. طبق اعالم مرکز ملی آمار، بیشترین نرخ ازدواج 
در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و کمترین 
نرخ در استان های تهران، البرز و سمنان به ثبت رسیده است. مجلس 
شورای اسالمی پارسال طرح جمعیت و جوانی را با محوریت جوانسازی 
موارد  این  جمله  از  که  رساند  تصویب  به  ماده   ۷٣ قالب  در  جمعیت 
تخصیص زمین به افراد دارای سه فرزند و ثبت نام خودرو تولید داخل 

برای فرزند دوم است.

اخبار حوزه زنان
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 مواد الزم
رشته کادایف یا شعریه۵۰۰ گرم

کره ۱۲۵ گرم
روغن مایع۴  قاشق غذا خوری

پنیر موزارال )موتزارال( یا)پنیربزبی نمک( ۱۲۵ گرم
مواد الزم شربت :

شکر ۲.۵ لیوان
آب ۲.۵ لیوان

لیمو تازه ۱ عدد
پودر فندق یا پسته)برای تزیین( ۱ قاشق غذا خوری

طرز تهیه
آب و شکر را روی اجاق بگذارید تا باهم ۵دقیقه بجوشند و شکر در آب 
حل شود سپس آب لیمو را گرفته به شربت اضافه کنید سه تا چهار 

دقیقه هم با آبلیمو بجوشند و بعد شعله را خاموش کنید
کره را در ظرفی آب کنید و روغن مایع را نیز به آن اضافه کنید و خوب 

مخلوط کنید
رشته ی کادایف که بهتر است تر باشد یا درصورت نبود شعریه را با دست 
خورد کرده کره و روغن مایع را که مخلوط کرده بودیم اضافه کنید و 

درون ظرفی خوب تفت دهید
درون تابه ای کوچک به اندازه ی یک پیش دستی را با کره آب شده 
خوب کره مالی کنید نیمی از رشته ها را درون ظرف بریزید با دست 

خوب فشار دهید تا رشته ها منسجم شوند
پنیر بز بی نمک را قطعه قطعه کنید و روی رشته ها بچینید که البته 
به خاطر در دسترس نبودن ما از پنیر موزرال استفاده میکنیم،بقیه رشته 

ها را روی پنیر بریزید تا کامال روی پنیر ها را بپوشاند و با دست خوب 
فشار دهید تا منسجم شوند

با حرارت بسیار کم بهتر است از شعله پخش کن استفاده کنید بگذارید 
تا یکطرف رشته ها خوب سرخ شود و رنگ آن کمی تغییر کنید،مواظب 

باشید تا رشته ها زیاد سرخ نشوند یا نسوزند
سپس دسر را در ظرفی برگردانید مجدد درون تابه را کره مالی کنید و 

دسر را به تابه برگردانید تاطرف دیگر دسر نیز سرخ شود
در آخر شربت سرد شده را روی دسر داغ ریخته درون ظرف سرو بگذارید 

و روی آنرا با پودر پسته یا فندق تزئین کنید
این دسر در کشور ترکیه با چای سرو می شود و روی دسر سرشیر می 

ریزند در ایران با چای و بستنی سرو می کنند.
این دسر حتما باید گرم سرو شود .

اخبار
بانوی دونده هرمزگانی:

