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صدای زنان هرمزگان
آوای دریا هفته نامه الکترونیکی هرمزگان
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www.avayedarya.ir

پرداخت ۷۷  میلیارد ریال تسهیالت
 در بخش صنایع دستی هرمزگان

گوی سبقت تعداد داوطلبین دختر از پسر در زنان سالمند »تنها« ۴ برابر مردان
آزمون سراسری هرمزگان

فوت یک بانوی زائر حج تمتع اهل میناب 
در کاروان اعزامی از قشم

الیحه حفظ کرامت زنان در صحن علنی 
مجلس مطرح شود



صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
 ۷۷ جاری  سال  اول  سه ماهه  »طی  گفت:  هرمزگان 
استان  صنایع دستی  بخش  در  تسهیالت  ریال  میلیارد 

پرداخت شده است.«
محل  از  مبلغ  این  گفت:  مطلب  این  بیان  با  بناوند  سهراب 
پرداخت شده  صنایع دستی  طرح   ۳۳۰ به   ۱۸ تبصره  اعتبارات 

است.
هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
از  حمایت  راستای  در  تسهیالت  پرداخت  اینکه  به  اشاره  با 
برای  همچنین  افزود:  می شود،  انجام  صنایع دستی  صنعتگران 
حمایت از صنعتگران صنایع دستی استان از ابتدای سال جاری 
۲۶ نفر از صنعتگران صنایع دستی به بیمه روستاییان و عشایر 

معرفی شده اند.
بناوند ادامه داد: »هم اکنون بیش از ۴۰ رشته فعال صنایع دستی 
در استان هرمزگان وجود دارد که گالبتون دوزی، حصیربافی، 
و  دوزی  خوس  بافی،  شک  سنتی،  رودوزی های  سفالگری، 
شمار  به  منطقه  این  بومی  رشته های  از  دریایی  صنایع دستی 

می آیند.«

پرداخت ۷۷  میلیارد ریال تسهیالت در بخش 
صنایع دستی هرمزگان
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الیحه حفظ کرامت زنان در صحن علنی مجلس مطرح شود

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: 
معتقدم که الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در 
اساسی  و  مهم  عنوان یک الیحه  به  برابر خشونت 
تا  مطرح شود  علنی مجلس  در صحن  بزودی  باید 
برخی مشکالت بانوان با اجرای این الیحه به حداقل 

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

۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
همچنین الیحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال 
۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به 
در  را  موافق خود  نظر  قوه  آن  تا  ارجاع شد  قضاییه  قوه 
مواد مربوطه اعالم کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ 
الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند 
و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه 
قضاییه با عنوان الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در 

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

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

ارجاع شده است.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
با  الیحه  این  برای  اینکه  به  اشاره  با  باره  این  در  نیز 
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی برای الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مذاکراتی انجام 
داد تا با فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ این الیحه 
پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت 
در دستور کار مجلس است. الیحه حفظ کرامت و حمایت 
از زنان، ۱۰ سال است که برای تصویب و اجرا معطل مانده 

است که با رایزنی های صورت گرفته، می توان امید داشت 
به زودی درباره این الیحه نتیجه خوبی حاصل شود.

شورای  مجلس  در  اکنون  الیحه  این  داشت:  اظهار  وی 
انجام  اقدام است و طبق پیگیری های  اسالمی در دست 
این  فوریت  قید  با  اعالم کرده که  زنان  فراکسیون  شده، 
زنان  فراکسیون  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی  مورد  الیحه 
در  الیحه  این  که   کرد  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
اولویت قرار دارد اما به دلیل دستور جلسات مختلف در 
مجلس امکان بررسی آن فراهم نشده که امیدواریم بتوانیم 
شاهد سرعت بخشی به طرح این الیحه در مجلس شورای 
حفظ  الیحه  سال   ۱۰ گذشت  از  پس  و  باشیم  اسالمی 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام رسد.

به همین منظور فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرنگار 
باید  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  ایرنا  خانواده  و  زنان  حوزه 
برابر خشونت  در  زنان  از  و حمایت  کرامت  الیحه حفظ 
است  اظهار داشت: چندین سال  بماند،  ۱۰ سال معطل 
که این الیحه به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است و 
اخیرا این الیحه برای ورود به صحن علنی مجلس آماده 
این  روی  خوبی  کارهای  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
تا زمانی که  اما  الیحه صورت گرفته است، تصریح کرد: 
این الیحه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مطرح 
البته  درباره آن داشت،  اظهارنظر دقیقی  نمی توان  نشود 

الیحه  این  در  که  است  گرفته  صورت  جدی  تالش های 
جایگاه و شان زنان حفظ شود.

ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو  این 
داد: کارهای خوبی می توان روی این الیحه انجام داد اما 
عمده ترین کار این است که از لحاظ قانونی مورد بررسی 
تدوین  را  قانونی  الیحه  این  با  می خواهیم  و  گیرد  قرار 
کنیم که جایگاه زنان حفظ شود و زنان در برابر خشونت 
مصونیت داشته باشند. مقصودی با بیان اینکه اصلی ترین 
باید باور کنیم که زن موجودی  کار  این است که همه 
افزود:  شود،   خدشه دار  جایگاهش  نباید  و  است  الهی 
چون برخی افراد با حرکات و رفتار خود اعتقاد دارند که 
زن هیچ جایگاهی ندارد و دنبال تخریب آن هستند، اما 
اینگونه نیست البته با این وجود باید این سوال را کرد که 
چرا زنان با گذشت ۴۳ سال از انقالب اسالمی، هنوز برخی 

به دنبال تخریب آنان باشند.
مقصر  هم  زنان  ما  که  کنیم  باور  باید  کرد:  اضافه  وی 
را  زنان  جایگاه  به  تخریب ها  برخی  اجازه  که  هستیم 
داده ایم که امیدواریم این الیحه به زودی به تصویب برسد 
تا بتوانیم برخی از این مشکالت موجود را هم حل کرد 
چرا که معتقدیم باید دیدگاهها نسبت به زنان را تغییر داد 

تا جایگاه واقعی زنان به دست آید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

روی الیحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت کارهای 
ساعت ها،  کرد:  خاطرنشان  است،  گرفته  صورت  خوبی 
روزها و ماه ها روی الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان 
علنی  صحن  در  اگر  و  است  شده  کار  خشونت  برابر  در 
به جایگاه  مجلس شورای اسالمی مطرح شود می توانیم 

واقعی زنان نیز برسیم.
شورای  مجلس  رییسه  هیات  از  اینکه  بیان  با  مقصودی 
اسالمی این موضوع را پیگیری می کنیم که هرچه سریع تر 
فعال  داشت:  اظهار  شود،  مطرح  مجلس  علنی  در صحن 
زمانی  صحن  در  الیحه  این  شدن  مطرح  برای  زمانی 
همه  اولویت  در  موضوع  این  باید  اما  است  نشده  اعالم 
قرار گیرد چون با این فضایی که اکنون در جامعه و این 
همه دغدغه مندی بانوان به نظر من هرچه سریع تر باید در 

صحن مطرح شود.
حال با توجه به اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی برای 
به نتیجه رسیدن این الیحه پس از گذشت ۱۰ سال تالش 
به  الیحه  این  سریعتر  هرچه  امیدواریم  داشته اند  جدی 
تصویب  با  تا  برود  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 
بانوان  علیه  از خشونت  برای جلوگیری  بعد  گام های  آن 

برداشته شود.
ایرنا
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هف را  رفتارمان  روی  کرونا  عالم گیری  غریب  و  عجیب  تاثیرات 
بشناسیم. در دوران همه گیری کوید1۹، محدودیت های اجتماعی 
و ترس های ناشی از ابتال به بیماری کرونا، مردم را منزوی و دور 
از یکدیگر کرد تا جایی  که این فاصله اجتماعی موجب تغییراتی 

در رفتار و نوع ارتباط مان با یکدیگر شده است.
کووید-۱۹ با تمام سویه ها و جهش هایش بدون شک روی مردم سراسر 
دنیا اثر منفی گذاشته است. خود بیماری یا استرس ابتال به آن و عدم 
اطمینانی که ایجاد کرده است، مردم را به نوعی تحت تاثیر قرار داده 

است.
از  مردم،  روزمره  زندگی  جنبه های  تمام  کووید-۱۹  بررسی ها،  بر  بنا 
خرید، کار و مدرسه گرفته تا سفر و تفریح را تغییر داده است. عالوه  
بر این تغییرات از نظر اقتصادی و فرهنگی، مردم گرفتار شک و تردید 

نسبت به وضعیت خود هستند.
اما آیا این تغییرات رفتاری و ارتباطی مردم با یکدیگر، دایمی یا موقتی 

است؟
در بررسی ها مشخص شد که بیشتر واکنش های عمومی به عالم گیری 
»مرگ سیاه« در قرن ۱۴ام ـ که بیماری طاعون، دنیا را به خود گرفتار 
کرده بود و مرگ ومیر بسیاری داشت - تاکنون بدون تغییر باقی مانده 
است. عالوه  بر آن، عالم گیری های قبل از کرونا هم تغییرات چشمگیر 
و گسترده ای روی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی - اجتماعی جوامع 

گذاشته است و این تغییرات همچنان باقی مانده اند.
بنا به گفته رئیس انجمن بین المللی روانشناسی دانشگاه آدلر در شیکاگو 
به موقعیت های  برای چگونگی و چرایی واکنش های مردم  »نمی توان 
که  کرد  پیش بینی  و  گرفت  نظر  در  خاص  استاندارد  یک  استرس زا، 
تمام مردم در هر زمان و موقعیت به یک شرایط بحرانی واکنش یکسان 
از خود نشان می دهند. ما در دو سال عالم گیری کرونا، در دل توفان 
و  داشتیم  قرار  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  عالم گیری،  بحران های 
مردم به  طور طبیعی دست به رفتارهای انطباقی زدند تا بتوانند از پس 
انطباقی معموال موجب  باید گفت این رفتارهای  این شرایط برآیند و 

