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ناهید کیانی، قهرمان تکواندوی آسیا شد

رشد ۷۱ درصدی پرداخت وام ازدواج در بهار امسال

ثبت نام دانش آموزان در مدارس تا پایان مرداد/ 
تغییر »سن« ثبت نام در کالس اول

دعوت سه بانوی هرمزگانی به اردوی تیم ملی بزرگساالن

نرخ باروری در هرمزگان ۲.1 و بیشتر از نرخ 
کشوری است



ناهید کیانی نماینده وزن ۵۳- کیلوگرم تکواندوی بانوان ایران 
با شکست رقبای خود به مدال طالی آسیا رسید.

بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا با حضور ۳۸۶ 
تکواندوکار از ۳۴ کشوراز امروز جمعه به مدت ۴ روز و به میزبانی کره 

جنوبی در سالن »هوبان« شهر چانچئون آغاز شد. 
تیم ملی بانوان ایران در روز نخست این مسابقات دو نماینده داشت 
که حاصل تالش آنها یک طال و یک برنز بود و تنها نماینده تیم مردان 

ایران نیز به یک مدال برنز رسید.
ناهید کیانی نماینده وزن ۵۳- کیلوگرم ایران در مبارزه پایانی برای 
کسب مدال طال  به دیدار »چاروس کامایوا«  نفر ۱۳ رنکینگ جهانی 
و دارنده مدال طالی آسیا و ارتش های جهان رفت و در نهایت دو بر 

صفر صاحب پیروزی شد و بر روی سکوی نخست آسیا ایستاد.
یک   بر   ۲ داشت  سپس   استراحت  نخست  دور  این  از  پیش  کیانی 
)راند اول ۸ - ۳( و )راند دوم ۱۵ -۳( برابر کانابال از فیلیپین به برتری 
رسید و در دیدار دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر )راند اول ۶-۴( و )راند 
به پیروزی رسید و  از کشور چین   ژیالو«  برابر  »وانگ  دوم ۲-۱۲( 

راهی فینال شد. 
 دانیال بزرگی در وزن ۶۸- کیلوگرم دیگر نماینده تیم مردان ایران در 
روز نخست بود. وی ابتدا برابر ژانگ از کره جنوبی ۲ بر صفر و با نتایج 
۱۱ بر۳ و ۱۴ بر۲ پیروز شد و سپس مقابل حسین لطفی از افغانستان 
با حساب ۲ بر یک) ۱۶ بر ۴، ۱۴بر ۱۶ و ۱۶ بر ۱۰( به برتری رسید و 
راهی مرحله نیمه نهایی رسید اما در مرحله نیمه نهایی برابر اولوگ بک 
بر صفر)  نتیجه ۲  با  توکیو  المپیک  قهرمان  و  ازبکستان  از  رشیدوف 

۱۱بر ۷ و ۱۱بر ۳( شکست خورد و به مدال برنز رسید.

همچنین زهرا شیدایی در وزن ۵۷- کیلوگرم نیز دیگر نماینده بانوان 
دور  یک  از  پس  شیدایی  بود.  آسیا  قهرمانی  نخست  روز  در  ایران 
استراحت، در مرحله یک چهارم نهایی برابر یاسین یارا محمد از اردن 
۲ بر صفر) ۶بر۴ و ۲ بر صفر(  به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی 

راه یافت. شیدایی در مرحله نیمه نهایی برابر لو زونگشی از کشور چین 
با نتیجه ۲ بر صفر) ۱۲ بر ۲  ۱۲ بر ۳ (  شکست خورد و به مدال 

برنز بسنده کرد.

ناهید کیانی، قهرمان تکواندوی آسیا شد

2

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
رم

ها
ل چ

سا
 14

01 
یر 

4  ت
به 

شن
 14

ه ۵
مار

 ش
ان

زگ
رم

ن ه
زنا

ی 
دا

ص

  گزارش  : ایسنا

اخبار کوتاه
ثبت 11 هزار و ۵4۸ گزش عقرب در میناب/کودک 10 

ساله قربانی عقرب
در  گفت:  میناب  )ع(  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  رئیس 
شهرستان میناب در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۴۸ مورد گزش 

ثبت شد.
دکتر یداهلل رئیسی ماکیانی با بیان اینکه  متاسفانه ساالنه در 
شهرستان میناب با توجه به گرمی هوا و هجوم مار و عقرب 
به منازل، بسیاری از افراد دچار گزش می شوند، اضافه کرد: در 
شهرستان میناب در سال گذشته آمار ثبت شده گزش ها ۱۱ 
هزار و ۵۴۸ نفر بوده و از ابتدای سال تاکنون ۵۵۴ مورد ثبت 
گزش داشته که این آمار ها به غیر از موارد سرپایی اورژانس 

محاسبه شده است.
اینکه سم بسیاری از عقرب ها در برخی از  با اشاره به  وی 
نواحی بسیار کشنده است، عنوان کرد: تعداد ۲۰۰ نوع عقرب 
در دنیا وجود دارد که ۲۰ نوع از این عقرب ها سمی و کشنده 
نواحی  در  آن ها  کشنده  نوع   ۳ نوع    ۲۰ این  از  و  هستند 
گرمسیری  هرمزگان، سیستان بلوچستان، جنوب کرمان و 
خوزستان هستند که سم مهلک و قوی را با خود حمل می 

کنند.
به  اشاره  با  میناب  )ع(  ابوالفضل  بیمارستان حضرت  رئیس 
اینکه در سال گذشته و امسال هیچ یک از گزش ها با اقدامات 
به موقع کادر درمان منجر به فوت بیماران در میناب نشده 
ده  اخیر یک کودک  مورد  متاسفانه در  اما  اضافه کرد:  بود، 
ساله بدلیل گزش عقرب علی رغم تالش کادر درمان جان 

خود را از دست داد.
رئیسی ماکیانی اظهار کرد: این  کودک ۱۰ ساله در تاریخ ۲۱ 
خردادماده ساعت ۱۴:۵۲ دقیقه با تشخیص عقرب گزیدگی 
به بیمارستان مراجعه و بالفاصله توسط پزشک طب اورژانس 
بستری و آزمایشات بالینی برای وی انجام شد که آزمایشات 
ابتدایی انجام شده نشان از شرایط عادی بیمار می داد ولی با 
این وجود متخصص طب اورژانس به آزمایش ها بسنده نکرد 
و ویال ضد عقرب توسط طب اورژانس در ۲ مرحله برای بیمار 
که بستری موقت بود انفوزیون شد. رئیس بیمارستان میناب 
خاطرنشان کرد: که تا پیش از پروسه اعزام تمامی کارهای 
درمانی و بالینی بیمار تا ساعت ۱:۳۰ دقیقه مورخه ۲۲ خرداد 
۱۴۰۱ انجام و بیمار توسط آمبوالنس اورژانس که آماده به 
اعزام  کودکان  بیمارستان  به  بود  ترومایی  بیمار  یک  اعزام 
شد اما متاسفانه با خبر شدیم بیمار در بیمارستان کودکان 
خانواده  به  را   بزرگ  غم  این  که  کند  می  فوت  بندرعباس 

داغدیده  این کودک تسلیت عرض می کنیم.
کادر  تمام  مورد  این  در  اینکه  به  اشاره  با  ماکیانی  رئیسی 
درمان نهایت سعی و تالش خود را به جهت حفظ سالمت 
بیمار انجام دادند، گفت: متاسفانه کشندگی سم عقرب باعث 

از دست رفتن این کودک ده ساله شد.
یک جان باخته و ۵ مورد مشکوک به تب کریمه کنگو/ 

عالئم بیماری چیست؟
تب کریمه کنگو یکی از بیماری های خطرناکی است که از 
طریق ارتباط با دام آلوده زنده و گزش کنه به انسان منتقل 
این  گزارش شده،  باال  آن  در  میر  و  امکان مرگ  و  می شود 

بیماری در استان هرمزگان نیز دیده شده است.
تب کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده است که تب در 
آن حاد است و به وسیله گزش کنه رخ می دهد این ویروس 

در حیوانات دیده می شود و امکان انتقال به انسان نیز دارد.
میزان  اطالعاتی  داده های  اساس  بر  ویروسی  بیماری  این 
از  نیز کنه است و پس  ناقل آن  و  باالیی دارد  و میر  مرگ 
گزش یا تماس با حیوان و الشه حیوانات و خون و ترشحات 
این  دارد.  نیز  را  انسان  به  انتقال  امکان  آلود حیوانات  خون 
بیماری خطرناک اخیرا خود را در استان های مختلف کشور 
نشان داده و اخبار مختلف حاکی از آن است چندین بیمار با 
عالئم این بیماری مراکز درمانی مراجعه کرده اند، در استان 
هرمزگان نیز وجود این بیماری تایید شد و چند مورد به تب 

کریمه کنگو مبتال شده اند.
به همین جهت و برای بررسی وضعیت این بیماری در استان 
هرمزگان، راه های انتقال، عالئم بیماری و میزان خطر آن با 
هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  نوروزیان  فاطمه 
گفت وگویی ترتیب دادیم تا وی در خصوص آخرین وضعیت 
در  را  خود  اطالعات  هرمزگان  استان  در  کنگو  کریمه  تب 
اختیار مخاطبان این رسانه قرار دهد. فاطمه نوروزیان گفت: 
عامل بیماری تب کریمه کنگو یک نوع ویروس است که در 
اثر تماس با دام و گزش کنه احتمال انتقال آن انسان وجود 

دارد.
وی افزود: افرادی که به واسطه موقعیت شغلی با دام ارتباط 
دارند و یا افرادی که در امر کشتارگاه و ذبح دام با گوشت و 
خون حیوان ارتباط دارند و در هنگام ذبح در قسمتی از بدن 
دچار خراشیدگی و یا زخم باشند در معرض ابتال به بیماری 
نیز  آلوده  دام  خونی  ترشحات  و  خون  اگر  حتی  و  هستند 
به مخاط چشم انتقال یابد احتمال انتقال ویروس و بیماری 

وجود دارد.

برگزاری جلسه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی 
در اتاق بازرگانی استان هرمزگان

بازرگانی  اتاق  و صنایع دستی  جلسه کمیسیون گردشگری 
هرمزگان جهت همفکری و مساعدت در خصوص راهکارهایی 
دستی  صنایع  و  گردشگری  بالندگی صنعت  و  توسعه  برای 
هرمزگان به ریاست دکتر عباس براهیمی رئیس کمیسیون 
گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی هرمزگان و با حضور 
ریما رستمی دبیر کمسیون گردشگری وصنایع دستی اتاق 
بازرگانی هرمزگان، دکتر صالح دریانورد مشاور پژوهشکده اتاق 
بازرگانی بندرعباس، سهراب بناوند مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان، دکتر پیام رضایی دبیرکل 
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی، محمد 
احمدزاده مدیر بندر شهید حقانی بندرعباس، مهندس آتش 
آب پرور کارشناس سرمایه گزاری و مشارکت های مردمی 
کمسیون  رئیس  نایب  عسکری  فائقه  بندرعباس،  شهرداری 
گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، باقر جعفری نایب 
جواهر  دستی،  صنایع  و  گردشگری  کمیسیون  دوم  رئیس 
قاسمی،  مریم  قاسمی،  فوزیه  محمدیان،  فاطمه  میری، 
زینب تبرزد عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق 
بازرگانی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار 
شد. مسلم عاشوری سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری بندرعباس در این جلسه گفت: برای حمایت 
از صنعتگران حوزه صنایع دستی چندین نمایشگاه و بازارچه 
را تا این لحظه برگزار کردیم تا صنعتگران بتوانند تولیدات 
خود را به نمایش و عرضه برسانند که همچنان پنجشنبه های 
خالق صنایع دستی در محل نیم دایره پشت فرمانداری در 
حال برگزاری است. عاشوری در پایان تصریح کرد: همکاری 
و تعامل بین مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
 ، فرهنگی  میراث  کل  اداره   ، بازرگانی  اتاق   ، بندرعباس 
گردشگری و صنایع دستی و سایر ادارات مرتبط با این  حوزه 
می تواند باعث رشد و توسعه حوزه صنایع دستی شود که در 
نتیجه مسائل و مشکالت صنعتگران صنایع دستی را مرتفع 

خواهد کرد.
طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم در هرمزگان 

آغاز شد
برنامه  این  در  گفت:  هرمزگان  بهزیستی  اداره  سرپرست 
در  دوم سال ۹۸  نیمه  تا  دوم سال ۹۵  نیمه  متولدان  ملی 

پایگاه های سنجش بینایی غربالگری می شوند.
سامیه جهانشاهی افزود: برای شرکت در این برنامه ملی در 

دست داشتن مدارک هویتی کودک و کارت چشم پزشکی 
سال های قبل الزامی است. وی گفت: کودک پس از معاینه 
در صورت تنبلی چشم به بینایی سنج معرفی می شود و در 
نوبت سوم چشم پزشک پس از معاینه های الزم در صورت 
ساله   ۶ تا   ۳ کودک  هزار   ۱۳۳ می کند.  تجویز  عینک  نیاز 
هرمزگانی در این برنامه ملی در ۱۳۰ پایگاه سنجش بینایی 

تا پایان سال سنجش می شوند.
نرخ شهریه مدارس غیر دولتی اعالم شد/ شهریه 

ثابت از 4 تا ۳۵ میلیون
مشارکت های  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
مردمی از تصویب شهریه مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: 
حداقل شهریه ثابت ۴ میلیون و حداکثر ۳۵ میلیون تومان 
تعیین شد. احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از 
اعالم شهریه مدارس غیردولتی خبر داد و اظهار کرد: در حال 
حاضر شهریه ثابت مدارس غیردولتی در حال بارگذاری روی 
موظف  غیردولتی  مدارس  مسؤوالن  و  است  مدارس  سامانه 
در  خانواده ها  دید  معرض  در  را  شهریه  میزان  که  هستند 

مدرسه قرار دهند.  
ثابت مدارس غیردولتی حداقل ۴  اینکه شهریه  بیان  با  وی 
میلیون تومان و حداکثر ۳۵ میلیون تومان است، گفت: شهریه 
پرورشی  و  آموزشی  فعالیت های  و  برنامه ها  اساس  بر  ثابت 
مدارس و ساختار فضا و تجهیزات و نیروی انسانی مشخص 
می شود. محمودزاده به شهریه فعالیت های فوق برنامه اشاره 
کرد و ادامه داد: در مدارس غیردولتی سه هزینه وجود دارد 
که شامل شهریه ثابت، شهریه فوق برنامه و هزینه های متفرقه 
مثل لباس فرم، غذا و ایاب و ذهاب است که ما شهریه ثابت 
را اعالم کردیم اما شهریه فوق برنامه و متفرقه جداست. وی 
افزود: شهریه فوق برنامه تا ۳۸ درصد شهریه ثابت می تواند 
تعیین شود که باید حتما به تصویب شورای نظارت منطقه و 
استان برسد و همچنین اخذ آن بعد از شروع سال تحصیلی 
است؛ هزینه های متفرقه نیز با هماهنگی انجمن اولیا و مربیان 
مدرسه تعیین می شود.  معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه شهریه مدارس روی سایت مشارکت ها نیز قرار خواهد 
و  آموزش  اداره کل  در  نظارتی  تیم های  کرد:  اضافه  گرفت، 
ارزیابی  اداره  مردمی،  مشارکت های  اداره  استان ها،  پرورش 
عملکرد استان ها، اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی 

بر شهریه مدارس غیردولتی نظارت دارند.
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بروز مشکالت بسیار برای خانواده هایی که زنان آن ها به دالیل 
بسیار  تا طرح  می شوند، سبب شد  به حبس  محکوم  مختلف 
موفق و سازنده ای از سوی قوه قضائیه با عنوان طرح "زندانی 
با رای باز" اجرا شود تا زنان، جایگاه همسری و مادری خود را 
همچنان حفظ کنند، شغلی برای خودکفایی داشته باشند و از 

انگی که در انتظارشان است، محفوظ بمانند.
سهل  اثر  در  است  ممکن  اش  زندگی  در  فردی  هر  نیکنام:  معصومه 
انگاری یا نداشتن اطالع و آموزش دچار گرفتاری شود و از فرزندانش 
دور شود و چه دوری بدتر از این، مثل همان خانمی که با داشتن ۲ 
محکوم  حبس  سال   ۲ به  دوستش  به  جا  بی  اعتماد  بخاطر  و  فرزند 
شد. خانمی که برای خودش کارآفرین بود و برای بانوانی چون خودش 
اشتغالزایی کرده بود اما در اثر سهل انگاری و اعتماد،  کلید گاو صندوق 
را در اختیار دوستش قرار می دهد و آن  دوست از این اعتماد سوء 
استفاده کرده و چک هایش را با مبالغ باال خرج می کند و وقتی از او 
شکایت می شود و نمی تواند بدهی هایش را پرداخت کند برایش ۲ 
سال محکومیت در نظر گرفته می شود و در اثر این اتفاق همسرش 
سکته می کند و فرزندانش نمی توانند ادامه تحصیل دهند. می گویند 
در بند دیگری خانمی فرهنگی  به حبس محکوم شده است. این معلم 
تنها  نه  را  هایش  قسط  گیرنده  وام  و  بود  کرده  را  فردی  وام  ضمانت 
پرداخت نکرد بلکه متواری هم شد و از آن جایی که این بانوی فرهنگی 
توان پرداخت اقساط را نداشت به یک سال حبس محکوم شد، کدام 
یک از این بانوان، شایسته این هستند که انگ سابقه دار را یک عمر 
یدک کشیده و از فرزندان خود دور باشند؟ این در حالی است که بروز 
به دالیل مختلف  ها  زنان آن  برای خانواده هایی که  بسیار  مشکالت 
محکوم به حبس می شوند، سبب شد تا طرح بسیار موفق و سازنده ای 
از سوی قوه قضائیه با عنوان طرح "زندانی با رای باز" اجرا شود تا زنان، 
جایگاه همسری و مادری خود را همچنان حفظ کرده و از انگی که در 