آرزویم حضور در مسابقات جهانی است/
امکانات مناسبی در باشگاه ابوظبی فراهم است

 بانوی دونده هرمزگانی گفت: اهدافم شرکت در مسابقات جهانی 
از ورزشکارانی مانند سپیده توکلی و سپس ادامه  الگو برداری  با 
این مسیر تا مربیگری است. فاطمه حامی افزود: ۱۷ سال دارم و 
در رشته دوومیدانی فعالیتم را از مقطع دبستان آغاز کردم و در 
رکورد  ثبت  متر  ماده ۴۰۰  در  در مسابقات مدارس  سال ۱۳۸۹ 
کردم. وی با بیان اینکه از آن پس وارد پیست دومیدانی ورزشگاه 
خلیج فارس بندرعباس با مربیگری خانم مریدی، خانم ابوالحسنی 
و آقای روشن قیاس شدم، اظهار کرد: تجربه اول مسابقات استانی 
را در کرمان بدون کسب مقام داشتم. حامی با اشاره به اینکه در 
ماده  و سپس  داشتم  متر شرکت  ماده ۱۵۰۰  در  ابتدا  مسابقات 
ماده  در  کرد:  خاطرنشان  دادم،  ادامه  را  طول  پرش  و  متر   ۴۰۰
پرش طول توانستم با پرش ۳.۵۰ در مسابقات استانی انتخاب شوم 
و در در گرگان و یزد به رقابت بپردازم ولی متاسفانه در پرش ۴.۵ 
متر دچار آسیب دیگی و به مدت یک سال از ورزش دور شدم. 
آرزویم حضور در مسابقات جهانی است/امکانات مناسبی در باشگاه 
ابوظبی فراهم است وی ادامه داد: در سفر به امارات با جستجو در 
رشته دو میدانی توانستم در مسابقات ورودی کسب مقام کنم و 
کرد: پس  اضافه  هرمزگانی  دونده  این  ابوظبی شوم.  باشگاه  وارد 
از ورود به باشگاه ابوظبی با حمایت های باشگاه از جمله در نظر 
گرفتن مربی هایی در رشته های بدنسازی، دو سرعت، استقامت و 
پرش توانستم ۱۱ مدال کسب کنم. وی با بیان اینکه درحال حاضر 
در مراحل اتمام تحصیل و سپس بستن قرارداد با باشگاه ابوظبی 
هستم، عنوان کرد: در این شرایط و در کشور امارات متحده عربی 
فضای رقابتی راحت تری را می توانم داشته باشم؛ اهدافم در ابتدا 
مانند  ورزشکارانی  از  برداری  الگو  با  جهانی  مسابقات  در  شرکت 

سپیده توکلی و سپس ادامه این مسیر تا مربیگری است.
بانوان فوالدهرمزگان راهی لیگ دسته اول 

بسکتبال کشور شدند
تیم بسکتبال بانوان فوالدهرمزگان با قرار گرفتن در جایگاه سوم 
آورد.د  بدست  را  کشور  اول  دسته  لیگ  به  صعود  جواز  مشترک 
لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  در  هرمزگان  فوالد  بانوان  بسکتبال  تیم 
شیمیدر  تیم  دیدار   به  کشور  های  باشگاه  بسکتبال  دوم  دسته 
قم رفتند. در این مرحله بانوان هرمزگانی در دو بازی با اختالف 
خیلی کم مقابل شیمیدر شکست خوردند تا راهی بازی رده بندی 
اسالمی  جمهوری  بسکتبال  فدراسیون  تصمیم  اساس   بر  شوند. 