تغییراتی پایدار در نحوه ارتباط و رفتار مردم شده است.«
انواع تغییرات رفتاری

و  فردی  بحران ها،  به  آنها  احتمالی  واکنش های  همچون  مردم  رفتار 
چندوجهی است و نمی توان گفت تمام آنها واکنش و رفتارهای یکسانی 
دارند. در واقع در ذات هر رفتاری، جنبه های مختلف انگیزشی، رفتاری 
و عاطفی نهفته است و بر اساس این جنبه ها، رفتار خاصی بروز پیدا 

می کند.
به  طور مثال از شروع این عالم گیری، هر کس اولویت های خود را دارد. 
برخی به سالمت  و تناسب اندام شان بیشتر اهمیت می دهند، در حالی  
که دیگران خوردن بیشتر و کم ورزش کردن برایشان اهمیتی ندارد. از 
نظر ارتباطات هم، برخی از مردم از طریق تماس های ویدئویی، ارتباط 
ترجیح  را  انزوا  دیگر  برخی  اما  می کنند  حفظ  را  عزیزان شان  با  خود 

می دهند.
از طرفی از زمان شروع عالم گیری، مقامات رسمی برای پیشگیری از 
رعایت  را  محدودیت ها  که  می خواستند  مردم  از  کووید-۱۹  گسترش 
و  دادند  قرار  تردید  مورد  را  محدودیت ها  این  دیگر  برخی  اما  کنند. 
بدین ترتیب مردم دو دسته شدند. برخی محدودیت ها را کامال رعایت 

کردند و برخی دیگر به آن اهمیتی ندادند.
تمام موارد فوق منجر به تغییراتی در جنبه های مختلف زندگی مان شد 
که می توانند دائمی باشند. از برخی از این تغییرات می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
به  مجبور  کرونا  عالم گیری  شدت  دوران  در  که  افرادی  دورکاری: 
این روش کار را امتحان  بار  اولین  دورکاری شدند، به ویژه آنهایی که 
بررسی ها  در  واقع  در  یافتند.  خود  کاری  روند  در  مثبتی  اثر  کردند، 
مشخص شد، ۶۰درصد افرادی که به دلیل کرونا مجبور به دورکاری 

تا پایان کامل عالم گیری همین روند را  شدند، گفتند که می خواهند 
ادامه دهند.

از  استفاده  با  می توانند  افراد  دورکاری،  در  محققان،  گفته  به  بنا 
نرم افزارهای کامپیوتری و جلسات مجازی با هم در ارتباط باشند اما در 
این روش، هر قدر هم خوشایند آنها باشد، باز هم حس کامل بودن را 
نخواهند داشت. حسی که معموال با به کارگیری تمام حواس و در ارتباط 
با دیگران به  دست می آید. این حس در افرادی که دورکار هستند از بین 

می رود یا دچار تغییر شگرفی می شود.
روی  ایتالیایی  دانشمندان  که  تحقیقی  در  خرج کردن:  عادات  تغییر 
۳۸۳۳ داوطلب ۱۸ تا ۶۴ ساله انجام دادند مشخص شد، محدودیت های 
اجتماعی و قرنطینه روی عادات خرج کردن مردم تاثیر گذاشته است. 
محققان متوجه شدند، مردم از نظر روحی و روانی به خرید انواع کاالها، 
چه ضروری و چه غیر ضروری، احساس نیاز می کردند و همین موضوع 
موجب افزایش خرید شده بود. در واقع اضطراب و ترس در خصوص 
کووید-۱۹، مردم را وادار به خرید کاالهای ضروری کرده بود و از طرف 
دیگر شیوع افسردگی میان آنها، باعث هزینه کردن روی کاالهای غیر 
ضروری شده بود. همچنین این روزها مردم عادت به خرید اینترنتی 
کرده اند و بیشتر آنها کاالهای خود را اینترنتی سفارش می دهند. این 

تغییرات چیزی است که کووید-۱۹ موجب آنها شده است.
بیماری های ذهنی: متاسفانه ترس و نگرانی از کرونا و صدماتی که این 
ذهنی  بیماری های  است،  زده  دنیا  سراسر  جوامع  به  کشنده  ویروس 
متعددی همچون سندرم اضطراب کووید-۱۹ و اختالل خوردن ناشی از 
عالم گیری ایجاد کرده است که افراد بسیاری از دنیا به این بیماری های 
ذهنی مبتال شده اند. بنابر بررسی ها، شیوع افسردگی و اضطراب در دنیا 
۲۵درصد افزایش داشته است. همچنین اختالل خوردن یا استفاده از 

مواد مخدر در نوجوانان دنیا ۲۵درصد بیشتر شده است.
این است که مردم درباره  این عالم گیری داشته  اثر مثبتی که  البته 
بیماری های روحی آگاهی های بیشتری کسب کرده اند و دیگر به افراد 

مبتال به این بیماری ها برچسب های تحقیرآمیز نمی زنند.
تغییرات گفتاری و زبانی: در دوران عالم گیری یکسری تغییرات زبانی 
زبان های  وارد  عالم گیری  به  هم رخ داد و اصطالح های جدید مربوط 
مردم دنیا شد. مثل، واژه Rona )رونا( که مخفف کروناویروس است.