انتظارشان است، محفوظ بمانند.
در  ها  زندان  و سازمان  قضائیه  قوه  با همکاری  که  ای  اولین موسسه 
آن می گذرد  فعالیت  از  اکنون ۲ سال  و  ورود کرد  این طرح  اجرای 
موسسه حامیان اندیشه رشاد است و قرار است این فعالیت اجتماعی 
و فرهنگی در سراسر کشور با حمایت از زنان زندانی در جهت حفظ 
کیان خانواده در سراسر کشور توسعه یابد براین اساس به سراغ "مهوش 
صابری" مدیرعامل این موسسه آمده ایم، بانوی خیری که می گوید، 
فرد توانمند و ثروتمندی نیست بلکه تسهیل گر اجتماعی است و در 
ارتباط با خیرین، مسئوالن نهادهای دولتی و غیر دولتی، قوه قضائیه، 
استانداری،  فرمانداری،  بهزیستی،  )ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته 
شهرداری و آموزش و پرورش توانسته از افراد آسیب دیده حمایت کند 
و گوش شنوایی برای آن ها باشد. اینکه چگونه طرح سازنده "زندانی با 
رای باز" در تهران و در موسسه حامیان اندیشه رشاد برای نخستین بار 

اجرا شد با مهوش صابری به گفت و گو نشستیم.  
حمایت از افراد آسیب دیده تا زنان زندانی 

این بانوی خیر و تسهیل گر اجتماعی در مورد عالقه اش به امور خیر 
می گوید: حدود ۲۸ سال است که در زمینه آسیب های اجتماعی و کار 
خیر فعالیت دارم، شروع به کارم هم از کمیته امداد امام خمینی )ره( 
بود چون کارمند کمیته امداد بودم و در بخش آموزش خانواده فعالیت 
داشتم. عالقمند بودم با خانواده هایی که به نوعی دچار مشکل و آسیب 
شده بودند، صحبت کنم، در نهایت با تعدادی از دوستان به این نتیجه 
رسیدم تا موسسه خیریه ای ثبت کنم براین اساس شروع کارم با افراد 
آسیب دیده بود، این افراد از طریق بهزیستی یا کمیته امداد معرفی می 
شدند چند سال به این روال گذشت تا اینکه طرح ساماندهی خانواده 
های بی سرپناه شهر تهران از سوی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
تهران به بنده پیشنهاد شد و قبول کردم و ۱۱ سال در عمق خانواده 
وقتی یک  این صورت که  به  رفتم  فرو  تهران  های آسیب دیده شهر 
باید به فرد بی خانمان اشتغال و فرزندان  فردی بی خانمان می شد 

نشود  متالشی  خانواده  تا  کردم  می  توجه  ها  آن  تحصیل  از  بازمانده 
هدف این بود تا تحکیم خانواده حفظ شود. پدر برای ترک به مراکز 
ترک اعتیاد فرستاده می شد اگر مادر خانواده نیز اعتیاد داشت به این 
مراکز هدایت می شد با آموزش و پرورش ارتباط داشتیم تا فرزندان آن 
ها از تحصیل باز نمانند در این راستا معلمانی که نذر فرهنگی داشتند 
بسیار کمک می کردند. در طرح اسکان خانواده ها بی سرپرست شهر 
تهران خیلی موفق عمل کردیم چرا که یکسری از خیران شهر تهران را 
شناسایی کردیم با کمک برخی از مشاوران امالک خانواده ها را از بی 
خانمانی نجات دادیم و کمکشان کردیم تا به روال عادی زندگی برگردند 
و جزئی از جامعه ای باشند که در کنار فرزندان خود زندگی کنند مثال 
اگر مادری از مراکز ترک اعتیاد بیرون می آمد، کمکش می کردیم تا 
فرزندش را از بهزیستی بگیرد و اشتغال پایداری داشته باشد تا بتوانند 

به زندگی خود ادامه دهد.  «
گامی بلند به سوی توانمند سازی

صابری در طول فعالیت های خیرخواهانه خود به اجرای طرح دیگری 
اشاره می کند، طرحی به که توانمندسازی افراد بهبودیافته از اعتیاد 
و  آوری  جمع  جامعه  سطح  از  که  معتادی  فرد  "هر  داشت.  توجه 
غربالگری و به مراکز ترک اعتیاد فرستاده می شود در نهایت به حال 
خود رها می شد یعنی یک فرد یک سال به مراکز ترک اعتیاد می رفت 
و خارج می شد بدون اینکه مهارت و توانمندی داشته باشد براین اساس 
باسازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران صحبت شد از آن جایی که 
این سازمان، مراکزی با عنوان "بهاران" داشت که مدتی تعطیل شده 
بود، آمدیم یکی از این مراکز را در اختیار گرفتیم و با کسب مجوز از 
سازمان فنی و حرفه ای توانستیم در آن جا ۱۵۰ نفر از معتادان بهبود 
یافته را آموزش دهیم و بعد از اخذ مدرک، وام اشتغال دریافت کرده و 
و شغل پایدار برای خودشان ایجاد کنند، براین اساس ۱۲ شغل براساس 
عالقه و پیشینه افراد تعریف شد. برای کمک از خیرین از کسی وجه نقد 
دریافت نمی کنیم و نیاز عمده مددجویان اعم از تامین مسکن، درمان، 
لوازم ضروری منزل یا آموزش و حرفه آموزی را مطرح کرده و خیرین 

وجوه خود را به حساب خانواده واریز می کنند.
این زنان هم حق زندگی دارند

صابری در مورد اجرای به اجرای طرح پرونده های باز می رسد اینکه 
برای اجرای این طرح چه شرایط و مراحلی را سپری کرده تا این طرح 
به مرحله اجرا درآمد. " یکی از مشکالتی که ما اینجا داشتیم این بود 
که قبل از اینکه این مرکز توانبخشی برای زنان زندانی راه اندازی شود 
یک سری از بانوان سرپرست خانوار در این مرکز مشغول به کار بودند 
که ترمه تولید می کردند زمانی که متوجه شدند تفاهمنامنه ای امضا 
شده و قرار است بانوان زندانی به این جا بیایند، انصراف و استعفا دادند 
و رفتند، دلیل شان این بود که اگر خانواده مان بفهمند با زنان سابقه 
دار کار می کنیم، دچار مشکل می شویم چون اینها سابقه دارند، می 
خواهم اعالم کنم که این خانم ها هم حق زندگی دارند چون ناخواسته 
درگیری  یا  رانندگی  حین  شما  و  من  شاید  شدند،  آسیب  این  دچار 
کوچیک مشکلی برایمان ایجاد شود که مجبور شویم یک سال یا دو 
سال حبس بکشیم، هیچ وقت نباید خود را مستثنی بدانیم،   این اتفاق 

هر آن ممکن است برای ما نیز پیش بیاید.«
گناه فرزندان، مادران و پدران زندانی چیست؟

دارند،  فرزندانی  زندانی،  آقای  یا  خانم  این  که  است  این  دیگر  مساله 
گناه  این فرزندان چیست که جامعه به آن ها چنین نگاهی دارد؟ گاه 
دیده شده که یک زن زندانی، محکومیتش را طی کرده و آمده بیرون 
اما متاسفانه برخی از مشاوران امالک به آن ها خانه اجاره نداده اند، آن 
ها باید چه کار کنند؟ همه باید با هم کمک کنیم تا این مشکل حل 
شود، این مشکل هم به دست من و شما حل می شود، فکر نمی کنم 
به دست افراد دیگه ای حل شود این جایگاهی است که خدا در اختیار 

من و شما گذاشته اگر بخوهیم می توانیم این مشکالت را حل کنیم.
چگونگی اجرای طرح پرونده های باز

صابری در مورد اجرای طرح پرونده های باز برای نخستین بار در شهر 
تهران و چگونگی اجرای آن می گوید: حدود ۲ سال گذشته بود که با 
مراجعه به زندان زنان شهرری با مدیریت آن جا آشنا شدم و طرحی را 
به عنوان زندانی رای باز مطرح کردند از این موضوع اطالع و شناختی 
نداشتم، مدیر این مرکز این طرح را با همکاری قوه قضائیه در اصفهان 
اجرا کرده و موفقیت آمیز بود، گفتند شما حاضرید این کار را در تهران 
اجرا کنید، بدون توجه به مشکالت کار، گفتم بله و قبول کردم، یک 
نگرانی و دغدغه داشتم آن هم برای مادرانی که فرزندانی داشتند که 
بودند،  شده  آسیب  دچار  دالیلی  به  بنا  و  بودند  مجموعه  این  بیرون 
نگرانی من آن زمانی اتفاق افتاد که فکر می کردم، مادر خانواده زندان 
است، پدر هم محکومیت داشت، سرنوشت فرزندان آن ها چه می شود؟ 
وقتی که توضیح خواستم، گفتند برخی از این بچه ها توسط خانواده 
بهزیستی  خانواده  شبه  نگهداری  مراکز  در  برخی  و  مادری  یا  پدری 
نگهداری می شوند، پیش خود فکر کردم، اگر چنین مرکزی راه اندازی 
شود بچه ها تک والدین هم باشند، خوب است، حداقل مادر خانواده 
بتواند کنار فرزندان خود باشد. این موضوع و اینکه آیا موسسه ما می 
تواند این طرح را اجرا کند مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت در نهایت 
موافقت شد تا این موسسه این طرح را برای نخستین بار در تهران اجرا 

کند براین اساس تفاهمنامه ای امضا شد.  
انجمن حمایت از زندانیان، زنان زندانی که مشمول طرح رای باز می 

شدند را به موسسه ما معرفی می کرد. ارتباط خوبی گرفتیم در ابتدا 
۲۵ بانوی زندانی به ما معرفی شد. مادرانی  بودند که دارای فرزندان 
بار مرتکب  برای نخستین  بودند که  یا دختران جوانی  بوده  خردسال 
ابتدا  موسسه  به  ها  آن  وورد  با  بودند،  شده  عمد  غیر  یا  عمد  خالف 
یک دوره مشاوره را طی کردند تا ببینیم از نظر روحی وروانی چگونه 
هستند یا از نظر جسمی مشکلی دارند یا نه؟ دو یا هفته صحبت شد 
تا عالقمندی آن ها مورد بررسی قرار گیرد، مربی ها آموزش اولیه را 
به کار  تعدادی در خیاطی و بخشی در مونتاژ  ارائه کردند،  به آن ها 
گرفته شدند و همزمان خانمی اعالم کرد که توانایی این را دارد تا مثل 
ما کارآفرینی کند. این خانم در ابتدا با یک نفر کارش را شروع کرد و 
اکنون ۱۷ نفر را مشغول به کار کرده، کار آفرین دیگری نیز چند روز 
پیش آمد و قرار شده تا دو یا سه نفر از زندانیان را مشغول به کار کند. 
این افراد وقتی از مجوعه خارج شوند وارد بازار کار شده و می توانند در 
جامعه جایگاه قبلی خود را پیدا کنند به این شکل دچار آسیب نمی 

شوند به دیگران هم آسیب نمی رسانند.
گذران دوران محکومیت و ادامه روال عادی زندگی

صابری می گوید بانوان زندانی در این موسسه عالوه بر اینکه کار می 
کنند، دوران محکومیت خود را نیز می گذرانند و در حق فرزندان خود 
نیز مادری می کنند. " این خانم ها از ساعت ۸ تا ۴ بعد از ظهر در این 
موسسه کار می کنند در ایام تعطیل در منزل و در کنار خانواده شان 
هستند، تمام هم و غم دوستان ما در انجمن حمایت زندانیان، سازمان 
زندان ها و قوه قضائیه این بود که مادر یا همسر کنار خانوادش باشد و 

بنیاد خانواده حفظ شود و بعد از ساعت اداری به خانواده بروند.
چه تعهدی وجود دارد؟

این خانم ها  از خانم صابری می پرسیم چه تضمینی وجود دارد که 
بعد از پایان ساعت کاری به خانه برگردند و دوران محکومیت خود را با 
آرامش بگذرانند، در پاسخ می گوید: خودشان سند گذاشتند و ما هم 
ضمانت کردیم که به مرکز باز می گردند تا دوران محکومتیشان سپری 
شود. این طور نیست که چون  زندانی هستند، حقوق نمی گیرند بلکه 
همچون افرادی که دارای حقوق و مزایا هستند آن ها هم دارای حقوق 
و مزایا هستند، هر چه کار کنند به حساب خودشان واریز می شود تا 

دوران محکومیت آن ها سپری شود.  
اشتغال پایدار برای زنان سابقه دار 

صابری می گوید: اکنون در این موسسه حدود ۶۰ نفر از زنان زندانی 
مشغول به کار هستند و تا کنون ۱۹۰ نفر به این مرکز آمده و رفته 
اند، تعدادی از آن ها آزاد شدند و دورادور با ما در ارتباط هستند برای 
آن ها در بیرون از این مرکز ایجاد اشتغال کردیم آن هم با تعهدی که 
خودمان دادیم و اعالم کردیم این افراد مورد اعتماد هستند و می توانند 

در مجموعه های دیگر مشغول به کار شوند.
افراد با سوء پیشینه را می پذیریم

سوء  که  مردانی  و  زنان  از  رشاد  اندیشه  حامیان  موسسه  مدیرعامل 
پیشینه دارند، می خواهد که نگران داشتن اشتغال پایدار نباشند چرا 
که این موسسه از آن ها در این راستا حمایت می کند. " دوستانی که 
از زندان آزاد می شوند، چه در کارگاه های ما بودند یا نبودند می توانند 
این موسسه  مراجعه کنند،  ما  به  اشتغال  ایجاد  یا  آموزی  برای حرفه 
بسترش را برای آن ها فراهم می کند و مانند یک فرد آزاد و رها می 

توانند در جامعه کار کنند و به زندگی خود ادامه دهند. "
یک درخواست از مسئوالن

مدیرعامل موسسه حامیان اندیشه رشاد از مسئوالن می خواهد کمک 
کنند تا این موسسه روی پای خود بیاستد تا این زنان بتوانند در کنار 
فرزندان خود زندگی کنند و فرزندان از داشتن مادر محروم نشوند. می 
گوید: طرح زندانی با رای باز،  طرح موفقی بوده اما مشکل فعلی ما، 
مشکل فضا است که اگر مشکل فضا را نداشتم مطمئنا تعداد بیسشتری 
از بانوان را  به این مرکز آورده و ایجاد اشتغال می کردیم تا در کنار 
خانواده های خود دوران محکومیت خود را سپری کنند، یکی از دغدغه 
های من نداشتن فضا است، تجهیزات دارم اما فضا ندارم، دغدغه دارم 
هر لحظه جایم را از من بگیرند این مساله سبب شده تا نتوانم به راحتی 
کارم را ادامه دهم این دغدغه خیلی اذیتم می کند براین اساس دنبال 
فضایی هستم تا تعداد بیشتری از بانوان زندانی را به این جا بیاورم، می 
دانم این طرح موفق بوده و موفقت تر هم خواهد بود چون هیچ یک از 
این خانم ها حاضر نیستند کاری را انجام دهند که برگردند به زندان 
همین که شب در کنار هسمر و فرزندان خود هستند برای آن ها بسیار 
خوشایند است براین اساس از مسئوالن درخواست دارم به من به عنوان 
پیمانکار یا کارفرما یا کسی که تعریفی از کار دارد، نگاه نکنند، من به 
عنوان فردی که دغدغه اجتماعی دارم، درخواست دارم، کمکم کنند 
بستر را فراهم کنند تا من بیشتر به این افراد کمک کنم و زنان بیشتری 
را به این مرکز آورده تا در کنار جایگزینی حبس، شغل یافته و همچنان 

در کنار فرزندان خود باشند.
طرح زندانی با رای باز، طرحی کارشناسی شده و هدفمند است، طرحی 
فرزندان خانواده های آسیب دیده، کمتر دچار  تا  که کمک می کند 
آسیب شوند و آن زنانی که بنا به دالیلی اعم از عمد یا غیرعمد دچار 
به فرزندان خود  باز گردند و  به زندگی  بتوانند  خطا و خالفی شدند، 
زندگی دوباره ای ببخشند. بیایید این کانون را همچنان گرم نگه داریم، 

کانون خانواده ای که گسیخته شده را بار دیگر پیوند بزنیم.  