ایران بازی رده بندی انجام نشد و بانوان فوالد هرمزگان به همراه 
تیم پادما یدک ایرانیان اصفهان مشترکا سوم شدند و راهی لیگ 
دسته اول شدند. شاگردان فرزانه چنگ در تیم فوالد هرمزگان در 
این مسابقات ۱۲ پیروزی کسب کردند و تنها دو باخت در نیمه 
با عملکرد کامال  تا  نهایی مقابل شیمیدر قم در اصفهان داشتند 
شاهین  لئونارد  های  تیم  کنند.  صعود  اول  دسته  لیگ  به  خوب 
شدند.   دوم  دسته  لیگ  فینال  بازی  راهی  قم   شیمیدر  و  شهر 
فرزانه چنگ، سرمربی تیم فوالد هرمزگان در پایان این مسابقات 
از محمد کارگران مدیر امور ورزش و مجموعه  فوالد هرمزگان که 
حمایت الزم را از تیم بسکتبال بانوان داشتند و همچنین از خادمی 
مدیرکل ورزش و جوانان، خانم پالسی زاده نایب رئیس و هیات 
بسکتبال تشکر کرد. وی بیان کرد: در زمانی که ما می خواستیم 
به این مسابقات اعزام شویم، با مشکالت زیادی دنبال حامی مالی 
بانوان هرمزگانی  از  و  پا پیش گذاشت  بودیم که فوالد هرمزگان 
حمایت کرد و ما هم با صعود به لیگ یک جواب حمایت ها آن 
ها را دادیم و امیدوارم در لیگ یک هم از این تیم حمایت کامل 
صورت گیرد. مسابقات لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان کشور در 
بانوان فوالد  ۸ گروه برگزار  شد. در این رقابت ها تیم بسکتبال 
پارس  هواپیمایی  اهواز،  جوم  های  تیم  با   G گروه  در  هرمزگان 
شیراز و شهدای سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم گروه 
فرزانه چنگ،  را سرمربی  هرمزگان  فوالد  بانوان  تیم  اعضای  بود. 
سرپرست آمنه حمدی اصل ، مدیر فنی هنگامه هنگام پور، آنالیزر 
رنجبر  مربی  محفوظه  و  هانیه جاللی  تدارکات  نرجس ساالری، 
تندرو، مرضیه فرهادی،  پرانداخ، مرضیه  را مهسا  تیم  بازیکنان  و 
زهرا تندرو، محبوبه مدارایی، مهدیه دادرس، آسیه عیدی، محدثه 
مرادی، فاطمه ناصری، محدثه امیدی ، فاطمه آراسته، سحر پای 
توران ، مهسا سلطانی، ستاره رمضان زاده، راحله خلفی نژاد و سرور 

سایانی تشکیل می دهند.
نخستین تست تیم والیبال فوالد هرمزگان 

برگزار شد 
اولین تست تیم والیبال فوالد هرمزگان برای حضور در لیگ دسته 
یک بانوان کشور برگزار شد.   نخستین تست تیم والیبال بانوان 
فوالد هرمزگان ، در سالن والیبال مجموعه هفت تیر بندرعباس با 
حضور کادر فنی این تیم برگزار شد . تیم بانوان فوالد هرمزگان با 
هدایت  بتول مهران پور ، مربی مهدیه ضمیری ، مدیر فنی تیم 
برای دومین   ، تیم  پیروانی سرپرست  و گلشن  سکینه محمودی 
 . داشت  خواهد  حضور  کشور  یک  دست  لیگ  در  متوالی  سال 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک زنان کشور سال 

۱۴۰۰ جام »سردار دل ها« از  ۲۵ دی تا ۲۴ بهمن با رقابت ۳۳ 
تیم پیگیری شد و در نهایت با قهرمانی سریک گنبد به پایان رسید. 
امسال  والیبال،  فدراسیون  لیگ  سازمان  ریزی  برنامه  اساس  بر 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های لیگ دسته یک بانوان در دو 
گروه )A و B( برگزار می شود که تیم بانوان فوالد هرمزگان در 

گروه A این مسابقات حضور دارد.
مهریه  هم مشمول پرداخت مالیات شد!

مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق 
پرداخت  مشمول  باال  به  سکه   ۲۰۰ مهریه های  و  می شوند  ثبت 
۱۵ درصد حق ثبت می شوند. حجت االسالم موسی غضنفرآبادی؛ 
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره آخرین وضعیت 
این  این کمیسیون، گفت:  در   مهریه  قانون  اصالح  بررسی طرح 
نظر  اعالم  برای  و  تصویب  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  در  طرح 
وی  است.  گرفته  قرار  مجلس  هیئت رئیسه  اختیار  در  نمایندگان 
با بیان اینکه این طرح در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان قرار 
دارد، افزود: تعدای از نمایندگان نیز در حال جمع آوری  امضا از 
این  تا  رئیسه درخواست کنند  از هیئت  تا  وکالی ملت  هستند 
طرح با اولویت در مجلس بررسی شود. نماینده بم در مجلس با 
نحوه  در  در کمیسیون مصوب شد  این طرح که  در  اینکه  اعالم 
داد:  ادامه  گرفت،  صورت  اصالحاتی  مالی  محکومیت های  اجرای 
افراد بدهکار وجود دارند بدون اینکه دینی به گردنشان باشد یعنی 
اینکه طلب های بالعوض نداشته باشند در زندان به سر می برند که 
مهریه از جمله های آن است که درباره نحوه مجازات آنها بازنگری 
مجلس  حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیس  گیرد.  صورت  جدی 
تصریح کرد: در جریان بررسی طرح در کمیسیون این جمع بندی 
صورت گرفت که  حبس زدایی و قضازدایی صورت گرفته شود  و 
مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نشوند و بانوان نیز برای به اجرا 
گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی 
نباشند که این موضوع هم به این دلیل بود که روند دریافت مهریه 
کمیسیون  مصوبات  در  اینکه  بیان  با  غضنفرآبادی  نشود.  سخت 
اندیشه  تمهیداتی برای جلوگیری از ثبت مهریه های سنگین نیز 
مصوباتی  موضوع  این  از  جلوگیری  برای  کرد:  اظهار  است،  شده 
درجهت دریافت مالیات  از مهریه های باال مصوب کردیم که همان 
حق ثبت است. وی افزود: براساس  این مصوبه کمیسیون قضایی 
برای مهریه های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده 
قیمت  درصد  دهم  چهار  سکه   ۱۰۰ تا   ۱۴ بین  مهریه های  از  و 
سکه ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده و  مهریه های بین 
۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می شوند و 

مهریه های ۲۰۰ سکه به باال مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت 
به عنوان حق  را  باید ۱۵درصد قیمت سکه ها  و زوج ها  می شوند 
مجلس  حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیس  کنند.  پرداخت  ثبت 
عنوان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه 
از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می شود و وجه حاصل 
از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند 
که در بودجه ساالنه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می شود، 
به طور  مالی  قانون حبس مردان دارای تمکن  واریز خواهد شد. 
کامل حذف شده است؟ به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن 
مالی دارد و دین همسر خود را نمی پردازد، همچنان به قوت خود 
از  افزود: »در حال حاضر پرونده های متعددی  باقیست. قاسم پور 
زنانی در دادگاه ها داریم که دچار کراهت از همسران شان هستند 
و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند 
ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طالق ایشان 
این  اغلب دادگاه هم عسروحرج  این شرایط  نیست. متأسفانه در 
زنان را احراز نمی کند و این زنان در شرایط سختی به سر می برند. 
در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال 
متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا 
از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت 

شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.«
بانوی هرمزگانی مهریه خود را به شهیدان اهدا 

کرد
شهدای  گلزار  به  را  رز  گل  شاخه   ۱۳۶۶ هرمزگانی  بانوی  یک 
بندرعباس تقدیم کرد.   »محبوبه کریمی پور«، بانوی هرمزگانی 
۱۳۶۶ شاخه گل رز را که معادل مهریه خود بوده به گلزار شهدای 
بندرعباس اهدا کرد.  وی در رابطه با علت این اقدام خود گفت:» 
به  بودن  نشده  شناسایی  که  گمنام  شهدای  وقتی  پیش  سالها 
بندرعباس آورده می شدند یا در شهرهای ایران پیکر آنها تشییع 
می شد، بسیار تحت تاثیر قرار می گرفتم و همانجا نیت می کردم 
در آینده تعدادی گل که به عنوان مهریه خودم تعیین کرده ام،  
تقدیم روح طیبه شهدای کشورم و گلزار شهدای بندرعباس کنم«.  
او در ادامه افرود: این شهدا به پاس رشادت ها، ایثار و جان فشانی 
که برای مهین و ارزش های کشورشان، دفاع از حیثیت مردم خود 
داشتند، این کمترین کاری بود که باید انجام می دادم و در مقابل 
عظمت ارزش های که شهدا برای کشور و مردم به یادگار گذاشتند، 
خدمت اینجانب بسیار ناچیز است و این گل ها را عالوه بر شهدا،  
چنین  که  نمایم  می  شهدا  مادران  و  پدران  و  آنان  خانواده  نثار 

فرزندانی تربیت کردند.

با سرآشپز= کنوفه