کشنده  ویروس  این  که  و صدماتی  کرونا  از  نگرانی  و  ترس  متاسفانه 
به جوامع سراسر دنیا زده است، بیماری های ذهنی متعددی همچون 
سندرم اضطراب کووید-۱۹ و اختالل خوردن ناشی از عالم گیری ایجاد 
مبتال  بیماری های ذهنی  این  به  دنیا  از  بسیاری  افراد  که  است  کرده 

شده اند.
و  اثر منفی گذاشته  رفتارهای مردم  عالم گیری روی  بی ادبی:  افزایش 
آنها را پرخاشگر و البته برخی از افراد را بی ادب کرده است. بنابه گفته 
روانشناسان این پدیده می تواند ناشی از اضطراب و استرس طوالنی مدت 
مربوط به کرونا باشد. همچنین متخصصان مراقبت های بهداشتی شاهد 
از  ۴۵,۷درصد  بررسی ها  در  و  بوده اند  نامناسبی  رفتارهای  چنین 
مراجعه کنندگان  میان  بی تمدنی  و  بی ادبی  که  کردند  اعالم  پرستارها 

بسیار بیشتر از دوران قبل از عالم گیری بوده است.
برنامه های  که  باشد  این  می تواند  نامناسب  رفتارهای  این  دیگر  دلیل 
آموزش های مهارت اجتماعی در این دوران به شدت کاهش یافته و در 

نتیجه اثر منفی خود را روی رفتار مردم جامعه نشان می دهد.
نگاهی به آینده

هنوز نمی توان با قاطعیت نظر داد که این تغییرات پابرجا باقی می مانند 
به  اما وقتی عالم گیری کامال  را مشخص می کند.  آینده آن  و  یا خیر 
پایان برسد و با بهبود و تعدیل جامعه، برخی از تغییرات ممکن است 
به صورت هنجارهای جدید اجتماعی باقی بمانند؛ در حالی  که تغییرات 
دیگر فراموش و محو شوند. البته باید گفت هیچ چیز کامال مانند گذشته 
نخواهد شد و ما با فرصت دادن به خود می توانیم با شرایط جدید سازگار 
شویم و باید یادمان باشد که انسان در مسیر تکامل است و همیشه رو 

به جلو حرکت می کند و بازگشت به عقب معنایی ندارد.«

تاثیراتکرونابررفتارآدمها
  گزارش  : ایسنا

 
شناساییقطعی۲۳موردابتالبهوبادرکشور

مسعودی فر سرپرست اداره بیماری های منتقله از آب و غذا وزارت 
بهداشت گفت: با اعالم سازمان جهانی بهداشت مبنی بر شیوع وبا 
در کشورعراق اقدامات مراقبتی در مناطق مرزی افزایش پیدا کرده 
مبتال  وبا  بیماری  به  به صورت قطعی  نفر  لحظه ۲۳  این  به  تا  است. 

شده اند.
مسعودی فر گفت:  در پاکستان مواردی از بیماری وبا گزارش شده همکاران 
ما در نواحی شرقی نیز حتی مرزهای شرقی کشور بیماری را رصد و اقدامات 
موثر مراقبتی و کنترلی را به خوبی انجام می دهند و هشدارهای الزم را داده 

ایم لذا رصد بیماری وبا نیز ابالغ شده است.
او گفت: فرد مبتال به بیماری وبا عامل آلودگی را از طریق مدفوع دفع می 
کند. مصرف آب، میوه و سبزی آلوده باعث ابتالی افراد به بیماری وبا می 
شود به همین دلیل مردم باید بهداشت فردی و شستن دست با آب و صابون 

به خصوص هنگام مصرف مواد غذایی را نیز فراموش نکنند.
افراد دچار کم آبی، ضعف، استفراغ شدند بالفاصله  مسعودی فر گفت: اگر 
ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنند. در صورت  به پزشک یا مراکز 
ابتال به بیماری وبا از پختن غذا و سرو آن جلوگیری کنند زیرا این کار باعث 

گسترش بیماری خواهد شد.

او گفت: افرادی که در زمینه عرضه مواد غذایی مشغول هستند باید دست 
های خود را با آب و صابون قبل و بعد از شروع فعالیت شان با  آب و صابون به 
مدت حداقل ۲۰ثانیه شستشو دهند و موادی مانند سبزی را با مواد گندزدا 

ضد عفونی کنند. 
آنچه که باید در باره وبا بدانید

گفتنی است که، وبا بیمارِی حاد و اسهالی  است که در اثر عفونت روده در 
نتیجه آلوده شدن به یک نوع باکتری ایجاد می شود. تخمین زده می شود که 
ساالنه ۲,۹ میلیون نفر به این بیماری مبتال شده و ۹۵،۰۰۰ مرگ در سراسر 
جهان رخ می دهد. عفونت، اغلب خفیف یا بدون عالئم است، اما گاهی اوقات 

ممکن است شدید باشد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تخمین زده می شود که هر سال 
۱.۳  تا ۴ میلیون مورد وبا و ۲۱ هزار تا  تا ۱۴۳ هزار مرگ و میر ناشی از این 
عفونت در سراسر جهان گزارش می شود. وبا می تواند باعث اسهال آبکی حاد 
همراه با کم آبی شدید شود. حدود ۱۲ ساعت تا ۵ روز طول می کشد تا فرد 
پس از مصرف غذا یا آب آلوده عالئم را نشان دهد. وبا اغلب قابل پیش بینی و 
پیشگیری است. بهترین راه پیشگیری از بیماری وبا، بهبود دسترسی به آب 

تمیز و دفع مناسب فاضالب و واکسیناسیون علیه وبا است.