اشتغال زایی برای مادران سابقه دار و 
  گزارش  : ایرنازندانی



ثبت نام دانش آموزان در مدارس از هفته اول خرداد آغاز شده و 
تا پایان مرداد ادامه دارد. ثبت نام در پایه های اول، هفتم و دهم 
در مدرسه و حضوری انجام می شود و برای ثبت نام میان پایه ها 
نیازی به حضور والدین در مدرسه نیست و توسط خود مدارس 

انجام می شود.
بنابراعالم سید مجتبی هاشمی، رئیس ستاد ثبت نام آموزش وپرورش، 
امسال قریب به ۱۶ میلیون دانش آموز خود را برای شرکت در کالس های 
درس آماده می کنند که از این تعداد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

دانش آموز کالس اولی هستند.
محدوده بندی جغرافیایی مدارس بر عهده ستادهای ثبت نام استانی و 
منطقه ای بوده و احراز و تایید مدارک محل سکونت دانش آموزان نیز بر 

عهده مدیران مدارس است.
در  که  است  کرده  اعالم  همچنین  دانش آموزان  ثبت نام  ستاد  رئیس 
تابستان پیش رو، عالوه بر نظارت کامل مدارس توسط ناظرین ستاد 
مرکزی ثبت نام و ستاد ثبت نام استان ها و مناطق، امسال نظارت اولیاء 
نیز به صورت سیستمی و از طریق QR کد اختصاصی هر مدرسه انجام 
خواهد شد؛ لذا نصب آگهی QR کد مدارس بر روی تابلو اعالنات و 
در معرض دید اولیاء ضروری است و یکی از مالک های ارزیابی مدیران 

مدارس خواهد بود.
والدین دانش آموزان می توانند در صورت عدم رعایت مقررات، شکایت 
و یا گزارش خود را از طریق سامانه شکایات آموزش و پرورش به نشانی 
www.shekayat.medu.ir جهت رسیدگی ارسال کنند. شماره 
تلفن  ۸۸۹۵۴۵۰۶ )ستاد نظارت بر ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش 
شهر تهران( نیز جهت پاسخگویی به شکایات والدین تهرانی اعالم شده 

است.
برگزاری آزمون و مصاحبه؛ ممنوع 

در بخش مقررات ثبت نام دانش آموزان در دستورالعمل اجرایی ثبت نام 
نوآموزان و دانش آموزان در  سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، تاکید شده 
محدوده بندی  دانش آموزان،  متوازن  توزیع  منظور  به  باید  که  است 
جغرافیایی لحاظ شود و همچنین ثبت نام دانش آموزانی که والدین آنها 
هر دو شاغل هستند در مدرسه نزدیک به محل کار هر یکی از والدین 

بالمانع است.
همچنین برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای 
ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی جز در مواردی که مصوبه خاص 
وجود دارد و نیز هنرستان ها برای انتخاب رشته، ممنوع است. به طور 
ویژه، برگزاری هر گونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانش آموزان در 

دوره ابتدایی و پایه هفتم در مدارس غیردولتی ممنوع است.
ثبت نام در پایه های ورودی، حضوری است

به صورت  کرونایی  علت شرایط  به  ثبت نام  که  برخالف سال گذشته 
غیرحضوری و توسط اولیای دانش آموزان در سامانه سیدا انجام شده 
ورودی  دانش آموزان  تمام  ثبت نام  که  است  شده  اعالم  امسال  بود، 
دوره های تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتی به صورت حضوری و 
از طریق سامانه سیدا ) sida.medu.ir ( با مسئولیت مدیر مدرسه 

انجام می شود.
ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی از اوایل خرداد آغاز شده و پس 
از مراجعه دانش آموزان به پایگاه های سنجش بدو ورود و اخذ تاییدیه 
برگزاری  از  بعد  نیز  میان پایه ها  ثبت نام  شد.  خواهد  قطعی  پایگاه،  از 
امتحانات نوبت دوم و اعالم نتایج نهایی در سامانه سیدا توسط مدیر 
مدرسه انجام می شود. حضور والدین جهت ثبت نام دانش آموزان میان 

پایه ضروری نیست.
و  دانش آموزان  فیزیکی(  )الکترونیکی/  تحصیلی  پرونده  تشکیل  البته 
ثبت مشخصات فردی والدین دانش آموز شامل نام، نام خانوادگی، کد 
سیدا  سامانه  در  پستی  کد  و  دقیق  آدرس  همراه،  تلفن  شماره  ملی، 

جهت ثبت نام دانش آموز ضروری است.
شرط سنی ورود به کالس اول

در دستورالعمل ثبت نام مدارس قید شده است که حداقل سن ثبت نام 
در پایه اول دبستان، شش سال تمام است.

آموزش وپرورش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون  اخیرا حکیم زاده،  البته 
اعالم کرد که مدارس ابتدایی امسال می توانند کودکان متولد ۳۰ مهر 
سال ۱۳۹۵ را در کالس اول ثبت نام کنند. نوآموزانی که متولد ۳۰ مهر 
۱۳۹۵ و قبل از آن هستند، می توانند در پایه اول ابتدایی ثبت نام کنند. 
در سال های قبل چنانچه دانش آموزی متولد نیمه دوم، حتی در روز 

دوم مهر، شش سال تمام بود نمی توانست در کالس اول ثبت نام کند.
شورای عالی   ۱۴۰۰ مدارس)مصوب  اجرایی  آیین نامه  طبق 
آموزش وپرورش( این محدودیت برداشته شده و دانش آموزی که تا ۳۰ 
مهرماه شش سال داشته باشد، در صورت وجود شرایط تبصره ۱ ماده  

۲۹ آیین نامه اجرایی مدارس، می تواند در کالس اول ثبت نام شود.
ثبت نام در پایه  اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشخیص شورای 

مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات پذیرش بالمانع است.
ممنوعیت دریافت وجه در حین ثبت نام به جز مبلغ بیمه و کتاب  

بیمه  به  مربوط  وجوه  جز  به  ثبت نام  زمان  در  وجه  هرگونه  دریافت 
حوادث دانش آموزی و کتب درسی ممنوع است. 

دریافت وجوه مربوط به سرویس حمل و نقل دانش آموزان، کمک های 
و  با هماهنگی  نیز  کارگاهی  لباس  و  برنامه  فوق  فعالیت های  مردمی، 
موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه و با رعایت سایر قوانین و مقررات 

صرفا بعد از شروع سال تحصیلی امکان پذیر خواهد بود.
مدارس هیئت امنایی از نوع مدارس دولتی محسوب شده و دریافت هر 
گونه وجه )به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث دانش آموزی و کتاب های 
درسی( در زمان ثبت نام در این مدارس مجاز نیست. ضمنا در خصوص 
دریافت هزینه های خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه این مدارس 
که به تصویب هیئت امنای مدرسه رسیده است، با رعایت دقیق مقررات 

پس از شروع سال تحصیلی اقدام الزم به عمل آید.
نحوه عقد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان

نقل  و  حمل  خدمات  از  استفاده  درخواست  صرفا  ثبت نام  زمان  در 
دانش آموزان از والدین دریافت شود تا متناسب با نیاز، اداره آموزش و 
پرورش منطقه شرکت پیمانکاری را به مدرسه معرفی کند. وجوه مربوط 
به خدمات حمل و نقل دانش آموزان نیز با شروع ارائه خدمات )شروع 

سال تحصیلی( و با رعایت سایر مقررات مربوط دریافت شود.
اطالع رسانی  و  مقدمات  تمهید  مناطق،  در  ماده ۱۸  کارگروه  تشکیل 
بهنگام به والدین در مورد حمل و نقل دانش آموزان در چارچوب ضوابط 
و اتخاذ تصمیم مناسب ضروری است. استفاده از خودروهای آزادبر که 
تحت پوشش شرکت های پیمانکاری نیستند نیز غیر مجاز بوده و تخلف 

محسوب می شود.
الزم است نرخ نامه مصوب شورای شهر در خصوص حمل و نقل دانش 
آموزان در معرض دید اولیا قرار گرفته و به اطالع آنان برسد. رعایت 
تمامی  برای  منطقه  هر   ۱۸ ماده  کارگروه  مصوبات  سایر  و  نرخ نامه 
مدارس دولتی و غیر دولتی الزامی است. انتخاب شرکت پیمانکار )صرفا 
شرکت های معتبر معرفی شده از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه( 
و انعقاد قرارداد طبق نمونه قرارداد کشوری با رعایت نرخ نامه ابالغی تا 

ابتدای شهریور ماه مورد توجه قرار گیرد.
تمام وجوه مربوط به خدمات حمل و نقل دانش آموزی باید به حساب 
دانش  نقل  و  حمل  خدمات  هزینه  از  درصد   ۴۰ شود.  واریز  مدرسه 
و  مدرسه  به حساب  واریز  طریق  از  تحصیلی  سال  ابتدای  در  آموزی 
مابقی هزینه خدمات تا پایان بهمن ماه با توافق والدین تقسیط و تسویه 
شود. پرداخت مستقیم وجوه به حساب پیمانکار و یا راننده ممنوع است.

اولیاء امسال برای تهیه لباس فرم دانش آموزی چه کنند؟
عقد  به  مجاز  مدارس  مدیران  مدارس،  نام  ثبت  دستورالعمل  طبق 

نیستند.  دانش آموزی  فرم  لباس  تولیدکنندگان  با  قراردادی  هیچ گونه 
دریافت کل مبلغ هزینه لباس فرم فقط توسط تولیدکننده بر اساس 
ادارات صنعت،  تایید  مورد  نامه  نرخ  و  اتحادیه  اعالم شده  قیمت های 

معدن و تجارت و به طور مستقیم از اولیا خواهد بود.
ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی موظف به هماهنگی با اداره 
صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت نرخ نامه تولید لباس فرم و ابالغ 

آن به مدارس هستند.
مدیران مدارس بر اساس بند ۱۵ از شرح وظایف انجمن اولیاء و مربیان 
مدرسه مبنی بر برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام و نظارت بر سرویس 
هماهنگی  با  دانش آموزان،  فرم  لباس  و  پوشش  تهیه  و  نقل  و  حمل 
نامه  آیین  ماده ۸۵  در  مندرج  معیارهای  رعایت  با  و  مدرسه  شورای 
اجرایی مدارس و تبصره ذیل آن نسبت به تمهید مقدمات و فعال سازی 
انجمن اولیاء و مربیان مدرسه برای تامین لباس فرم دانش آموزان صرفا 
از طریق تولیدکنندگان مجاز که مشخصات آنها توسط اتحادیه مربوط 

اعالم می شود، تا اول مرداد ماه اقدام کنند.
دانش آموزان  خانواده ها،  به  اضافی  هزینه های  تحمیل  عدم  جهت  به 
استفاده  پیش  سال های  استفاده  قابل  و  سالم  لباس های  از  می توانند 
کنند و والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوب مدرسه 

می توانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس فرزندشان اقدام کنند.
انعقاد تفاهم نامه بین انجمن اولیا و  مدیران مدارس موظف اند پس از 
مربیان مدرسه و تولید کنندگان مجاز بر اساس نرخ تمام شده پارچه و 
دوخت )ابالغی از سوی اتحادیه های مربوط( با اطالع رسانی به والدین 
نسبت به معرفی آنها به تولیدکنندگان مجاز برای تهیه لباس فرم اقدام 

کنند.
لباس فرم دانش آموزان، بر اساس مشخصات مورد درخواست مدارس 
و با قیمت کارشناسی اعالم شده از سوی اتحادیه مربوطه، توسط تولید 
کنندگان مجاز ارائه خواهد شد؛ افزودن و دریافت هر مبلغی مازاد بر 
نرخ اعالم شده تحت عناوینی چون نظارت و مدیریت بر تهیه و توزیع 

لباس فرم مجاز نیست.
اولیای دانش آموزان  با طرح شکایت توسط  هر گونه تخلف احتمالی 
از طریق انجمن مدرسه، بازرسان اتحادیه های مربوط، اداره نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، 
تلفن  شماره  موظف اند  مدارس  مدیران  بود.  خواهد  رسیدگی  قابل 
و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  اداره  حکومتی،  تعزیرات  سازمان 
تجارت و کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه را 
در معرض دید اولیاء دانش آموزان در دفتر ثبت نام و مدیریت مدرسه 

نصب کنند.
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  گزارش  : ایسنا
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هف برگزاری کارگاه آموزشی  فرزند پروری در روستای 
تدرویه

موضوع  با  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه 
مرکزی  بخشداری  سرپرست  خنجی  ماشااهلل  باحضور  پروری  فرزند 
بستک،دهیار و جمعی از بانوان روستای تدرویه در محل مسجد این 

روستا برگزار شد.
مدنیان مدرس کارگاه وکارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
اداره بهزیستی شهرستان هدف از برگزاری این کارگاه نحوه ی برقراری 
با کودکان، حرف شنوی در کودکان،  تعامل مثبت  و  ارتباط مطلوب 
خطاهای فرزندپروری والدین ،نحوه ی افزایش رفتار مطلوب ، کاهش 
را  ،مواردی  رابطه  ترمیم  نوجوان  با  نامطلوب در کودکان،تعامل  رفتار 

مطرح وبه سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد.
در پایان این دوره سرپرست بخشداری مرکزی بستک ضمن تشکر از 
سرکار خانم مدنیان و همکاری وتعامل اداره بهزیستی شهرستان در 
این بخش  روستاهای  در سطح  آموزشی  های  برگزاری کالس  جهت 
اجتماعی،مهارت  آسیب های  از  پیشگیری  آموزشی  :دوره های  گفت 
صورت  به  جمعیت  وجوانی  بانوان  پروری،سالمت  زندگی،فرزند  های 
مستمر با حضور کارشناسان با تجربه شهرستان واستان ودستگاه های 

ذیربط انجام خواهد شد.
افتتاح کارگاه تولید مکانیزه پوشاک در بند نسوان 

زندان بندرعباس
همزمان با هفته قوه قضاییه کارگاه تولید مکانیزه پوشاک در بند نسوان 
زندان بندرعباس طی مراسمی با حضور رییس کل دادگستری استان 

هرمزگان افتتاح شد.
با افتتاح این کارگاه تولید مکانیزه پوشاک که با کمک خیران در بند 
نسوان زندان بندرعباس راه اندازی شده، برای ۴۰ نفر از زندانیان زن به 
صورت مستقیم و ۷۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم با اشاره 
به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال 
به  امکانات  همه  بسیج  و  ها  ظرفیت  تمام  از  استفاده  لزوم  بر  آفرین 
منظور تحقق منویات رهبر معظم انقالب تاکید کرد. مجتبی قهرمانی 
اظهارداشت: تداوم اقدام های اصالحی و اشتغال زایی در زندان ها و 
استفاده از مجازات های جایگزین حبس با افزایش ساختارهای مناسب 
و  مددجویان  معیشت  تامین  در  تواند  می  استان  سطح  در  آموزشی 
کاهش مشکالت خانواده های آن ها و سالم سازی محیط زندان بسیار 
و  کار  به  اشتغال  تسهیالت  ارائه  داد:  ادامه  وی  باشد.  مفید  و  موثر 
فعالیت های فرهنگی و تربیتی در زندان ها، باید در اولویت قرار بگیرد تا 
ضمن کسب درآمد و روزی حالل برای زندانی از دغدغه های اقتصادی 

خانواده  او نیز کاسته شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

نرخ باروری در هرمزگان ۲.1 و بیشتر از نرخ کشوری 
است

جوانترین  از  هرمزگان  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
استان های کشور است و نرخ باروری استان در سال ۹۹ در بندرعباس 
که  دارد   ۲.۱ کلی  باروری  نرخ  اکنون  هرمزگان  و  است  بوده   .۹ ۱
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  فرشیدی  حسین  است.   ۱.۶ کشور  در 
هرمزگان عنوان کرد: موضوع جمعیت از حرف گذشته و باید از آنچه 

انجام داده ایم، بگوییم. وی افزود: امید سبب رشد جمعیت می شود.
هرمزگان  وضع  هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  گفته  به 
اما  است  بهتر  ها  استان  دیگر  نسبت  به  جمعیت  سنی  میانگین  در 
مطلوب نیست. دکتر فرشیدی خاطرنشان کرد: هرمزگان از جوانترین 
استان های کشور است و نرخ باروری استان در سال ۹۹ در بندرعباس 
باروری کلی ۲.۱ دارد که در  نرخ  اکنون  بوده است و هرمزگان   .۹ ۱

کشور ۱.۶ است.
وی ادامه داد: اکنون زنان بارور ما بیشترین جمعیت را دارند و فرصت 
طالیی است و جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ سال ما بیشترین جمعیت تاریخ 
هرمزگان را دارد. رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: زایمان 
باید خارج کنیم و مستقل باشد و همراه نیز  از حالت زجر و درد  را 
داشته باشد که در این زمینه در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۴ زایمان بدون 

درد انجام شده است.
جوانان  مسکن  و  کار  مشکل  رفع  کرد:  تصریح  همچنین  فرشیدی 

مهم ترین مساله در افزایش ازدواج و جمعیت است.
وزیر بهداشت خبر داد:

وجود سه و نیم میلیون فرِد نابارور در کشور / پوشش 
۹0 درصدی خدمات درمانی ناباروری

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پوشش ۹۰ درصدی خدمات 
درمانی ناباروری خبر داد و گفت: سه و نیم میلیون فرِد نابارور در کشور 
داریم و این افراد چنانچه از خدمات درمانی خوبی بهره مند شوند ، می 

توانند صاحب فرزند شوند. »بهرام عین اللهی«،وزیر بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی در خصوص اقدامات حمایتی وزارت بهداشت در زمینه 
درمان ناباروری، گفت: یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت، بحث 
داریم  در کشور  نابارور  فرِد  میلیون  نیم  و  است. سه  جوانی جمعیت 
می   ، شوند  مند  بهره  خوبی  درمانی  خدمات  از  چنانچه  افراد  این  و 
توانند صاحب فرزند شوند. وی افزود: با توجه به اهمیت این اولویت، 
به بیمه ها تاکید شد که هزینه افرادی که نابارور هستند را پرداخت 
کنند و باید این مژده را به ملت عزیز بدهیم که ۹۰ درصد خدماتی 
که برای افراد نابارور انجام می شود، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد 
و این موضوع را به تمام مراکز مربوط اعالم کردیم تا افراد نابارور را 
ناباروری  مراکز  طرفی  از  گفت:  اللهی  عین  کنند.  پذیرش  احترام  با 
این  با  امیدواریم  و  است  پیدا کرده  استان های مختلف گسترش  در 
اقدام خدمات پایداری برای درمان ناباروری ارائه شود. وی در خصوص 
وضعیت کنونی کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی بیان کرد: 
این همه گیری هنوز در جهان خاموش نشده است و ممکن است با 
جابجایی ها و مسافرت هایی که صورت می  گیرد، سویه های جدیدی 
پیدا شود، بنابراین باید همچنان بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید 

کرده و مراقب باشیم.
خزعلی اعالم کرد

تهدید زنان سینماگر برای حضور در جلسه معاونت امور 
زنان/ شکایتی از "آزار جنسی" به دست ما نرسید

این  دعوت  به  اشاره  با  جمهوری،  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
معاونت از زنان سینماگر معترض به خشونت علیه زنان گفت: به طور 
طور  به  و  عرصه  این  در  خشونت  به  معترض  سینماگر  زنان  از  عام 
خاص از دست اندرکاران این جریان دعوت کردیم تا به نشست معاونت 
از زنان سینماگر معترض  را مطرح کنند. برخی  آمده و مسائل خود 
به خشونت در این عرصه حاضر شدند و برخی دیگر در نشست حاضر 
نشدند چراکه ظاهرا این افراد را برای حضور در نشست  تهدید کرده 

بودند.
انسیه خزعلی در برنامه ای رادیویی با موضوع "مروری بر متن و حاشیه 
جنبش me too در سینمای ایران"، با اشاره به دعوت معاونت امور 
زنان و خانواده از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه برای 
حضور در معاونت امور زنان و طرح مسائل خود، اظهار کرد: وظیفه ما 
بود هر صدایی را که در این زمینه بلند شود پاسخگو باشیم و در برابر 
نا امنی ها از زنان حمایت کنیم. در این راستا اعالم عمومی و خاص 
خاص  دعوت  بودند  جریان  این  اندرکار  دست  که  کسانی  از  کردیم. 