روش پیشگیری از بیماری، داشتن رفتارهای بهداشتی شامل شستن دست ها 
یا خوردن غذا و  به غذا  از دست زدن  اجابت مزاج و قبل  از  بعد  با صابون 
همچنین تهیه و نگهداری ایمن غذا است. شست وشوی میوه ها و سبزیجات 
توصیه  بنابراین  دارد  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  زیادی در  بسیار  اهمیت 
ابتدا با آب سالم شست وشو دهید؛  می شود پیش از خوردن سبزی، آنها را 
سپس به ازای هر یک لیتر آب، سه تا پنج قطره مایع ظرفشویی اضافه و پس 

از چند دقیقه بعد آب کشی کنید.
جوشاندن یک دقیقه ای آبی که از سالمتش اطمینان ندارید نیز می تواند از 

ابتال به وبا پیشگیری کند.
درمان وبا

وبا به راحتی قابل درمان است و اکثر بیماران را می توان از طریق تجویز سریع 
بیماران دچار  کرد.  درمان  موفقیت  با   )ORS( آب رسانی خوراکی  محلول 
کم آبی شدید در معرض خطر شوک هستند و نیاز به تجویز سریع مایعات 
داخل وریدی دارند. همچنین به این بیماران آنتی بیوتیک های مناسب برای 
کاهش مدت اسهال، کاهش حجم مایعات مورد نیاز و کاهش مقدار و مدت 

دفع ویبریوکلرا در مدفوع داده می شود.



تسهیالت  پرداخت  شرایط  و  جدید  های  سقف  مسکن  بانک 
قرض الحسنه فرزندآوری را اعالم کرد.

   بانک مسکن شرایط جدید اعطای تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
در راستای حمایت از خانواده و جوان شدن جمعیت را اعالم کرد.

۱. مشموالن طرح
متقاضیان واجد شرایط، برای فرزندان متولد مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد 
و حداکثر تا ۲ سال پس از تاریخ تولد فرزند می توانند نسبت به ثبت نام 

در سامانه مربوطه اقدام نمایند.
۲. روش دریافت تسهیالت

ارائه درخواست استفاده از تسهیالت توسط سرپرست خانوار در سامانه 
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری

متقاضی می تواند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطالعات خود 
در سامانه از طریق گزینه »ویرایش ثبت نام قبلی« اقدام کند.

بانک عامل  تغییر  به  تعیین شعبه می تواند نسبت  از  تا قبل  متقاضی 
اقدام کند.

پس از تعیین شعبه متقاضیان بر اساس اولویت ثبت نام و میزان سهمیه 
ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، موضوع از طریق 
پیامک به ایشان اعالم شده و متقاضی می بایست با در دست داشتن 
مدارک مورد نیاز )شامل اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه پدر و 
فرزند، اصل و کپی کارت ملی پدر، کد پستی ۱۰ رقمی و آدرس کامل 
محل سکونت، کد رهگیری ۱۰ رقمی دریافتی از سامانه پس از انجام 
ثبت نام( ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری، به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت 

به تشکیل پرونده اقدام کند.
پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، پذیرش 
متقاضی از سوی شعبه انجام می شود. متقاضی ۴۵ روز کاری مهلت دارد 
تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام کند.

۳. سقف فردی تسهیالت
برای تولد فرزند اول، ۲۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه
برای تولد فرزند دوم، ۴۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه

برای تولد فرزند سوم، ۶۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه
برای تولد فرزند چهارم، ۸۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۷۲ ماهه

برای تولد فرزند پنجم و باالتر، هزار میلیون ریال با دوره بازپرداخت 
۸۴ ماه

صورت  به  درصد   ۴ فرزندآوری  قرض الحسنه  تسهیالت  کارمزد  نرخ 
ساالنه است.

۴. شرایط پرداخت تسهیالت
با توجه به تنفس ۶ ماهه تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، سررسید 

اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است.

الزامی  ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان تشکیل پرونده 
است.

برای هر  بار  پدر، یک  به  فرزندآوری  پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
فرزند متولد شده امکان پذیر است.

فرزند  فرزندآوری،  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  حین  که  صورتی  در 
مطابق  مذکور  تسهیالت  پرداخت  بیاید،  دنیا  به  متقاضی  از  دیگری 

ضوابط ذیربط برای فرزند بعدی امکان پذیر خواهد بود.
در صورت تولد فرزندان دوقلو و بیشتر، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری به پدر، یک بار به ازای هر فرزند متولد شده امکان پذیر است.
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چند خبر کوتاه...

برپایی ایستگاه نقاشی ویژه کودکان

به مناسبت سومین روز از هفته مبارزه با مواد مخدر با 
خانواده؛  ومسئولیت  اعتیاد  از  ،پیشگیری  معنویت  شعار 

ایستگاه نقاشی ویژه کودکان برپا شد.
در این برنامه که با همکاری معاونت پیشگیری بهزیستی 
و پایگاه سالمت روان راه سعادت سورو برگزار شد ، ضمن 
برپایی ایستگاه نقاشی کودکان ، نسبت به آگاهی رسانی 
ویژه  کتابچه  و  بروشور  توزیع   طریق  از  ها  خانواده  به 

والدین اقدام گردید.
بهزیستی  پیشگیری  معاونت  سرپرست  صابری  دکتر 
بیان  برنامه  این  برگزاری  حاشیه  در  هرمزگان  استان 
وهمچنین  اجتماعی  نشاط  و  آرامش  تقویت   : داشت 
مهارت های  ارتقا  و  مذهبی  باورهای  و  معنویت  تقویت 
اجتماعی وغنی سازی اوقات فراغت از مهمترین روش های 

پیشگیری از اعتیاد می باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

هرمزگان:
تزریق دوز یادآور واکسن کرونا ضروری است

استانداری هرمزگان  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی 
گفت: تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای ایجاد ایمنی 
ضروری  کرونا  جدید  موج  شیوع  از  جلوگیری  و  نسبی 

با  مقابله  استانی  ستاد  در  کامرانی  احسان  دکتر  است. 
کرونا با اشاره به موفقیت کشور در عبور از بحران کرونا، 
عنوان کرد: موفقیت کشور در مهار ویروس مرگبار کرونا 
مرهون تالش ها و رشادت های کادر بهداشت و درمان 
با همراهی و هم افزایي مثال زدنی مردم و مسئولین بود.

وی در همین خصوص، افزود: استقبال مناسب مردم از 
نامه های  به همراه رعایت شیوه  واکسیناسیون عمومی 
بهداشتی از دیگر عوامل موفقیت کشور در مهار ویروس 

کرونا بود. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
کاهش  و  کرونا  ویروس  مهار  وجود  با  کرد:  خاطرنشان 
چشمگیر آمار مبتالیان و بستری ها و آبی شدن اغلب 
نامه های بهداشتی به ویژه  مناطق استان رعایت شیوه 

در فضاهای سربسته از اهمیت بسزایی برخوردار است.
کامرانی تصریح کرد: آمار باالی مبتالیان در کشورهای 
حوزه جنوبی خلیج فارس ضرورت رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع موج جدید کرونا دو 

چندان کرده است.
وی گفت: تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای افراد باالی 
۱۸ سال که چهار ماه از تزریق آخرین واکسن آنها گذشته 
است جهت ایجاد افزایش ایمنی و جلوگیری از شیوع موج 

جدید کرونا ضروری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
یاداور  دوز  تزریق  برای  مردم  افزود:  همین خصوص  در 
کرونا به مراکز جامع سالمت دانشگاه علوم پزشکی استان 

مراجعه کنند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس:

بیمارستان کودکان بندرعباس با پیشرفت ۵1 
درصدی در حال ساخت است

 

گفت:  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
بیمارستان ۹۰ تخت خوابی تخصصی کودکان بندرعباس 

با ۵۱ درصد پیشرفت در حال ساخت است.
و  درمانی  فضای  بهبود  برای  کرد:  اظهار  نامور،  هاشم 
بیمارستان  ایجاد بخش های تخصصی، ساختمان جدید 
کودکان با ظرفیت ۹۰ تخت با همکاری شرکت پاالیش 
در  درمانی  زیرساخت های  توسعه  برای  بندرعباس  نفت 
زمینی به وسعت ۹ هزار مترمربع و در ۵ طبقه در حال 

ساخت است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس افزود: ساخت 
این بیمارستان با اعتبار اولیه هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال در 
مجاورت بیمارستان کودکان فعلی بندرعباس از شهریور 
پارسال آغاز و تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

نامور تصریح کرد: ساختمان جدید در دو بلوک ۵ و ۲ 
طبقه در حال ساخت است که در هر دو بلوک سازه و 
دیوارچینی داخلی به صورت کامل به پایان رسیده است 
و اکنون مرحله نازک کاری شامل سرامیک کاری، نمای 

ساختمان و اجرای تأسیسات در حال انجام است.
بیمارستان  این  ساخت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
در راستای ایفای مسئولیت ها و مشارکت های اجتماعی 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس است.
احتمال طغیان کرونا در تابستان

با  پزشکی هرمزگان در گفتگو  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
ساعت  طی ۲۴  در  اینکه  عنوان  با  فارس  خلیج  وبدای 
هرمزگان  در  کرونا  تشخیص  با  جدید  بیمار   ۵ گذشته 
بستری شده است و  تعداد موارد بستری به دلیل کرونا 
در استان به ۱۸ نفر رسیده است که تحت نظر می باشند.