کردیم تا در جلسه حاضر شوند و صحبت های آنها را بشنویم.
در  خشونت  به  معترض  سینماگر  زنان  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
این عرصه در جلسه معاونت امور زنان و خانواده حاضر شدند و برخی 
این زنان  از  ادامه داد: ظاهرا برخی، تعدادی  نیز حاضر نشدند،  دیگر 
سینماگر را برای حضور در آن جلسه تهدید کرده بودند و آنها نیز در 
جلسه حاضر نشدند. شاید آنها که این زنان را تهدید کرده بودند اهداف 
اهداف سیاسی  امنیت مد نظر داشتند. کسانی که  از  به غیر  دیگری 
دنبال می کنند برخی از این زنان سینماگر را تهدید کرده بودند، شاید 
دیگری  اهداف  به  می خواستند  بلکه  شود  حل  مشکل  نمی خواستند 

منجر شود. کسانی از این مساله و آب گل  آلود، ماهی می گیرند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین درباره مطالبات 
از  تعدادی  داد:  توضیح  معاونت،  این  جلسه  در  حاضر  سینماگر  زنان 
صحیح  سینما  ورودی  بعضا  که  کردند  مطرح  جلسه  در  حاضر  زنان 
نیست و افراد با روابط ناسالم و رانت و بدون شایستگی الزم وارد این 
حیطه می شوند. گله هایی از این قبیل شد. البته شکایتی از آزار جنسی 
به دست ما نرسید و ما خواستیم اگر شکایتی هست به طور مصداقی 
به ما برسانند تا به طور قانونی آن را پیگیری کنیم. خزعلی در بخش 
دیگر سخنان خود، امنیت زنان در محیط های مختلف اعم از محیط 
خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی را از جمله موارد حائز اهمیت 
برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد و با بیان 
اینکه باید امنیت زنان از جوانب مختلف در محیط های گوناگون تامین 
شود، افزود: ما یک گروه مبارزه با فساد داریم که در داخل کشور و نیز 
در سطح بین الملل با کشورهای مختلف در حال فعالیت و رایزنی است 
تا در راستای امینت زنان و مبارزه با فساد به معنای عام اخالقی و مالی 
و.. . و نیز فسادهای متوجه زنان یعنی فساد اخالقی و از نوع آزار جنسی 
است فعالیت کنیم. حتی یک مورد از این آزارها قابل تحمل نیست و 
حتما باید اینها را در قوانین و آیین نامه ها و عملکردها ریشه یابی و 
پیگیری کرد تا از بین برود. به گفته وی، فراهم کردن زمینه فعالیت 
امن و در کمال آرامش و به دور از خطر برای زنان از جمله برنامه های 

مهم معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان سخنان خود با 
بیان اینکه شاید کشور ما یکی از امن ترین مکان ها برای زنان است، 

و  قبل شود  از  بهتر  با همکاری خانم ها، محیط  امیدوارم  کرد:  تاکید 
بتوانیم شاهد امنیت کامل خانم ها باشیم.

"یامین پور" رییس ستاد ملی هفته ازدواج شد
»وحید یامین پور« از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس ستاد 

ملی گرامیداشت هفته ازدواج منصوب شد.
امور  یامین پور معاون  به وحید  در حکم سید حمید سجادی خطاب 
جوانان وزارت ورزش و جوانان آمده است: با گرامیداشت اول ذیحجه 
سالروز پیوند آسمانی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(، نظر به 
اهمیت ازدواج جوانان و لزوم فراهم آوردن زمینه ازدواج آگاهانه، آسان 
و  جوانان  آسان  ازدواج  فرهنگ  نمودن  نهادینه  منظور  به  و  پایدار  و 
معرفی الگوهای موفق به موجب این ابالغ به عنوان رئیس ستاد ملی 
گرامیداشت هفته ازدواج منصوب می شوید. وزیر ورزش و جوانان در این 
حکم افزود: انتظار می رود ضمن تشکیل ستاد مزبور با سیاستگذاری 
کارکردهای  و  نقش  تقویت  به  نسبت  موثر  و  مناسب  ریزی  برنامه  و 
امر  انسجام ملی در  ایجاد همگرایی و  نهادهای اجتماعی و همچنین 
برگزاری  ایرانی اسالمی، زمینه  ازدواج  الگوی  ترویج  و  ازدواج جوانان 

باشکوه بزرگداشت هفته ازدواج را در سراسر کشور فراهم آورید.
را در  روزافزون جنابعالی  توفیق  و  سجادی خاطرنشان کرد: موفقیت 
رهبری  معظم  مقام  منویات  و  عصر)عج(  ولی  حضرت  توجهات  ظل 

)مدظله العالی( از درگاه خداوند متعال خواستارم.
دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران راه اندازی 

می شود
 دانشکده زنان و خانواده براساس تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این دانشگاه تاسیس 

می شود.
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  و  تهران  دانشگاه  همکاری  تفاهم نامه 
ریاست جمهوری به امضای سید محمد مقیمی رییس دانشگاه و انسیه 

خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور رسید.
تهران،  دانشگاه  در  خانواده  و  زن  دانشکده  راه اندازی  در  مشارکت 
تعریف طرح های کاربردی و توسعه ای با محوریت قراردادهای پژوهش 
و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  ظرفیت های  از  حمایت  کاربردی، 
دکتری دانشجویان دانشگاه تهران جهت طرح های کاربردی و فراهم 
پژوهشی،  و  آموزشی  تجهیزات  و  مراکز  از  بهره برداری  امکان  کردن 
کتابخانه های  و  علمی  منابع  از  استفاده  و  آزمایشگاه ها  و  مؤسسات 
متعلق به طرفین ازجمله محورهای همکاری مشترک دانشگاه تهران و 

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
و  همکاری  محور،  مهارت  آموزشی  دوره های  توسعه  در  هم افزایی 
و  تخصصی  نشست های  کارآموزی،  دوره های  برگزاری  در  مشارکت 
جوانی  راستای  در  ارزش آفرین  طرح های  اجرای  علمی؛  همایش های 
علمی  هیأت  اعضای  مطالعاتی  فرصت  ظرفیت  از  استفاده  جمعیت، 
و  زنان  امور  معاونت  نیاز  مورد  پژوهش های  با  مرتبط  موضوعات  با 
مشکالت  مسایل،  اطالعاتی  بانک  ایجاد  و  جمهوری  ریاست  خانواده 
و توانمندی های زنان فارغ التحصیل دانشگاهی از دیگر محورهای این 
تفاهم نامه است. مقیمی رییس دانشگاه تهران در مراسم امضای این 
فعالیت مشترک  آغاز  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  تفاهم نامه همکاری 
و  زنان  امور  معاونت  با  دانشگاه  این  خانواده  و  زنان  مطالعات  مرکز 
خانواده ریاست جمهوری، گفت: یکی از زمینه هایی که مورد دغدغه 
طرفین بوده و امیدواریم به نتایج خوبی برسد، تأسیس دانشکده زنان 
گزارش  به  است.  معاونت  این  حمایت  با  تهران  دانشگاه  خانواده  و 
امور  در  رییس جمهور  معاون  خزعلی  تهران،  دانشگاه  عمومی  روابط 
درجه  مسایل  جزو  زنان  مسایل  اینکه  بیان  با  نیز  خانواده  و  زنان 
یک کشور است، اظهار داشت: با توجه به تعداد باالی زنان در میان 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، 
انتظار می رود در مدیریت ها استفاده بهتری از آنها شود. فاطمه یزدیان 
رییس مرکز مطالعات زنان خانواده دانشگاه تهران هم در این مراسم 
و  زن  دانشکده  آموزشی  محتوای  و  رشته ها  تدوین  کارگروه  ایجاد  از 

خانواده در دانشگاه تهران در آینده نزدیک خبر داد.
افتخارآفرینی دبیران منطقه جناح در مسابقات 

آزمایشگاهی علوم تجربی متوسطه اول
مریم زینی و فرشته یوسف پور؛ رتبه های اول مسابقات آزمایشگاهی 

علوم تجربی متوسطه اول استان را از آن خود کردند.
ضمن  جناح  منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  عالیان؛  عبداهلل 
مسابقات  دوره  چهارمین  در  گفت:  ارزشمند  موفقیت  این  تبریک 
استانی  مرحله  متوسطه  اول  دوره  تجربی  علوم  دبیران  آزمایشگاهی 
که در بندرعباس برگزار شد تیم منطقه جناح متشکل از مریم زینی و 

فرشته یوسف پور رتبه های اول را از آن خود کردند.
گفتنی است، مریم زینی؛ دبیر مدرسه گله داری جناح و فرشته یوسف 
پور؛ دبیر مدارس نبی اکرم هرنگ و حفصه علی نژاد خلوص می باشند.

اخبار حوزه بانوان



بادروج رئیس هیأت وشوو شهرستان بستک خبر داد :
بانوان وشووکار بستکی مدال های رنگارنگ المپیاد 

دانش آموزی و انتخابی تیم ملی را درو کردند/ از ۲۵ 
شرکت کننده ۲۳ ورزشکار مقام کسب کردند 

شهاب الدین بادروج رئیس هیأت وشوو شهرستان بستک ، ضمن تشکر 
و  جهان  دیده  آمنه  خانمها  سرپرستان  زحمات  و  ها  تالش  تمام  از 
آمنه آزادانش و همچنین مربی و نائب رئیس سرکار خانم آدینه دیده 
جهان از پیشکسوتان و برترین مربیان استان و کشور ، تشکر کرد و 
افزود : از تمام تالش ها ، زحمات و دلسوزی های سرپرستان و مربی 
و  زحمتکش و همچنین همراهی شورای اسالمی شهر بستک تشکر 

قدردانی میکنم .
کننده  شرکت  وشووکار  بانوی   ۲۵ از  اینکه  بر  تاکید  ضمن  بادروج 
۲۳ ورزشکار مقام کسب نمودند ، بیان داشت : در رده جوانان برای 

انتخابیه تیم ملی ، آیدا پلوی از بستک مقام سوم را کسب نمود .
وی افزود : بانوان وشووکار بستکی توانستند مدال های رنگارنگ المپیاد 
و  رده جوانان  ملی در  تیم  انتخابی  و  نوجوانان  رده  آموزی در  دانش 
همچنین مسابقات دوستانه در رده های بزرگساالن و نونهاالن را برای 

این شهرستان کسب کنند .
رئیس هیات وشوو شهرستان بستک بیان داشت : در رده بزرگساالن 
فاطمه افرا از بستک مقام اول ،لیال مروت از بستک مقام اول،  ایمانه 
را  مقام دوم  از بستک  برگزیده  پرنیان  و  اول  مقام  از کوهیج  پژولش 

کسب کردند . 
وی افزود : در رده نوجوانان که در قالب المپیاد دانش آموزی برگزار 
شد نیز رکسانا بزن از کوهیج مقام اول ، نیاز جمالی از بستک مقام دوم 
، عسل اسدی از بستک مقام دوم ، سنا کریمی از کوهیج مقام  دوم 
، مهرناز طالبی از کوهیج مقام دوم ، یلدا نورایی از مردنو مقام سوم ، 
یسنی غالمی از بستک مقام سوم ، حدیث غنایی از بستک مقام سوم ، 

شیرین حاجی محمدی از زنگارد مقام سوم را کسب نمودند .
بادروج ادامه داد : در رده نونهاالن نیز که به صورت دوستانه برگزار 
شد : یلدا پلوی از بستک مقام اول ، نائله نبوی فرد از کوهیج مقام اول 
، عاطفه ارزانی از بستک مقام دوم، آوا کریم نیا از بستک مقام دوم ، 

کانی نصیری از بستک مقام سوم ، 
حسنی شریفیان از برکه الری مقام سوم ، نهال نبوی فرد از کوهیج 
مقام سوم ، ناعمه نبوی فرد از کوهیج مقام سوم و رومینا بزن از کوهیج 

مقام سوم را کسب کردند .
 ، بندرعباس  از  هایی  تیم  باحضور  و  استانی  به صورت  مسابقات  این 
بستک ، خمیر ، میناب و قشم بودند که به صورت استانی برگزار شد .

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان بانوان کشورمان:
نگاه همسان بین بانوان و آقایان در فوتبال ضروری 

است

 
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان بانوان کشورمان گفت: امروزه بسیاری از 
مهیا  بانوان  برای  هیچکدامشان  که  است  فراهم  آقایان  برای  امکانات 

نیست.
شادی مهینی افزود: برای این استعداد یابی پروسه ای یک ماهه در 

شهرستان ها برنامه ریزی شده تا به عملکرد انتخاب افراد برسیم.
وی اضافه کرد: در استان هرمزگان بالغ بر ۷۰ نوجوان در این استعداد 
یابی شرکت کرده اند که وجود این تعداد عالقه مند شگفت آور است 
و امیدوارم بتوانیم چندین بار همه این افراد را ارزیابی کنیم تا بهترین 
ها را برای تیم ملی نوجوانان معرفی کنیم و در روز های آینده نیز این 
استعداد یابی برای رده جوانان برگزار خواهد شد که امیدوارم در این 

رده نیز بتوانیم بهترین افراد را معرفی کنیم.

پروسه  داد:  ادامه  کشورمان  بانوان  نوجوانان  فوتبال  تیم  سرمربی 
استعداد یابی از آذر ماه سال گذشته زیر نظر کمیته جوانان آغاز شد 
که پس از بررسی چهار استان به دلیل تعطیالت و باقی مشکالت ادامه 
پروژه تا به امروز مسدود شده بود. از این رو به استان های زیر نظر 
فدراسیون فوتبال اطالع شد که میزبانی استانی خود را بگیرند تا ما 

بتوانیم در این استعداد یابی افراد بیشتری را رصد کنیم.
نیروی  ها  شهرستان  ها  یابی  استعداد  در  اینکه  به  اشاره  با  مهینی 
بیشتری نسبت به تهران داشته اند، عنوان کرد: در تهران ارزیابی با ۲۰ 
تیم و حدو ۵۰۰ بازیکن انجام شد که از این تعداد ۲۰ نفر در درجه 
های مختلف انتخاب شدند. در این پروسه افراد به سه درجه ورزشی 
تقسیم بندی شده اند که افراد انتخاب شده در این درجه بندی ها قرار 

گرفته و به کمیته جوانان و استعداد یابی معرفی می شوند.
تیم ملی  بسیار خوبی در  نیرو های  داد: هرمزگان همیشه  ادامه  وی 
مستعدی  نیروی  ما  که  است  متاسفانه حدود چهار سال  ولی  داشته 
در هرمزگان نداشته ایم و امیدوارم از این پس با توجه به اینکه مربی 
های بسیار خوبی در این منطقه داریم، فوتبال شکل بگیرد و همچنین 
بتوانیم کالس های دانش افزایی برای ارتقا مدرک مربیان برگزار کنیم 
تا آموزش بازیکنان بهتر شود و بتوانیم بهترین افراد را برای تیم ملی 

انتخاب کنیم.
مهینی در ارتباط با این پروژه اضافه کرد: این استعداد یابی در سال 
۱۳۹۶ شروع شد که بالغ بر ۲۲ استان ارزیابی و حاصل آن قهرمانی 
مسابقات کافا تیم نوجوانان در سال ۱۳۹۷ شد و ما برای اولین بار کاپ 
قهرمانی را برای ایران آوردیم و در همان سال در مسابقات قهرمانی 

آسیایی شرکت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: این نشان دهنده پتانسیل هایی است که در ایران 
داریم و مهم نگرش و سازماندهی مدیرتی در سطح بانوان است. امروزه 
برای  هیچکدامشان  که  است  فراهم  آقایان  برای  امکانات  از  بسیاری 
برای  بسیار محدوی  فوتبال  آکادمی و مدارس  ما  نیست.  بانوان مهیا 
بانوان داریم که اگر این قضیه در کل کشور سازماندهی شود قطعا می 

توانیم تیم ملی قوی تری داشته باشیم.
بانوان کشورمان  در پایان گفت: برای  سرمربی تیم فوتبال نوجوانان 
بهتر شدن فوتبال در ابتدا وجود اسپانسر حائز اهمیت است و نکته مهم 
نگاه همسان بین بانوان و آقایان است و اینکه سعی کنیم برای بانوان 
نیز در وزش همانند آقایان ارزش قائل شویم که اگر این نگاه را داشته 

باشیم مطمئناً نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
رئیس هیات جودوی استان خبر داد 

دعوت سه بانوی هرمزگانی به اردوی تیم ملی 
بزرگساالن 

سه جودوکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند. 
 رئیس هیات جودوی استان هرمزگان از دعوت مبینا کمایی، مرضیه 

کمایی و مبینا پاللک به اردوی تیم ملی بزرگساالن خبر داد.
از  خرسندی  ابراز  ضمن  استان  جودو  هیات  ریئس  نگهداری  فاطمه 
بر  بنا  داشت:  بیان  هرمزگان  استان  در  بانوان  جودوی  سطح  ارتقای 
بخشنامه فدراسیون، سه ورزشکار هرمزگانی به نام های مبینا کمایی، 
مرضیه کمایی و مبینا پاللک  به اردوی تیم ملی بزرگساالن فرا خوانده 

شده ا ند.
با اشاره به این که مکان برگزاری این اردو شهرستان سیرجان و  وی 
ورزشگاه شهید سلیمانی گل گهر خواهد بود بیان داشت : ملی پوشان 
باید از تاریخ چهارم تا سیزدهم تیرماه در محل اردو  حاضر شوند و 

خود را به اعضای کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.
رئیس هیات جودوی استان هرمزگان در پایان گفت : هرمزگان پس از 
کرمان بیشترین دعوت شده را به اردوی تیم ملی دارد و این نشان از 

پیشرفت ورزشکاران استان و عالقه ی بانوان به جودو است.
باحضور سرمربی تیم ملی نوجوانان دختران ایران؛
طرح استعدادیابی فوتبال دختران در هرمزگان با 