دکتر فاطمه نوروزیان  گفت: در طی ۲۴ ساعت گذشته 
هیچ فوتی به دلیل کرونا در استان هرمزگان ثبت نشد و 

تعداد موارد فوتی کماکان دو هزار و ۶۱۶  نفر باقی ماند
دکتر نوروزیان افزود در حال حاضر تعداد ۲۲۰ بیمار در 
استان مبتال به کرونا هستند که از این تعداد ۲۰۲ نفر به 
درمان  بستری تحت  بصورت  نفر  و ۱۸  صورت سرپایی 

می باشند.
خوشبختانه در حال حاضر هیچ بیماری بدلیل کرونا در 

بخش مراقبتهای ویژه بستری نیست.
برگزاری پیک امید کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان در منطقه زلزله زده بندر 
چارک

پیک امیدکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
با  چارک  بندر  زده  زلزله  منطقه  در  هرمزگان،باحضور 
و  کودکان  به  را  نشاط  و  شور  شاد،  های  برنامه  اجرای 

نوجوانان هدیه داد
انجام  از  پس  گفت:  استان  کانون  معاون  اسدی  نعیم 
استانداری  بحران  ستاد  با  شده  انجام  هماهنگی های 
هرمزگان و بازدید میدانی از مناطق زلزله زده و همچنین 
تشکیل جلسه با امام جمعه و بخشدار شیبکوه وباهمکاری 
هدف  با  امید  پیک   ، بندرچارک  ملوان  باشگاه  مسئول 
در  مکرر  زلزله های  از  ناشی  روانی  آسیب های  کاهش 
مربیان  همدلی  با  ؛  نشاط  و  شادی  ایجاد  و  بندرچارک 
بندرلنگه،  کتابخانه سیار کانون و مرکز فرهنگی هنری 
ویژه برنامه های شاد و جذابی را برای کودکان و نوجوانان 

اجرا کند.
همچنین وی افزود:در این ویژه برنامه،فعالیت هایی نظیر 
قصه گویی، کارگاه نقاشی و کاردستی، بازی و سرگرمی، 
به  کانون  پویانمایی های  ونمایش  کتاب  اهدای  مسابقه، 

اجرا درآمد.

شرایط پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری اعالم شد
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هف گوی سبقت تعداد داوطلبین دختر از پسر در آزمون 
سراسری هرمزگان

آموزش در هرمزگان گفت:  و  االختیار سازمان سنجش  تام  نماینده   
آزمون سراسری ۱۴۰۱ با رقابت ۲۷ هزار و ۷۳۱ داوطلب همزمان با 

سراسر کشور از ۸ تیر در هرمزگان برگزار شد.
مصطفی ظهیری نیا با بیان اینکه ۶۵ درصد از داوطلبان دختر و ۳۵ 
درصد پسر هستند، افزود: امسال آزمون در ۱۵ حوزه برگزار می شود، 
بیشترین داوطلب  نفر  نه هزار و ۸۱۶  با  انسانی  آزمایشی علوم  گروه 
در  را  داوطلب  نفر کمترین  و ۷۳۱  هزار  دو  با  هنر  آزمایشی  گروه  و 

هرمزگان دارد.
با بیان اینکه عالوه بر یک دفترچه عمومی شامل ۱۰۰ سوال  با  وی 
در اختیار داوطلبان در همه ی گروه های آزمایشی قرار می گیرد، اضافه 
کرد: داوطلبان باید در گروه های آزمایشی هنر و زبان خارجی، به یک 
دفترچه اختصاصی، در گروه های آزمایشی علوم انسانی و ریاضی وفنی 
به دو دفترچه و در گروه آزمایشی علوم تجربی به سواالت سه دفترچه 

اختصاصی پاسخ دهند.
بیان  هرمزگان  در  آموزش  و  سنجش  سازمان  االختیار  تام  نماینده 
کرد: آزمون سراسری ۱۴۰۱ از چهارشنبه ۸ تیر آغاز تا شنبه ۱۱ تیر 

همزمان با سراسر کشور در هرمزگان ادامه دارد.
سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی 

هرمزگان منصوب شد
طی حکمی از سوی سامیه جهانشاهی سرپرست بهزیستی هرمزگان 
، فاطمه پوریان به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی 

بهزیستی هرمزگان منصوب شد.
انسانی  منابع  و  پشتیبانی  معاونت  سرپرست  معارفه  و  تکریم  آیین 
بهزیستی هرمزگان در جمع اعضای شورای معاونین این اداره کل و 

حضور مجازی روسای ادارات بهزیستی شهرستان ها برگزار شد.
سرپرست  جهانشاهی  سامیه  سوی  از  حکمی  طی  مراسم  این  در 
معاونت  سرپرست  عنوان  به  پوریان  فاطمه   ، هرمزگان  بهزیستی 
خدمات  از  و  منصوب  هرمزگان  بهزیستی  انسانی  منابع  و  پشتیبانی 

سیروس شمس الهی در مدت تصدی مسئولیت فوق تجلیل شد.
بهزیستی  اداره  ریاست  این  از  پیش  پوریان  فاطمه  است  گفتنی 