شرکت ۱۵۰ فوتبالیست برگزار شد 
 طرح استعدادیابی فوتبال دختران جوان و نوجوان استان هرمزگان با 
شرکت ۱۵۰ فوتبالیست و با حضور شادی مهینی سرمربی تیم ملی 

نوجوانان ایران در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد.
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با اشاره به استعدادهای خوب 
روز   ۲ در  استعدادیابی  این  گفت:  هرمزگان  استان  در  بانوان  فوتبال 
برگزار شد که در روز نخست ۷۰ نفر در رده سنی نوجوانان و در روز 

دوم ۸۰ نفر هم دررده سنی جوانان مورد ارزیابی قرار  رفتند.
ملی  تیم  اردوی  به  بازیکنان  از  دعوت  برای  افزود:  مهینی  شادی 

نوجوانان و جوانان چهار مالک تکنیک، هوش، ارتباط و سرعت درنظر 
بین  از  تعدادی  استعدادیابی  برگزاری  از  پس  که  است.  شده  گرفته 
شرکت کنندگان که این مالک ها داشته به اردوی تیم ملی دعوت می 

شوند.
در  دختر  نوجوانان  ملی  تیم  حضور  نخستین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسابقه برون مرزی، در ۲۰ مهرماه امسال درکافا تاجیکستان برگزار 
این مسابقه شرکت خواهیم  بازیکن در  با ۲۰  بیان داشت:  می شود، 
کرد و در رده جوانان نیز با ۲۰ بازیکن در فروردین ماه سال آینده در 

مقدماتی بازی های آسیایی شرکت می کنیم.
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  حضور  هم  هرمزگان  فوتبال  هیات  رییس 
استعدادهای  شناسایی  برای  بزرگ  فرصتی  را  هرمزگان  در  نوجوانان 
با حضور خوب  این استعدادیابی  فوتبال دختران عنوان کرد و گفت: 

دختران استان برگزار شد.
اولویت  بانوان هرمزگان  فوتبال  توسعه  و  افزود: رشد  رنجبریان  قاسم 
با حمایت مسووالن و شرکت  اساسی هیات است و تالش می کنیم 
های صنعتی درغرب بندرعباس زمینه حضور تیم فوتبال بانوان استان 

در لیگ های کشوری را فراهم کنیم.
این  گفت:  هم  هرمزگان  استان  فوتبال  هیات  بانوان  کمیته  رییس   
استعدادیابی که در بندرعباس برگزار شد، حاصل یک ماه تالش هیات 
شهرستانی  های  هیات  همکاری  با  که  بوده  بانوان  کمیته  و  فوتبال 

انجام شده است.
 مریم مرادی افزود: پس از فراخوانی و قبل از برگزاری استعدادیابی، 
در تمام شهرستان های هرمزگان ارزیابی آن انجام شد و کمیته های 
که  کردند  اعالم   استان  استعدادیابی  در  را  حضورشان  شهرستانی 
امسال حضور شهرستان ها در طرح استعدادیابی استان چشمگیر بود.

مرادی بر حمایت همه جانبه مسووالن و خیران از تیم های ورزشی 
بانوان تاکید کرد و بیان داشت: این امر عالوه بر ایجاد شور و نشاط 
های  آسیب  وکاهش  ورزش  توسعه  در  اساسی  نقش  بانوان  بین  در 

اجتماعی دارد.
وی از خیران و شرکت های صنعتی و واحدهای تولیدی تقاضا کرد از 
تیم های ورزشی بانوان حمایت مالی انجام دهند تا بانوان ما در مسابقه 

های کشور حضوری فعال داشته باشند.
طرح استعدادیابی فوتبال بانوان هرمزگان با همکاری فدراسیون فوتبال 
کشور و هیات فوتبال استان برگزار شد و در این استعداد یابی از تمام 

شهرستان های تابعه استان حضور داشتند.
برگزاری همایش هرمزگان جوان در بندرعباس 

همایش هرمزگان جوان صبح امروز در تاالر شهید آوینی بندرعباس با 
حضور حجت االسالم و المسلمین مسلم وافی، دکتر احسان کامرانی 
نرگس  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
منتظری تختی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان و 

جمعی دیگر از مسئوالن استانی برگزار شد.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،  کامرانی  احسان  دکتر 
هرمزگان در این همایش گفت: یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم 
با  ایشان  انقالب اسالمی در سالیان اخیر مسئله جمعیت بوده است، 
نگاه بلند و پیش بینی آینده این دغدغه را مطرح و همواره بر افزایش 

نرخ جمعیت کشور تاکید داشته اند. 
وی افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی با ۷۳ ماده و ۸۱ 
با توجه به زمان اندک باقی مانده برای تحقق  تبصره مصوب شده و 

مسئله جوانی جمعیت نیازمند حرکت عملیاتی هستیم. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: قرارگاه 
جمعیت در استان تشکیل شده و باید مسائل هر شهرستان و منطقه به 
صورت جداگانه و به صورت پهنه بندی شده احصا شود تا بتوان بهترین 

برنامه ریزی را انجام داد و به نتیجه رسید. 
متوجه  تا  برگزار شود  هفتگی  باید  قرارگاه  کرد: جلسات  تصریح  وی 
فرزند  به  مردم  تشویق  برای  اقداماتی  چه  متولی  دستگاه های  شویم 
آوری انجام دادهاند، امیدواریم با نگاهی که وجود دارد بتوانیم گامی 

در جهت رشد جمعیت استان و کشور برداریم. 
در این همایش دکتر فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گزارشی از آخرین وضعیت استان در حوزه نرخ جمعیت ارائه داد و بر 

برنامه ریزی برای عبور از شرایط نامساعد جمعیتی تاکید کرد.
استان های  از  یکی  عنوان  به  استان  این  در همایش هرمزگان جوان، 
نرخ  اگر  مسئوالن  گفته های  مطابق  اما  شد  معرفی  کشور  جوان 
جمعیتی استان طی ۵ سال آینده به حد مطلوب نرسد ممکن است 

هرمزگان نیز به استان های پیر کشور بپیوندد.

اخبار حوزه ورزش
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خوابیدن کودک در اتاق والدین، صمیمت زن و شوهر را 
کم می کند. در واقع با حضور فرزند در اتاق خواِب والدین، 
اتاق خواب،  آن  دیگر  و  می رود  بین  از  خصوصی  حریم 

جایی برای ارتباط صمیمانه با همسر نخواهد بود.
الزم  سنی  محدوده  یک  در  والدین  کنار  در  کودک  خوابیدن 
به مرورزمان  تداوم،  صورت  در  مسئله  این  اما  است  ضروری  و 
می تواند منجر به سلب آرامش و ایجاد استرس برای کل خانواده 
شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که نسبت های تقریباً همه گیر 
 ۴۵ همچنین  می خوابند.  مشترک  والدین  با  امروزه  کودکان، 
درصد از مادران به کودکان ۸ تا ۱۲ ساله خود اجازه می دهند 
هر شب  مادران  از  درصد   ۱۳ و  بخوابند  آن ها  با  گاهی  از  هر 
اجازه به این کار می دهند. دالیلی که والدین به کودکان اجازه 
می دهند تا پیش آن ها بخوابند دقیقاً مشخص نیست اما داده ها 
قبلی  نسل های  به  نسبت  امروزی  کودکان  که  می دهد  نشان 
امر  این  دالیل  که  هستند  اضطراب  از  باالتری  سطوح  دارای 
بیشتر،  تحصیلی  فشارهای  باالتر،  طالق  نرخ  از:  عبارت اند 
استفاده مفرط از تلفن همراه و بازی های آنالین و...؛ درنتیجه، 
اغلب  والدین  و  هستند  متکی  خود  به  کمتر  کودکان  امروزه 
می کنند  مشترک حل  خواب  به  دادن  اجازه  با  را  مشکل  این 
درحالی که این مسئله می تواند مشکالت زیادی را برای کودک 
و والدین به دنبال داشته باشد که در این رابطه با دکتر زهره 
سالمت  روانشناسی  انجمن  عضو  و  کودک  روانشناس  واثقی، 

ایران به گفت وگو پرداختیم.
بهترین سن برای جدا خوابیدن کودک

انجمن پزشکان اطفال آمریکا )AAP( نسبت به خواب مشترک 
اگر  به خصوص  می دهد،  هشدار  سنی  هر  در  والدین  و  کودک 
توصیه می کند که  این سازمان  باشد.  ماه  از چهار  نوزاد کمتر 
با والدینشان می خوابند، باید حداقل  اتاق  نوزادانی که در یک 
به مدت شش ماه، ترجیحاً یک سال، به جای اینکه در یک تخت 
مشترک باشند، در رختخواب یا تخت های جداگانه قرار بگیرند 
از  نزدیک  فاصله  در  یا  و  والدین  وسط  کودک  خوابیدن  زیرا 
مادر می تواند خطر خفگی، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد و سایر 
افزایش دهد؛ از طرف دیگر، اگر  مرگ های مرتبط با خواب را 
کودکان در سن مناسب روی تخت جداگانه قرار نگیرند، انجام 

این کار با بزرگ تر شدن آن ها دشوار می شود.
 دکتر واثقی دراین باره توضیح می دهد: با توجه به اینکه از تولد 
پیشنهاد  است،  اعتماد کودک  تا ۲ سالگی مرحله شکل گیری 
می شود بعد از سن ۲ سالگی برای جدا خوابیدن کودک اقدام 
شود. برای اقدام به این کار ابتدا باید بدانید که این پروسه بسیار 

مهم و وقت گیر است و نیازمند صبر و شکیبایی والدین است.
راهکار جدا کردن اتاق کودک

به زور  یا  خوابیدن  جدا  به  کودک  کردن  وادار  واثقی  گفته  به 
برای خوابیدن  روش  اتاق جداگانه  نگه داشتن کودک در یک 

نامناسبی است. کودکان باید از آزادی جدایی برخوردار باشند و 
هر زمان که کودک ترسیده یا مضطرب است، والدین باید او را از 
حضور خود اطمینان دهند. به همین منظور برای اقدام به جدا 
خواباندن کودک خود، هر شب در اتاق او حضور داشته باشید 
و به او این امنیت خاطر را بدهید که من تا وقتی که به خواب 
نرفتی، کنارت خواهم بود. اگر کودکتان نیمه های شب به اتاق 
شما آمد، او را به اتاقش ببرید و کنار او بخوابید یا بنشینید تا 
دوباره بخوابد. همچنین کودک را تشویق کنید و در ابتدا بعد 
از هر بار خوابیدن در اتاق خودش به او جایزه دهید و کم کم 
فواصل جایزه دادن را زیاد کنید. توجه داشته باشید در مقابل 

اصرار کودک برای خوابیدن در اتاقتان باید مقاومت کنید.
ترس، مهم ترین علت خوابیدن کودک در کنار والدین

بسیاری از کودکان به دلیل ترس از تنهایی خوابیدن اصرار دارند 
تا در کنار والدینشان بخوابند. ترس های شبانه در بین کودکان 
بسیار رایج است و ممکن است شامل ترس از تاریکی، ترس از 
از  که  کودکانی  برای  اقدام  اولین  واثقی  باشد.  و...  هیوال  دزد، 
تنهایی خوابیدن هراس دارند را پیدا کردن ریشه ترس می داند 
و دراین باره می گوید: تخیالت ذهنی کودک از شخصیت تخیلی 
از  از جانب یکی  فیلم، کارتون، آزار و اذیت جسمی و جنسی 
نزدیکان و اختالف پدر و مادر از عمده ترین دالیل ترس کودک 
از تنهایی است. ریشه یابی و حل مسئله توسط یک روانشناس 

در سرعت از بین بردن این هراس بسیار کمک کننده است.
روش های  به  ترس،  ریشه یابی  از  بعد  کودک  روانشناس  این 
دکوراسیون  می گوید:  و  می پردازد  امر  این  در  کمک کننده 
روتختی جدید،  با  به عنوان مثال  تغییر دهید.  را  فرزندتان  اتاق 
چراغ خواب جدید و...اتاق کودک را برایش جذاب کنید. محل 
همچنین  کنید.  روشن  چراغ خواب  یک  با  را  فرزندتان  خواب 
ببرید.  بین  از  شماست  کنار  که  زمانی  را  خود  فرزند  آرامش 
به عنوان مثال، جای خواب او را تنگ کنید و اگر اعتراض کرد 

بگویید که در اتاق خودش آرامش بیشتری خواهد داشت.
مشکالت خوابیدن در کنار والدین برای کودکان

اغلب والدین در سن ۳ یا ۴ سالگی از خوابیدن فرزندشان در 
این سن سعی می کنند  از  و  اتاق مشترک خودداری می کنند 
والدین  از  برخی  دهند.  عادت  خوابیدن  به تنهایی  را  کودک  تا 
تا سن ۵ سالگی به خواب مشترک ادامه می دهند و معتقدند 
به  منجر  است  ممکن  به یک باره  کودک  خواب  کردن  جدا  که 
تا  والدین  از  دیگر  عده  شود.  فرزندشان  در  جدایی  اضطراب 
می دهند  اجازه  فرزندشان  به  همچنان  سالگی   ۱۱-۱۰ سنین 
تا در کنارشان بخوابد و اظهار می کنند فرزندشان هنوز راضی 
به تنهایی خوابیدن نشده است اما والدین باید بدانند که ادامه 
مشکالتی  به  منجر  می تواند  سالگی   ۱۱-۱۰ سن  تا  روند  این 

ازجمله عدم استقالل و اعتمادبه نفس در کودک شود.
وقتی برای سال های طوالنی کنار فرزندتان می خوابید، به او یاد 

می دهید که بیش ازحد به شما وابسته باشد. اگر کودک شما با 
بزرگ تر شدن هنوز احساس امنیت نکند و عادت به این داشته 
بگیرید،  را  دستش  و  باشید  درکنارش  همیشه  شما  که  باشد 
شما یک کودک مضطرب را پرورش خواهید داد. از طرف دیگر، 
کودکی که ۱۰-۱۱ سال است که در کنار والدینش می خوابد، 
فردی وابسته خواهد بود که برای انجام هر کاری به والدینش 
تکیه خواهد کرد. چنین کودکی ممکن است نتواند به خوبی از 
پس مشکالت خود برآید و هیچ نوع روش خود آرام بخشی یا 
مراقبت از خود برای کنار آمدن با موقعیت های منفی بعدی در 
زندگی را ایجاد نکند. این مسئله به طور بالقوه می تواند مشکلی 
بزرگ برای کودکانی باشد که در مدرسه یا سایر موقعیت های 
اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؛ این کودکان به دلیل 
مشکل اتکای به والدین و عدم اعتمادبه نفس نمی دانند چگونه 

مشکالتشان را حل کنند. 
و  شادتر  رشد  طول  در  باشد،  مستقل تر  شما  فرزند  هرچه 
احساس  کافی  به اندازه  باید  بود. کودک شما  سازگارتر خواهد 
امنیت کند و این کار با تجربیات جدید ازجمله تنهایی خوابیدن 

تحقق پیدا خواهد کرد.
چطور کودکان بزرگ تر را به تنهایی خوابیدن عادت 

دهیم؟
واثقی در پاسخ به این سؤال می گوید: »با توجه به اینکه تا سن 
۱۰-۱۱ سالگی کودک نتوانسته مستقل شود حتماً باید ریشه 
هراس از تنها خوابیدن شناسایی گردد. بعد از تشخیص و حل 
فرزند  به  است.  اهمیت  حائز  والدین  بودن  قاطع  ترس،  ریشه 
خود نه تنها در کالم بلکه در عمل نیز »نه« بگویید. حتی اگر 
فرزندتان چندین بار به اتاق شما آمد نباید اجازه دهید در کنار 
شما بخوابد و باید قاطعانه بگویید نه!. عالوه بر این، با استفاده از 
تشویق و تنبیه می توانید انجام این پروسه را سرعت دهید. مثاًل 
خوابیدن شد  به تنهایی  حاضر  شما  ساله  کودک ۱۰- ۱۱  اگر 
برای او هدیه موردعالقه اش را بخرید و اگر مقاومت نشان داد او 
را با محروم کردن از بازی با موبایل یا ایکس باکس تنبیه کنید.

زنگ خطری برای حریم خصوصی زناشویی
واثقی در پایان تأکید می کند: خوابیدن کودک در اتاق والدین، 
فرزند  حضور  با  درواقع  می کند.  کم  را  شوهر  و  زن  صمیمت 
دیگر  و  می رود  بین  از  حریم خصوصی  والدین،  اتاق خواب  در 
نخواهد  همسر  با  صمیمانه  ارتباط  برای  جایی  اتاق خواب،  آن 
بود؛ درحالی که روابط جنسی و عشق بازی مؤثرترین روش برای 
ازدواج  تداوم  به  منجر  امر  این  و  است  با همسر  ارتباط  حفظ 

خواهد شد. 
خوابیدن فرزند کنار پدر و مادر به معنای زنگ خطر برای رابطه 
با کمک مشاور و  و  بگیرند  را جدی  باید آن  والدین  است که 

روش های تشویق و تنبیه با آن مقابله کنند.

عواقب خوابیدن کودک کنار والدین را جدی بگیرید
  گزارش  : ایرنا



این روزها تناسب اندام تبدیل به یک دغدغه برای زنان جوان 
های  رژیم  با  وزن  کاهش  و  خوش اندامی  گاهی  اما  است  شده 
خودسرانه می تواند شما را برای همیشه از مادر شدن محروم 

کند.
ناباروری اغلب در کوتاه مدت یا بلندمدت افراد را دچار مشکل می کند و 
آنان را در معرض فشارهای خانوادگی و اجتماعی قرار می دهد. بر اساس 
جهان  زوج های  کل  درصد   ۱۵ جهانی  بهداشت  سازمان  برآوردهای 
نوعی  از ناباروری را در طول زندگی خود تجربه می کنند، عددی که در 
ایران به ۲۲ درصد هم می رسد. طبق آمارها، در ایران حدود ۴ میلیون 
زوج نابارور وجود دارد. گروهی از زوج های نابارور کنونی، نابارور ثانویه 
هستند؛ یعنی آنها زوج های باروری بوده اند که بنا به دالیلی همچون 
سبک زندگی، تغذیه، تأخیر در فرزند آوری و ... قدرت باروری خود را از 
دست داده اند اما یکی از سؤاالت رایج این است که آیا  ورزش و کاهش 

وزن می تواند شانس باروری را کاهش یا افزایش دهد؟
برای پاسخ به این سؤال به سراغ دکتر آتوسا کریمی، متخصص زنان 
درمان  مرکز  علمی  هیات  و عضو  ناباروری  درمان  فلوشیپ  زایمان،  و 
ناباروری ابن سینا رفتیم و درباره تأثیر ورزش در باروری و ناباروری با 

ایشان به گفت وگو پرداختیم.
ورزش شانس باروری را افزایش می دهد

دلیل  به  ناباروری ها  از  درصد   ۱۲ حدود  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
وجود چربی بیش ازحد و اضافه وزن است. دکتر کریمی با اشاره به این 
موضوع یکی از روش های افزایش شانس باروری را ورزش و کاهش وزن 
سالم تری  زندگی  سبک  معموالً  می کنند  ورزش  که  داند: کسانی  می 
خواهند داشت و اندازه شاخص توده بدنی شان در اندازه ایده ال تنظیم 
می شود لذا احتمال اینکه دچار چاقی مفرط شوند، بسیار پایین است.

کیلو  وزن)برحسب  که  می آید  دست  به  این گونه  بدنی  توده  شاخص 
گرم (را تقسیم بر مجذور قد )برحسب متر( فرد می کنند و اگر شاخص 
ایده آل است  فرد  باشد، وزن  /۱۸تا ۲۴/۹  مابین ۵  بدنی عددی  توده 
اما شاخص توده بدنی از  ۲۵ تا۲۹/۹  اضافه وزن، ۳۰  تا ۳۴/۹چاقی 
و شاخص توده بدنی باالی ۳۵ چاقی مفرط به حساب می آید. از طرف 
دیگر، کسانی که ورزش می کنند تمایلشان به مصرف دخانیات کمتر 
می شود و از این جهت، افراد سالم تری هستند وخون رسانی به همه اندام 
های آنان از جمله دستگاه تولید مثل بیشتر می باشد و در نتیجه شانس 
باروری در این افراد بیشتر است. همچنین زنان چاقی که تصمیم به 
اقدام برای بارداری دارند با ورزش می توانند شانس باروری را افزایش 
ایجاد  با  و  فرا می گیرد  را  دهند زیرا چربی، اطراف تخمدان ها و لگن 
های  هورمون  کارکرد  واختالل  خون  قند  وساز  سوخت  در  اختالل 
جنسی سبب کاهش تخم گذاری وکاهش باروری می گردد. همچنین 
 IVF درصورت نیاز به انجام روش های پیشرفته  کمک باروری مانند

و میکرواینجکشن دسترسی به تخمدان ها درحین عمل ، مشکل خواهد 
داروهای  دوز  به  ناباوری  درمان  برای  چاق  خانم های  طرفی،  از  بود؛ 
بیشتری نیاز دارند و همین مسئله باعث افزایش هزینه دارو، پاسخ دهی 

کمتر و جراحی سخت تر خواهد شد.
الغری مفرط منجر به ناباروری می شود

به گفته کریمی همان طور که چاقی و شاخص بدنی باالی ۲۵ احتمال 
باروری را کاهش می دهد، الغری مفرط و شاخص توده بدنی پایین تر از 

۱۸/۵ نیز می تواند منجر به ناباروری شود.
بافت چربی  و  وزن  که  زمانی  می گوید:  ناباروری  درمان  فلوشیپ  این 
خانم ها از یک حدی کمتر می شود، به صورت فیزیولوژیک تخمک گذاری 
و خون ریزی های ماهانه متوقف می شود و به صورت موقت ناباروری اتفاق 
می افتد که اگر در این مرحله، فرد به پزشک مراجعه نکند و زیر نظر 
متخصص تغذیه وزنش را اصالح نکند، ممکن است ناباروری طوالنی مدت 
و حتی غیرقابل برگشت شود. بنابراین، افراد باید خودشان را در محدوده 
نگه دارند. همچنین  تا۲۴/۹(  بدنی ۱۸/۵  توده  مناسب )شاخص  وزنی 
کسانی که در شاخص توده بدنی نرمال قرار دارند، با ورزش می توانند 
شانس باروری را افزایش دهند و در صورت باروری، دوران بارداری بهتر 

و سالم تری را سپری کنند.
تأثیر ورزش در کاهش عوارض بارداری خانم های چاق

دارند  اضافه وزن  که  خانم هایی  در  بارداری  عوارض  می گوید  کریمی 
بیشتر است: زنان چاق حتی در صورت بارداری عوارضی مانند سقط  
جنین،افزایش فشارخون یا مسمومیت حاملگی، لخته شدن خون درریه 
ها واندام ها و... بیشتر از بانوانی تست که وزن نرمال دارند. ورزش کمک 
تخمدان هاورحم  جمله  واز  اندام ها  همه  به   خون رسانی  تا   می کند 
افزایش یابدواحتمال پذیرش بافت پوششی رحم برای النه گزینی جنین 
بیشتر شود. همچنین با خون رسانی بهتر به تخمدان ها، فولیکول ها و 

تخمک های باکیفیت بهتری تولید می شود.
ورزش چه زمانی شانس باروری را کاهش می دهد؟

کریمی در پاسخ به این سؤال می گوید: ما برحسب شرایط بیماران در 
برخی مقاطع به آن ها توصیه می کنیم که از انجام ورزش های سنگین 
خودداری کنند. به عنوان مثال، خانم هایی که تحت درمان IVF  قرار 
که  تزریقی  تخمک گذاری  تحریک  داروهای  مصرف  دلیل  به  دارند 
سبب رشد فولیکول ها در تخمدان می گردد باید از انجام ورزش های 
سنگین مثل دراز و نشست، حرکات ژیمناستیک و تردمیل با سرعت 
یا  بخورد  تخمدان ها ضربه  به  دارد  احتمال  زیرا  کنند  زیاد خودداری 
تخمدان ها در اثر حرکات شدید دچار پیچ خوردگی)تورشن( شوند که 
اما  تخمدان دچار مشکل شود  باعث می شود خون رسانی  مسئله  این 
پیاده روی با سرعت مالیم برای این بانوان نه تنها مشکلی ندارد بلکه به 
بهبود شرایط نیز کمک خواهد کرد؛ بنابراین تا زمانی که بیماری در 

سیکل IVF قرار نگرفته و داروهای تزریقی هورمونی دریافت نکرده، 
محدودیتی برای انجام ورزش ندارد.

در  است،  شده  انجام  جنین  انتقال  آنان  برای  که  بانوانی  همچنین 
اما  از ورزش های سنگین خودداری کنند  انتقال جنین  از  دوره پس 
پیاده روی سبک وکوتاه مدت منعی ندارد. بانوان باردار در طول دوره 
با  حتما  باید  مناسب  ورزشی  حرکات  زمان  ومدت  نوع  برای  بارداری 
متخصص زنان مشورت کنند به عنوان مثال بانوان بارداری که جفت در 
بخش پایینی رحم قرار گرفته است باید از فعالیت های بدنی سنگین 
خودداری کنند وپزشک  درمورد محدوده فعالیت مجاز، برحسب سن 

بارداری وشرایط بیمارتصمیم گیری خواهد کرد.
تحت نظر متخصص تغذیه رژیم بگیرید

جوان  زنان  برای  دغدغه ای  به  تناسب اندام  و  وزن  کاهش  روزها  این 
افزایش  مادر  بدن  وزن  بارداری  حین  ازآنجایی که  است.  تبدیل شده 
می یابد، برخی زنان قبل از باردارشدن اقدام به کاهش وزن می کنند؛ 
دکتر کریمی دراین باره می گوید: در صورت اضافه وزن وچاقی کاهش 
که  زنانی  ویژه  به   می شود،  پیشنهاد  بارداری   به  اقدام  از  قبل  وزن 
وزن   اضافه  (ودارای  کیستیک  پلی  تخمدان   ( تخمدان  تنبلی  دچار 
هستند حتماً قبل از بارداری باید وزنشان را کاهش دهند زیرا چربی 
زیاد در بدن این افراد باعث افزایش مقاومت به انسولین واختالل در 
و  شود  می  جنسی   های  وهورمون  خون  وچربی  قند  وساز  سوخت 
انسولین کاهش  به  با کاهش وزن، مقاومت  ناباروری دامن می زند.  به 
می  تنظیم  ها  هورمون  وکارکرد  وچربی  قند  وساز  وسوخت  یابد  می 
تخمک گذاری ها  و  منظم شده  ماهانه  وسرانجام خون ریزی های  گردد 
پلی  تخمدان های  دارای  افراد که  برخیاز  به طوری که  آغاز می شود 
کیستیک هستند پس  از کاهش وزن، خودبه خود باردار می شوند اما 
دقت کنید که کاهش وزن حتماً باید تحت نظر متخصص تغذیه انجام 
شود و رژیم های خودسرانه و فوری ممنوع است زیرا برخی افراد بدون 
توجه به نیازهای بدن، برای کاهش وزن تنها از یک ماده غذایی استفاده 
می کنند و خودشان را از مواد غذایی دیگر محروم می کنند که این امر 
مانند  مشکالتی  و  شده  امالح  و  ویتامین ها  کمبود  باعث  به مرورزمان 
ریزش مو، چروک شدن پوست، آسیب به ارگان های داخلی و تشدید 

ناباروری را به دنبال خواهد داشت.
متخصص  نظر  زیر  افراد  چنانچه  می کند:  تأکید  نازایی  فلوشیپ  این 
تغذیه اقدام به کاهش وزن نمایند، می توانند مقدار مناسب و درعین حال 
از مواد غذایی و ویتامین ها را دریافت کنند و وزنشان را در  متنوعی 
مدت زمان مناسب با رژیم علمی کاهش دهند. همچنین این نوع کاهش 
وزن کمک می کند تا سالمتی مو و پوست افراد حفظ شود و در عین 

حال شانس باروری را افزایش می دهد.
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هف رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه اکنون 
تنها 5۷ درصد مردم هرمزگان از ماسک استفاده می کنند که 
ماسک  برداشتن  وقت  اکنون  کرد:  اظهار  نیست،  خوبی  آمار 
زندگی  از  بخشی  باید  همچنان  ماسک  زدن  و  است  نرسیده 

مردم باشد.
دکتر حسین فرشیدی افزود: در هفته گذشته هم شیب مراجعان به 
افزایش  استان  در  کرونا  مثبت  تست های  شیب  هم  و  بیمارستان ها 

یافته است.
وی با بیان اینکه گرچه از دو ماه پیش تاکنون بیشتر شهرستان های 
استان در وضعیت آبی قرار دارند، اما آنچه اکنون در استان می گذرد 
نشان دهنده اخبار نچندان مثبتی از آینده است، تصریح کرد: تاکنون 
در دنیا بیش از ۵۴۵ میلیون نفر به کرونا مبتال شده اند و بیش از ۶۳۵ 
هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان باخته اند و این آمار در ایران باالی 

۷ میلیون ابتال و ۱۴۱ هزار فوتی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه ایران در زمینه 
آمار کرونا در رتبه ۱۷ دنیا قرار دارد که با توجه به جمعیت و نسبت 
بیمار به جمعیت آمار قابل قبولی است، اظهار کرد: گرچه کشورهای 
حوزه جنوبی خلیج فارس از نظر واکسیناسیون در شرایط بسیار خوبی 
هستند و امارات باالترین تزریق واکسیناسیون را در دنیا دارد، اما در 

هفته گذشته آمار خوبی در حوزه کرونا نداشتند.
درصد   ۴۰ قطر  و  بحرین  تاکنون  گذشته  هفته  از  اینکه  بیان  با  وی 
حالیکه  در  داشتند  کرونا  به  ابتال  موارد  افزایش  درصد   ۳۸ امارات  و 
بیشتر این کشورها در سه الی چهار ماه گذشته آمار صفر فوتی کرونا 
داشتند، اضافه کرد: عربستان ۱۴ فوتی در هفته گذشته داشته است، 
لبنان ۸۲ درصد، پاکستان ۷۰ درصد و افغانستان ۷۴ درصد افزایش 

فوتی کرونا داشته اند.
کشورهای  اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اروپا هم که شرایط خوبی از نظر تزریق واکسن کرونا داشتند اکنون 
با افزایش شمار مبتالیان رو به رو شده اند، عنوان کرد: سوئیس ۵۶ 
درصد، هلند ۷۵ درصد، فرانسه ۵۲ درصد و ایتالیا ۵۵ درصد افزایش 

موارد ابتال به کرونا داشته اند.
وی با بیان اینکه کشور مغرب ۸۲ درصد و هند نیز باالی ۶۰ درصد 
افزایش موارد ابتال به کرونا داشته اند، هشدار داد با توجه به افزایش 
زیاد  مراودات  و  بویژه کشورهای همسایه  این کشورها  در  کرونا  آمار 
مردم هرمزگان با همسایگان، امکان سرایت و افزایش سریع کرونا در 

استان وجود دارد.
فرشیدی با اشاره به اینکه باید تالش کنیم آمار ابتال به کرونا را کاهش 
دهیم و همچنان برای درمان مبتالیان به این بیماری دارویی وجود 
ندارد، بیان کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی بویژه ماسک زدن و 

در  کرونا  کنترل همه گیری  راه های  مهمترین  واکسیناسیون  تکمیل 
استان و کشور است.

وی با بیان اینکه اکنون هفت بیمار بستری مثبت در استان وجود دارد 
درحالیکه در هفته گذشته این شمار صفر بود، تصریح کرد: در صورت 
مدیریت صحیح می توانیم از همه گیری شدید کرونا جلوگیری کنیم، 
در سال ۹۹ بسیاری از بستری های کرونا و بیماری های عفونی کم شد 

که علت آن رعایت موراد بهداشتی بود.
از  هرمزگان  مردم  درصد  تنها ۵۷  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  فرشیدی 
ماسک استفاده می کنند که آمار خوبی نیست، اظهار کرد: اکنون وقت 
برداشتن ماسک نرسیده است و زدن ماسک همچنان باید بخشی از 

زندگی مردم باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از همکاری خوب مردم استان 
برای واکسیناسیون علیه کرونا قدردانی کرد و افزود: با همکاری مردم، 
هرمزگان باالترین آمار واکسیناسیون را در کشور داشت، اما در تزریق 

دوز سوم توقع ما محقق نشد.
فرشیدی ادامه داد: در نوبت اول ۸۱ درصد جمعیت باالی ۵ سال و در 
نوبت دوم ۷۲ درصد جمعیت استان واکسن کرونا را دریافت کردند، 

اما در نوبت سوم تنها ۴۹ درصد جمعیت باالی ۱۸ سال استان برای 
دریافت واکسن کرونا مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۷۹ درصد افراد باالی ۸۰ سال استان نیز 
دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و افرادی که تاکنون واکسن 
نزده اند حتماً برای تزریق مراجعه کنند، اظهار کرد: هر فرد باالی ۱۸ 
سال هر واکسنی دریافت کرده است در صورتی که ۴ ماه از تزریق آن 

گذشته باشد برای دریافت دوز یادآور مراجعه کند.
فرشیدی در پاسخ به این سوال که آیا ویروس کرونا ضعیف شده است، 
گفت: ما با دریافت واکسن و زدن ماسک قوی تر شده ایم، اما از بین 

بردن ویروس کرونا ساده نیست.
به جهش  توجه  با  کرد:  بیان  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
قوی  یا  باعث ضعیف شدن  این جهش  گفت  نمی شود  کرونا  ویروس 
زدن  بویژه  نامه ها  شیوه  رعایت  باید  پس  می شود  ویروس  این  شدن 

ماسک و واکسیناسیون در دستور کار همه قرار بگیرد.
فرشیدی با اشاره به اینکه واکسن کرونا زنجیره همه گیری این بیماری 
را قطع می کند، گفت: واکسن کرونا در همه مراکز جامع سالمت استان 

تزریق می شود و واکسن نیز به اندازه کافی در استان وجود دارد.

رشد ۷۱ درصدی پرداخت وام ازدواج در بهار امسال
سال  ابتدای  از  گفت:  مرکزی  بانک  اعتبارات  اداره  معاون 
فقره  هزار   ۱۹۰ تعداد   ۱۴۰۱ خردادماه   ۳۱ تا  جاری 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد 

ریال از سوی بانک ها پرداخت شده است.
سال  ابتدای  از  گفت:  مرکزی  بانک  اعتبارات  اداره  معاون 
فقره  هزار   ۱۹۰ تعداد   ۱۴۰۱ خردادماه   ۳۱ تا  جاری 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد 
ریال از سوی بانکی ها پرداخت شده که از نظر مبلغ بیش از 

۷۱ درصد رشد داشته است.
خانواده  از  قانون حمایت  مفاد  به  اشاره  با  مهدی صحابی 
و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال جاری، در خصوص 
علی رغم  مرکزی  بانک  کرد:  اظهار  فرزندآوری  تسهیالت 
محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکی، همواره در 
مکاتبات و جلسات متعدد برگزار شده بر اولویت پرداخت 
همچنین  و  فرزندآوری  و  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت 

لزوم تسریع و تسهیل آن تاکید داشته است.
خردادماه   ۳۱ تا  جاری  سال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی 
۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در مجموع به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه 
مدت  آمار  به  توجه  با  افزود:  است،  شده  پرداخت  بانکی 
مشابه سال گذشته که تعداد ۱۷۵ هزار فقره تسهیالت و 
مبلغ ۱۴۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، رشد بیش از 
۷۱ درصدی در مبلغ و ۸.۵ درصدی در تعداد تسهیالت 

پرداختی را شاهد هستیم.
۹۰ هزار فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت شد

تسهیالت  درباره  مرکزی  بانک  اعتبارات  اداره  معاون 
فرزندآوری تصریح کرد: بانک مرکزی در موعد مقرر قانونی 

همچنین  و  مربوطه  دستورالعمل  ابالغ  و  تهیه  به  نسبت 
ایجاد سامانه الزم اقدام کرد که از زمان ابالغ دستورالعمل و 
شروع ثبت نام در سامانه یاد شده )۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱( 
تاکنون تعداد ۹۰ هزار فقره تسهیالت جمعاً به میزان ۳۶ 

هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
توجه  با  مرحله  چند  طی  تاکنون  اینکه  بیان  با  صحابی 
و  جلسات  تسهیالت،  این  پرداخت  در  موجود  ابهامات  به 

ابهامات موجود برگزار شد، بیان کرد:  مکاتباتی برای رفع 
یکی از دالیل ُکندی نسبی پرداخت این تسهیالت نسبت 
به تسهیالت ازدواج، همین ابهامات است که این ابهامات 

به مرور در حال رفع شدن است.
این مقام مسوو در بانک مرکزی یادآور شد: تجربه پرداخت 
تسهیالت ازدواج در ابتدای تکمیل سامانه آن نیز حاکی از 
کندی روند تسهیالت در آغاز به کار سامانه به دلیل ابهامات 

موجود و رفع آن از سوی بانک مرکزی بوده که بدیهی است 
با گذشت و مرور زمان، روند پرداخت تسهیالت فرزندآوری 
بانک مرکزی برخوردار  از سرعت قابل قبول موردنظر  نیز 

خواهد شد.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر چالش مهم پرداخت تسهیالت 
ثبت نام  و  مراجعه  ازدواج  تسهیالت  نسبت  به  فرزندآوری 
 ۱۴۰۰ سال  در  متولدشده  فرزندان  والدین  واحده  دفعتاً 
آمارهای  در سامانه )که کل متولدین سال ۱۴۰۰ حسب 
موجود بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است( عالوه 
بر متولدین سال جاری است که این موضوع در هر حال 
علی رغم تالش شبکه بانکی و مسئولیت قانونی و اجتماعی 
تسهیالت  این  پرداخت  در  بروز صف طوالنی  موجب  آنها 
خواهد شد، کمااینکه در حال حاضر تعداد ۶۱۰ هزار نفر 
در صف دریافت این تسهیالت و طی مراحل ثبت نام، تعیین 

شعبه، تشکیل پرونده و تکمیل مدارک هستند.
با  شده  یاد  تسهیالت  قانون،  حسب  و  صحابی  گفته  به 
با حداکثر یک  یا  اخذ سفته  و  متقاضیان  از  اعتبارسنجی 
مکاتبات  طی  موضوع  این  که  است  پرداخت  قابل  ضامن 

متعدد به شبکه بانکی ابالغ و تأکید شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: 
مرکزی«،  بانک  »وبگاه  به  مراجعه  با  می توانند  هموطنان 
»سامانه ارتباطات مردمی« در قسمت »ثبت درخواست«، 
اصلی«  »موضوع  به عنوان  بانکی  تسهیالت  انتخاب  با 
موضوع  به عنوان  فرزندآوری  قرض الحسنه  تسهیالت  و 

»فرعی« نسبت به درج درخواست اقدام کنند.
مهر

شیب مراجعه به بیمارستان  و تست  مثبت کرونا در هرمزگان رو به افزایش
 تنها ۵۷ درصد مردم هرمزگان از ماسک استفاده می کنند



اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو   
امروز انقالب به زن نگاه نامناسبی ندارد، گفت: نگاه انقالب به 
گونه ای نیست که زن را محدود و محصور کرده باشد، زن بودن 

ما بسیار ارزشمند است.
فاطمه مقصودی روز دوشنبه در سلسله نشست های بررسی وضعیت زن 
و خانواده تحت عنوان »زنی برای زمان« در محل باشگاه دانشجویان 
دانشگاه تهران افزود: برخی جوامع زن بودن را به ابتذال می کشند و 
سرمایه زن بودن را تنها مبانی ظاهری او می بینند برای همین زن به 
جایی نمی رسد و افسرده  می شود، محدود و محصور می شوند و این 

جایگاه زن نیست.
و  اقتصادی  عرصه  سیاستمداری،  عرفان،  در  اینکه  بیان  با  مقصودی 
اجتماعی زنان توانمند زیادی داریم، ادامه داد: نگاه انقالب به زن این 
است که او جایگاه واالیی دارد، نه اینکه برخی جایگاه زنان و این مساله 

را به حاشیه می برند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: از دیدگاه اسالم جایگاه زن 
به  بخواهیم  که  است  آن  از  پیچیده تر  زن  وجود  عمق  است.  مقدس 
راحتی بشناسیم، برخی نگاه جزئی دارند، در جامعه اسالمی نگاه به 
زن جایگاه خوبی دارد اما هنوز مردان جامعه ما این مساله را به خوبی 

متوجه نشده اند.
مقصودی اضافه کرد: در جوامع غربی زن را به عنوان عروسک و ابزار 
و کاالی مصرفی نگاه می کنند ما باید خودمان فرهنگسازی کنیم و ما 
با رفتار، باور و افکارمان جایگاه زن را نشان دهیم چون نقش و جایگاه 

زن در اسالم و ایران بسیار واالست.
نیازمند زن تراز انقالب هستیم

با مقام و جایگاه زن در عالم هستی، در  وی اظهار داشت: در رابطه 
دین مبین اسالم، در جمهوری اسالمی ایران و در منظومه فکری امام 

راحل و مقام معظم رهبری یک جایگاه تعریف شده و ارزشمند است.
مقصودی با بیان اینکه در خلقت انسان خداوند جز در ظاهر و جنسیت 
تفاوتی قائل نشده است، تصریح کرد: در جامعه اسالمی مسلما از لحاظ 
وظایفی که برعهده همه مسئوالن است، پاسخگو خواهیم بود و اینکه 
یک چهره ای از جمهوری اسالمی و انقالب ترسیم کرده اند که جایگاه 
زن در شان و در مقام زن نیست و رفتارشان با زنان چنین و چنان 

است، چون قلم در کف دشمن است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مقام معظم رهبری از الگوی زن تعریفی 
دارند و به این مساله پرداخته اند و فرموده اند که ما زنی می خواهیم 
هم اسالمی و هم ایرانی باشد، هم به سنت ها احترام بگذارد و هم به 
تجدد بپردازد، یعنی تلفیقی از زن امروز، گذشته و آینده، زنی که تراز 
انقالب اسالمی باشد و هم در همسرداری، خانه داری و هم فعالیت های 

اجتماعی و اینکه پایبند به اصول دین و اسالم باشد.
و  است  کرده  پیدا  نمود  و  تبلور  ایران  در  زنی  چنین  داد:  ادامه  وی 
آنان در هشت سال دفاع مقدس نقش آفرینی و پشتیبانی کردند؛ اگر 
چنین زنانی نبودند مردان غیور نمود پیدا نمی کردند. چه در بحث های 

اقتصادی و اجتماعی زنان در عرصه هستند.
درصد کم زنان در مجلس جای بحث دارد 

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسالمی تنها ۱۷ زن در مجلس 
فعالیت دارند و درصد کم زنان در مجلس جای بحث دارد،  اظهارداشت: 
اینکه تعداد زنان کم است باید موشکافی کرد که آیا مردساالری در 

جامعه است یا اینکه زنان باید با مردان قوی تر باشند و با آنان مقابله 
کنیم، یا اینکه زنان خودشان را در جایگاه باال نمی دانند و وارد این 

عرصه نمی شوند.
وی معتقد است که حضور زنان در این عرصه ها کاری سخت است و 
در واقع در یک گرداب و نقدهای سیاسی خودشان را قرار می دهند و 
اما در این کشمکش ها زنان قدرتمند می شوند و باورشان قوی تر می 
شود، البته زن می تواند و هر سختی و مانعی که جلوی راه آنهاست 

باعث می شود آنها قوی تر شوند و استقامت آنان بیشتر شود.
مقصودی ادامه داد: اگر به گذشته برگردیم متوجه می شویم که  قدرت 
بانوان بیشتر شده و باورها تغییر کرده است ما نماینده زنان در مجلس 
هستیم آنجایی که باید اهداف سیاسی و اجتماعی ما حکم کند باید 
نگاه به قوانین تصویبی باشد که این قوانین برای زنان ما چه فوایدی 

یا آسیب هایی دارد.
ریل گذاری برای ورود بی دغدغه زنان به جامعه داشته باشیم

وی اضافه کرد: یکی از مشکالتی که ما زنان داریم بحث های اقتصادی 
و  سرپرست  بی  بدسرپرست،  خانوار،  سرپرست  بانوان  بیشتر  و  است 
بانوانی هستند که قانون  باید از این افراد حمایت کنند و باید سعی و 
تالش ما و فراکسیون بانوان این باشد که ریل گذاری برای ورود زنان 

بدون دغدغه به جامعه داشته باشیم.
به  اظهارداشت:  نیز  زنان  علیه  خشونت  الیحه  با  رابطه  در  مقصودی 
کمیسیون  در  و  هستیم  آن  دنبال  که   است  لوایحی  از  یکی  عنوان 
کارهایی روی آن انجام شده چکش کاری شده و معتقدم باید روی آن 
کار شود تا در صحن علنی مجلس مطرح شود تا این الیحه وارد صحن 

نشود، نمی توانیم برای آن کاری اساسی انجام دهیم.
وی در رابطه با اینکه باید خودمان را به اینگونه قوانین به روز کنیم، 
اظهارداشت: قانون جمعیت در مجلس تصویب شد و معتقدیم بانوان 
باید فرزندآوری و یک زندگی راحت داشته باشند در حالی که اکنون 
به سمت جمعیت سالمند پیش می رویم؛ اینها همه مشکالتی دارد که 
ما سعی کردیم یکسری از موانع را سر راه برداریم، برای بانوان شاغل 
موانعی را برداریم و برای فرزند دوم و سوم یکسری مزایا مانند ماشین، 
بانوان در  این  برای  خانه و زمین داده شود و یکسری مزایای جدید 

نظر داریم.
افزود: مادر بهتر است فرزند خودش را مهرورزی کند یا سگ و  وی 
گربه را ؟ بچه این قدر ارزشمند است که عمر وجان برایش هدیه کند. 
به نظرمان ازدواج بهتر است اما ما نمی توانیم به زنان بگوییم ازدواج 

کنند.
پیگیری چند موضوع در حوزه زنان در مجلس 

وی با بیان اینکه ما دنبال زن تراز انقالب هستیم و زن الگوی سوم 
در مجلس  نمایندگان  از  یکی  دهیم، گفت:  قرار  زنان خود  الگوی  را 
به  را  بانوان  برخورد شدید  که  کرد  زنان صحبت  ازدواج  با  رابطه  در 
اظهار  و  گرفت  قرار  زن  نمایندگان  همه  مورد شماتت  داشت،  همراه 
رسانه ها  در  آن  گفتن  معتقدیم  و  داشت  خودشان  از  سخیف  نظری 

کار غلطی است.
حوزه  در  می کنیم  پیگیری  را  مطلب  چند  مجلس  در  افزود:  وی 
انتخابیه دنبال پیاده شدن آن هستیم و بحث بیمه زنان خانه دار، زنان 
بی سرپرست و بدسرپرست یکی از مطالبات ما بوده و ایجاد بسترهای 
شغلی برای بانوان و رفع تبعیض برای بانوان در دستگاه های مختلف و 

ارتقای جایگاه قانونی بانوان از دیگر برنامه های ماست.
مقصودی ادامه داد: در حال حاضر در کشور زن معاون وزیر و زن وزیر 
نداریم؛ به همین دلیل از دولت خواستیم که حضور زنان پررنگ باشند، 
افراد استفاده  از این  باید  انقالبی کم نداریم پس  چون زن توانمند و 
شود و زمانی که جمهوری اسالمی را متهم می کنند که طرفدار بانوان 
نیست و چون در معرض نگاه جهانیان هستیم باید این را اثبات کنیم و 
این اهداف را دنبال کردیم، اما اینکه چقدر تحقق پیدا کرده است باید 

این را در خروجی کارها ببینیم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: زن تراز انقالب اسالمی این 
است که اهداف انقالب مدنظرش باشد و فعالیت های سیاسی خود را 

ترک نکند و در راستای اهداف انقالب باشد.
به اهداف خود در حوزه بانوان نرسیده ایم

یک  مجلس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  بانوان  فراکسیون  عضو 
مجموعه ۳۰۰ نفری است حجم طرح ها، الیحه و نیازهای امروز جامعه 
بانوان  و مشکالتی هم هست ما هنوز به طرح هایی که مدنظر همه 
است نرسیده ایم و این یک نقص است و این کوتاهی ماست؛ طرح های 

زیادی در مجلس وجود دارد.
و  آگاه شویم  واقعیت های جهان  از  باید  ما  امروز همه  داد:  ادامه  وی 
این  به  باید  اینکه کجا کم گذاشتیم که نخبگان می روند؛ مسئوالن 

موضوع توجه کنند ما باید هرچه زودتر فکری برای آن داشته باشیم.
قانون جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ سازی است

وی درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفت: یکی از 
راهکارها برای فرهنگ سازی فرزندآوری بحث رسانه ها است که این را 
ترویج کنند اما هر کدام از ما باید تفکر و تامل داشته باشیم فرهنگ 
از ما شروع می شود ما در مسیر فرهنگ دچار تهاجم فرهنگی شدید 
اشاعه  تلویزیون  در  اما  باشیم  آن  شدن  خنثی  دنبال  باید  و  شدیم 
فرهنگ آن طرفی ها را دارد اینجا متاسف می شویم و یک فرزند و 

پدرش نمی توانند با هم یک برنامه را ببینند.
باید  قانون  اجرای  برای  نظارتی  دستگاه های  داشت:  اظهار  مقصودی 
سازی  فرهنگ  این  و  کنند  عمل  خودشان  وظایف  به  و  کنند  ورود 
کار  که  چرا  دهیم  ارائه  نسخه  یا  فرمول  عنوان  به  که  نیست  چیزی 
سخت و پیچیده ای است. وی درباره اینکه قانون جوانی جمعیت جامع 
و کامل نیست و تا زمانی که اجرا نشود، نمی توانیم نقایص آن را به 
اجرا  به  هنوز  اما چون  کند  می  قانون کمک  این  گفت:  آورد،  دست 
درنیامده، نمی توانیم مزیت های آن را ببینیم و باید فرصت داد چون این 
قانون ۷۰ اصل، ماده و تبصره دارد؛ باید دولت حمایت کند دستگاه ها 
همکاری کنند و اعتبار برای آن داشته باشیم، چون هزینه های زیادی 
برای دولت دارد. مقصودی در پاسخ به برخی مشکالت و مسائل مطرح 
شده نیز گفت: ما نمایندگان از این وضعیت مردم خجالت می کشیم 
وضعیت اقتصادی اصال مناسب نیست و من دغدغه شما را با فراکسیون 
زنان مطرح می کنم و درمانی برای دغدغه های زنان جامعه باید داشته 
باشیم. البته همه زنان به بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رسیده اند 

و نباید بگذاریم دشمن ایرادات را به طعنه به ما بگوید.
وی ادامه داد: در حوزه اشتغال، کارآفرینی و حمایت از زنان با مشاغل 
هم  کارهایی  و  داریم  خوبی  برنامه های  خانه دار  زنان  بیمه  و  خانگی 
انجام شده است و امیدواریم با کمک همه و برنامه ریزی دقیق از این 

بحران ها عبور کنیم. 

عضو فراکسیون زنان مجلس:
نگاه انقالب به زن محدود و محصور نیست

تعداد کم زنان در مجلس جای بحث دارد
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 معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت، رییس جمهور 
مردمی همت جدی برای اجرای برنامه جامع توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار دارد.
زن  وضعیت  بررسی  نشست های  سلسله  در  خزعلی  انسیه 
باشگاه  محل  در  زمان«  برای  »زنی  عنوان  تحت  خانواده  و 
دانشجویان دانشگاه تهران افزود: برخی زنان سرپرست خانوار 
نامناسب  زنان بدسرپرست وضعیت  و  ندارند  وضعیت مناسبی 
حمایت  آنان  از  تنها  نه  آنها  سرپرستان  برخی  و  دارند  تری 

نمی کنند که مشکالت آنان را دوچندان می کنند.
که  است  آن  از  حاکی  غیررسمی  آمار  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  این  و  داریم  خانوار  سرپرست  زن  میلیون   ۶ به  نزدیک 
حالیست که پیشتر و اوایل برنامه ششم این بانوان سه میلیون 
نفر بوده اند و در این مدت برخی زنان خود سرپرست هم به این 

افراد اضافه شده اند.
برای  مردمی همت جدی  رییس جمهور  اینکه  بیان  با  خزعلی 
اجرای برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارد، 
جامع  برنامه  تدوین  توسعه  ششم  برنامه  در  کرد:  تصریح 
و  زنان  معاونت  عهده  به  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
خانواده گذاشته شده که تا اواخر دولت دوازدهم چنین چیزی 
به سرانجام نرسید این برنامه باید در هیات وزیران تصویب می 
شد و سپس به تصویب مجلس می رسید که در روزهای آخر 
آخر  مرحله  به حذف  نسبت  که  بود  خواسته شده  مجلس  از  

موافقت کند که مجلس چنین کاری نمی کند.
معاون رییس جمهور اضافه کرد: دولت سیزدهم ضمن تشکیل 
و  تدوین  را  جامعی  برنامه  ماه  چند  طی  تخصصی  کارگروهی 
توانمندسازی  برای  برنامه  این  در  کرد.  تقدیم  دولت  هیات  به 
زنان سرپرست خانوار چهار مقوله آموزش، مشاوره، اشتغال و 
بینی  پیش  آن  برای  گام   14 و  دیده  شده   رفاهی  حمایت های 

شده است.
شناسایی کارآفرینان برای اشتغال بکار زنان سرپرست خانوار

را تحت  خانوار  زنان سرپرست  که  کارآفرینانی  داد:  ادامه  وی 
پوشش قرار دهند، شناسایی کردیم و قرار است تا چهار سال  
این زنان را حمایت کنند و کار را دنبال می کنیم و تاکید داریم 

که باید کارآفرین زن باشد.
سرپرست  زن  اگر  حتی  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  معاون 
فعالیت  توان  مشکالت  دیگر  یا  سن  کهولت  دلیل  به  خانوار 
نداشت و دچار مشکل بود از فرزند آن زن استفاده شود، اظهار 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  همکاری  با  جامع  برنامه  این  داشت: 

اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادها و وزارتخانه ها 
است تا این بانوان و فرزندان آنان حمایت شوند.

تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت زنان سرپرست خانوار
از مشکالت زنان سرپرست خانوار  اینکه یکی  بیان  با  خزعلی 
همین  به  گفت:  است،  اشتغالزایی  تسهیالت  برای  ضامن  نبود 
در  خانوار  سرپرست  زنان  تسهیالت  ضمانت  برای  و  منظور 
ستاد ملی زن و خانواده صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار 
این  به تصویب رسید و قرار است  با 50 میلیارد تومان تودیع 

تسهیالت به 100 میلیارد تومان برسد.
مشکل  و  شده  حمایت  زنان  این  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
با تشکیل  البته معتقدیم  آنان حل شود که  ضمانت تسهیالت 
این صندوق، مشکل ضمانت تسهیالت این بانوان در حال حل 

شدن است.
زنان  مشکل  معتقدم  البته  افزود:  جمهور  رییس  معاون 
سرپرست خانوار در حوزه اشتغال در این دولت انجام شود کار 

بسیار بزرگی است.
خزعلی ادامه داد: یکی از کارهایی که تالش کردیم انجام دهیم 
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  که  است  این 
هماهنگی،  سیاستگذاری،  کند،  نزدیک  عمل  به  را  قوانین 
باشد  نداشته  را  اینها  اگر  دهد  انجام  را  نظارت  و  برنامه ریزی 
در حد شعار و تشریفاتی است اما این برنامه را نداریم و سعی 
تخصیص  بانوان  ویژه  اعتبارات  استانها  از  بسیاری  در  کردیم 
داده  شود و این برای اولین بار در دولت انجام شده است و برای 
برنامه هایی  چنین  بانوان  مهارت آموزی  و  کارآفرینی  اشتغال، 

داریم.
روستاییان  برای  شصتی  دهه  تسهیالت  همچنین  افزود:  وی 
ازدواج،  وام  از  پس  تا  انجام شد  روستایی  معاونت  همکاری  با 
تسهیالت مسکن هم اعطا شود  تا باعث مهاجرت معکوس به 
روستاها شود  چون ازدواج در روستاها بسیار کمتر است برای  

این موضوع برنامه ریزی شده است.
اقدامات دولت مردمی  از دیگر  معاون رییس جمهور همچنین 
در حوزه خانواده را اعطای خانه به خانواده های دارای چهار قلو 
عنوان کرد و گفت: سال 1400 حدود ۲۶ چهار قلو داشتیم و ما 
راه حمایت از این خانواده ها را تسهیل کردیم که قانون اهدای 
مسکن به این افراد اجرا شود چون۹5 درصد آنها پدران بیمار 

و کارگر بودند.
زنان،  گروه  جمله  از  معاونت  این  در  گروه   14 داد:   ادامه  وی 
ورزش، نخبگان و دیگر گروهها را تشکیل دادیم و دوست داریم 

در این دولت مردمی کار به وسیله خود مردم انجام شود.
با  قضاییه،  قوه  رییس  با  نشست هایی  کرد:  اضافه  خزعلی 
معاونت ها و مدیران کل و گروههای حقوقی دستگاه قضا برای 
مشکالت بانوان در حوزه حقوقی داشتیم تا در قالب الیحه این 
مشکالت حل شود و برای موضوع حضانت فرزندان کارگروهی 
خوبی  نتایج  به  ها  کارگروه  و  دادیم  تشکیل  معاونت  این  در 

دست یافتتد.
وی گفت: درباره افراد بی هویت در برخی استانهای کشور مانند 
این  برای  دارد  وجود  آمارهایی  بلوچستان  و  سیستان  و  یزد 
حل  آنها  مشکالت  تا  شده  تشکیل  کارگروه هایی  هم  موضوع 

شود.
توجه به ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاه ها و استان ها

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به موضوع توجه به 
ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاه ها و استان ها در دولت 
سیزدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در سال ۹۲ جایگاه 
مشاوران پست مدیریتی از آنها را گرفت و به یک پست انشایی 
تبدیل شد این در حالیست که  مشاوران امور زن و خانواده باید 
در سطح معاون وزیر یا مدیرکل به آنها پست داده شود و در 
شوراها نظر آنها اعمال شود و مساله زنان و خانواده نیز توسط 

این افراد رصد شود.
افزود: سند جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در  وی 
دولت قبل به سرانجام نرسید و به دلیل عدم تصویب در چند 
سال متوالی نتوانست تخصیص اعتبار مصوب را بگیرد و اکنون 

در پایان برنامه ششم تعداد این زنان دو برابر شده است.
خزعلی خاطرنشان کرد: در ستاد ملی زن و خانواده این موضوع 
در حضور رئیس جمهور مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است 
که به این جایگاه آنان ارزش داده شود و در جایگاهی با قدرت 

تصمیم گیری دیده شوند.
وی افزود: برای موضوع عدالت جنسیتی به تمام دستگاه ها نامه 
زده شد که برای این موضوع چه کارهایی انجام داده ایم و برای 
ارتقای ساختار نیز به ۳0 دستگاه نامه زده ایم اما پنج دستگاه 
دقیق  نظارت  که  داشت  توجه  باید  بنابراین  دادند،  جواب 
تالش  معاونت  سال  پایان  در  پذیرد  انجام  ماهانه  و  هفتگی  و 
مختلف  های  استان  در  بانوان  امور  برای  اعتبار  اخذ  کند  می 
به خرج  نیز حساسیت  آن  کرد  هزینه  دقیق  نظارت  با  همراه  

داده می شود. 

خزعلی:  دولت سیزدهم عزم جدی برای توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار دارد

  گزارش  : ایرنا



مواد الزم:
گوشت فیله یا راسته گوسفندی ۱۵۰ گرم

سیر له شده ۴ حبه 
۱ عدد   پیاز متوسط ساطوری شده 

۲ قاشق غذاخوری   روغن مایع 
۱ قاشق چایخوری   پودر زنجبیل 

۱ قاشق غذاخوری   شیره انگور 
سویا سس  ۱ قاشق غذاخوری
۱ قاشق چایخوری  پودر خردل 

روش پخت:
ابتدا چربی های اضافی گوشت را بگیرید و سپس آن ها را به 

صورت نوار های یک سانتیمتری برش بزنید.
پیاز را ساطوری خرد کنید و سیر را له کنید، سپس با روغن مایع، 
پودر زنجبیل، پودر خردل، سویا سس و شیره انگور را به گوشت 
اضافه کنید و کامال مخلوط کنید تا تکه های گوشت کامال به 

مواد آغشته شوند.
روی در آن سلفون بکشید و اجازه بدهید گوشت حدودا به مدت 

نیم ساعت در دمای محیط استراحت کند تا مزه دار شود.
پس از نیم ساعت، گوشت ها را از سس خارج کنید و سیر و 

پیازهای آن را جدا کنید.
گوشت ها را به سیخ بکشید زغال را روشن کنید و پس از آن 
گوشت ها را بپزید دقت کنید آتش زغال یکنواخت باشد و سیخ 
ها را دائم بچرخانید و باد بزنید. دقت کنید گوشت ها نسوزند و 

کامال پخته شوند.
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با سرآشپز = کباب ژاپنی

چند خبر کوتاه ...

اینترنت ویژه کودکان تا دو هفته آینده رونمایی می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که به منظور رفع دغدغه های 
فرهنگی والدین، اینترنت ویژه کودکان تا دو هفته آینده در دسترس قرار 

می گیرد.
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  برنامه  جدید  جزئیات  درباره  زارع پور  عیسی 
اطالعات برای ایمن سازی فضای مجازی و ارائه سرویس های ویژه کودکان 
را  اینترنت ویژه کودکان و نوجوانان  به زودی  ارتباطات  اظهار کرد: وزارت 
در اختیار خانواده های ایرانی قرار می دهد. وی افزود: این سرویس، اینترنت 
عالی فضای مجازی طراحی شده  اساس مصوبات شورای  بر  و  ایمن  کاماًل 
است. وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف به 
ایجاد محیط سالم و ایمن برای کودکان در فضای مجازی است. در همین 
راستا سرویس های ویژه ای در آینده نزدیک رونمایی می شود تا خانواده ها با 

خیالی آسوده اجازه حضور کودکان خود را فضای مجازی را بدهند.
ایران  در  مجازی  فضای  کرد:  بیان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
کرده  تغییر  گذشته  به  نسبت  کاربران  دغدغه  اکنون  و  بوده  رها  سال ها 
مجازی  فضای  ساختارهای  اصالح  کاربران  ذائقه  تغییر  همین  دلیل  به  و 
اساس  بر  ارتباطات  وزارت  حال  این  با  است.  مواجه  زیادی  سخت های  با 
سازمان  این  قانونی  و  وظیفه شرعی  و  مجازی  فضای  عالی  مصوبه شورای 
زیرساخت ایمن سازی اینترنت را آماده کرده است. زارع پور در مورد شیوه 
استفاده از سرویس فضای مجازی ویژه کودکان ادامه داد: کاربران می توانند 
از  نرم افزارهای مدیریت سیم کارت  و   )USSD(یواس اس دی از طریق کد 
محدودیت هایی  این سرویس  فعال سازی  با  کنند.  استفاده  کودک  اینترنت 
از کاربران در معرض  این دسته  تا  اعمال می شود  برای دسترسی کودکان 
حالت  به  دسترسی  شیوه  تغییر  امکان  نگیرند.  قرار  نامناسب  محتواهای 
بزرگسال در هر لحظه فراهم است و والدین هر زمان که بخواهند می توانند 
هفته  دو  یا  یک  این سرویس ظرف  کنند.  استفاده  بزرگساالن  از سرویس 

آینده رونمایی می شود.
نتایج یک پژوهش نشان می دهد؛

سرطان پستان هنگام خواب شبانه در بدن پیشروی می کند
انجام شده  زوریخ"  فدرال  فناوری  "مؤسسه  در  پژوهش جدیدی که  نتایج 
هنگام خواب شبانه  پستان  پیشروی سرطان  احتمال  نشان می دهد  است، 

بیشتر است.
پژوهش جدیدی نشان می دهد که سلول های سرطان پستان عمدتاً در شب 
و هنگام خواب گسترش می یابند و به سایر قسمت های بدن می رسند. بدین 
طی  مداوم  طور  به  می شد،  تصور  پیشتر  که  طور  آن  فرآیند  این  ترتیب، 
روز رخ نمی دهد. پژوهشگران هشدار دادند که این نتایج بدان معنا نیست 
از گسترش  تا  کنند  از خوابیدن خودداری  باید  به سرطان  مبتال  افراد  که 

در  اختالل  که  داده اند  نشان  پیشین  پژوهش های  سرطان جلوگیری شود. 
خواب می تواند پیشروی سرطان پستان را بدتر کند، اما یک پژوهش جدید 
نشان می دهد که در نظر گرفتن بهترین زمان از روز برای درمان سرطان 

می تواند درمان را مؤثرتر کند.
فدرال  فناوری  "مؤسسه  پژوهشگر   ،)Nicola Aceto( استو"  "نیکوال 
بیشتر  پژوهشی، گفت:  گروه  این  اعضای  از  و   )ETH Zurich( زوریخ" 
یک  در  تومور  سلول های  دادن  قرار  هدف  منظور  به  سرطان،  درمان های 
زمان خاص طراحی نشده اند. درمان های ارائه شده با این تصور عمومی انجام 
می شوند که تومور وجود دارد و باید سعی داشت تا در هر زمانی به آن حمله 
کرد. اکنون بهتر از پیش می دانیم که در زمان های مختلف چه اتفاقی می افتد 
این، پژوهش  از  "استو" و همکارانش پیش  انجام شود.  بهتر  باید  و درمان 
دیگری را در مورد سرطان پستان قابل متاستاز انجام داده بودند که طی آن، 
روند غیرمنتظره ای را تشخیص دادند. این پژوهش نشان داد که "سلول های 
توموری در گردش" )CTCs( شرکت کنندگان، یعنی سلول های ناشی از 
پژوهشگران تصمیم  تکثیر می شوند.  بیشتر هنگام شب  تومورهای مهاجم، 
گرفتند که در مورد ۳۰ زن مبتال به سرطان پستان، از جمله ۹ زن مبتال 
به نوع متاستاتیک سرطان که تحت درمان نبودند، تحقیقات بیشتری انجام 
دهند. دانشمندان در ساعات ۱۰ و چهار صبح، نمونه های خون را جمع آوری 
کردند. تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که ۷۸ درصد از کل سلول های توموری 
در گردش، در نمونه های شبانه یافت شده اند؛ یعنی زمانی که زنان در خواب 
موش هایی  روی  را  مشابهی  خون  آزمایش های  پژوهشگران،  سپس  بودند. 
انجام دادند که چهار نوع مختلف سرطان پستان به آنها القا شده بود. آنها 
سلول های  از  درصد  تا ۹۹   ۸۷ بین  نوع سرطان،  به  توجه  با  که  دریافتند 
به  حیوانات  خواب  دوره  گرفته شده طی  نمونه های  از  گردش،  در  توموری 
دست آمده اند. عالوه بر این، سلول های توموری در گردش به دست آمده 
از موش های خواب، بیشتر از موش های بیدار بودند. این بدان معناست که 

احتمال تشکیل شدن تومور جدید بیشتر بود. 
"استو" گفت: اگرچه این نتایج در ابتدا شگفت انگیز بودند، اما یافته های ما در 
واقع منطقی هستند. سیستم ایمنی بدن به شدت تحت تاثیر چرخه خواب 
و بیداری بدن قرار دارد که به عنوان ریتم شبانه روزی شناخته می شود. با 
ریتم  این  از  تومورهای سرطانی  که  تصور می شد  کلی  به طور  این،  وجود 
تصحیح  را  غلط  تصور  این  یافته های جدید،  نمی کنند.  تبعیت  شبانه روزی 

می کنند، اما بسیاری از پرسش ها را نیز بی پاسخ می گذارند. 
اوج  بیشترین  به  خواب  هنگام  که  دارد  وجود  خاصی  ریتم  افزود:  "استو" 
خود می رسد. در هر حال، ما نمی دانیم که دقیقا کدام لحظه از خواب در 
این میان مؤثر است و این که آیا خوابیدن بیشتر و کمتر به این امر کمک 

می کند یا خیر.
این پژوهش در مجله "Nature" به چاپ رسید.

مدیرکل امور بین الملل معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری مطرح کرد:

گسترش ارتباطات و تعامالت در حوزه زنان و خانواده در 
دولت سیزدهم

گفت:  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  معاونت  بین الملل  امور  کل  مدیر   
فعالیت های  توسعه  برای  زیادی  تالش های  معاونت  این  سیزدهم  دولت  در 
خود دارد و به همین منظور سعی در گسترش ارتباطات و تعامالت خود با 

کنشگری فعال و خالق در موضوع زنان و خانواده کرده است.
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  بین المللی  فعالیت های  درباره  کریمی  خدیجه 
افزود: با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، این اداره کل ارائه گزارشات موضوعی و 
دوره  ای، پاسخ به شبهات و پرسش  های گزارشگران بین  المللی و نظایر آن 
را در برنامه خود دارد. وی درباره ماموریت و فعالیت های اداره کل بین الملل 
زنان  امور  معاونت  بین الملل  اداره کل  داشت:  اظهار  خانواده  و  زنان  معاونت 
برای  اجرایی و ویترین جهانی  بازوی  به عنوان  و خانواده ریاست جمهوری 
انعکاس پیشرفت وضعیت زنان و خانواده کشور و با هدف توسعه همکاری های 
در  تاثیرگذاری  نیز  و  جهانی  و  منطقه ای  مختلف  عرصه های  در  بین المللی 
و  تبادالت  از  گسترده  ای  دامنه   جهان،  در  زنان  روز  مسائل  و  موضوعات 
تعامالت بین  المللی را در دستور کار خود دارد. کریمی ادامه داد: مدیریت،   
تنظیم و اجرای برنامه های کارگروه توانمندسازی اقتصادی اتحادیه کشورهای 
اقیانوس هند )آیورا( به مدت دو سال، برگزاری جلسه با گزارشگر ویژه  تحریم 
سازمان ملل متحد در موضوع »انعکاس تاثیرات سوء تحریم  های یک جانبه 
بر وضعیت زنان و خانواده در ایران« و تنظیم و پیگیری اجرایی سازی تفاهم

 نامه های همکاری با کشورهای ترکیه، نیجر، آفریقای جنوبی از فعالیت های 
معاونت زنان و خانواده است. وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی، هماهنگی و 
اجرای فاز بین الملل اولین دور از جایزه  جهانی »بانوی خردمند«، برگزاری 
اولین همایش ملی »توانمندسازی زنان در برابر تغییرات اقلیمی، چالش ها ها، 
برنامه  ها و راهکارها«، دیدار و تعامل دو جانبه با مقامات بیش از ۳۰ کشور 
جهان و ایراد سخنرانی در نشست  برخط سازمان توسعه زنان )WDO( با 
موضوع »نقش سیاست های خانواده محور در توانمندسازی زنان و دختران در 
 )OIC( خانواده« با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری  های اسالمی
در قاهره از دیگر برنامه های این معاونت به شمار می رود. وی ایراد سخنرانی 
قاچاق  و  انسان  قاچاق  با  مقابله  در  زنان  و صدای  نقش  »ارتقای  با موضوع 
مقابله  دفتر  جهانی  اقدام  بخش  همت  به  خاورمیانه«  و  آسیا  در  مهاجرین 
با مواد مخدر و جرایم )UNODC( علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 
)GLO.ACT( در وین اتریش،   ایراد سخنرانی با موضوع "جایگاه زن در 
رایزنی  به همت  خانواده  و  جامعه  در  زن  جایگاه  وبینار  در  ایران"  و  اسالم 

جمهوری اسالمی ایران در فیلیپین را از جمله فعالیت ها بیان کرد.