شهرستان بندرلنگه رابر عهده داشت.
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بانوان بخش مرکزی 

بستک 
جلسه کارگروه تخصصی بانوان بخش مرکزی بستک با محوریت برنامه 
ریزی برنامه های هفته ملی عفاف وحجاب،برپایی نمایشگاه توانمندیها 
ودستاوردهای روستایی،پیگیری مسائل ومشکالت بانوان بخش برگزار 

شد.
رابطین  جمع  در  مرکزی  بخشداری  سرپرست  خنجی  ماشااهلل 
بانوان،تشکل های مردم نهاد،مسولین صندوق های خرد زنان و فعالین 
های  وفعالیت  زنان  گفت:ارتقای حضور  مرکزی  بخش  دستی  صنایع 
مشارکت  گسترش  جهت  ریزی  ،فرهنگی،برنامه  اجتماعی،اقتصادی 
بانوان به ویژه در فعالیت های اقتصادی شرط الزم برای توسعه پایدار 

است
وی گفت:مولفه های اصلی توسعه ،حضور فعال زنان در تمامی عرصه 
های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی است ومهارتهایی که بانوان روستایی 
دارند از جمله صنایع دستی ومشاغل خانگی به عنوان یک برند باعث 

توانمند سازی زنان روستایی منطقه شده است.
وی با اشاره به درپیش بودن هفته ملی عفاف وحجاب اظهار داشت: 
هفته عفاف وحجاب فرصتی مناسب برای تبیین وتشریح رعایت آن در 
سطح جامعه است که باید با برگزاری برنامه مناسب گامی مثبت در 
این زمینه برداشته ودر جهت ترویج آن وبه منظور پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی تالش جدی گردد.
تعامل  با  نمود:دهیاران  تاکید  بستک  مرکزی  بخشداری  سرپرست 
وهمکاری وفعال کردن کمیته بانوان روستای خودآنان را در تصمیم 

گیری ها سهیم نمایند .
از  راستای حمایت  ودر  روستا  بانوان  مشارکت  با  دهیاران  افزود:  وی 
کسب وکار ومشاغل خانگی نسبت به راه اندازی بازارچه خود اشتغالی، 
،عرصه محصوالت زنان روستایی اقدام ومکان مناسبی در روستا جهت 

فعالیت بانوان در نظر بگیرند.
خنجی در پایان با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردها،توانمندیهای 
زنان روستایی شهرستان بستک که نهم تیرماه در روستای عالی قندی 
برگزار می گردد مشارکت نموده ومحصوالت روستای خود را معرفی 

نمایند.
بازداشت چهار خواننده زن در عروسی های میناب

دادستان عمومی و انقالب میناب گفت: ۴ خواننده زن در عروسی ها 
در میناب بازداشت شدند و در صورت تکرار هم خواننده و هم صاحب 

عروسی بازداشت خواهند شد.
 ۴ کرد:   اظهار  میناب  انقالب  و  عمومی  دادستان  طاهری  ابراهیم 
در  خواننده  جرم  به  شهرستان  این  در  جی«  »دی  زن  خواننده 
عروسی ها بازداشت شده اند و اگر تکرار شود، هم خواننده و هم صاحب 

عروسی بازداشت خواهند شد.
وی افزود: پرونده این ۴ نفر در دست بررسی است.

دادستان عمومی و انقالب میناب تأکید کرد: برای رسیدگی به تمامی 
دادگستری  و  است  موجود  میناب  در  مختلف  شعب  پرونده ها،  انواع 

میناب در حقیقت نقش کلیدی در شرق هرمزگان را داراست.
طاهری همچنین عنوان کرد: ۳۰ نفر از سرکردگان قاچاق سوخت در 

شرق استان دستگیر و پرونده آنها در دست بررسی است.
وی گفت: حتی یک روز نیز مرخصی به سارقان نداده ایم تا با آزادی 

نتوانند دوباره زندگی مردم را ناامن کنند.
با برگزار کنندگان موسیقی دیجی و تیراندازی در مراسمات جشن ها 

برخورد می شود
سرهنگ عباس قاسمی فرمانده انتظامی شهرستان میناب  پیرو دستور 
دادستان شهرستان میناب گفت :  ترویج و شکل گیری دیجی در هر 
مکان و منطقه ای در شهرستان  ممنوع است و با افرادی که در  بستر 
سازی و فراهم نمودن آن خصوصا صاحب مراسم عروسی ها  و سایر 

جشن ها و پارتی ها  برخورد جدی و قانونی )بازداشت( می شود.
مراسمات  و  ها  جشن  در  که  افرادی  کرد:  اظهار  قاسمی  سرهنگ 
عروسی  تیراندازی می نمایند  برخورد جدی و قانونی صورت می پذیرد.

برگزاری جلسه شورای عفاف و حجاب بهزیستی 
هرمزگان

عفاف  بخشنامه  ابالغ  کار  دستور  با  حجاب  و  عفاف  شورای  جلسه 
سامیه  ریاست  به  و  عملکردی  وشاخص  عملیاتی  وبرنامه  وحجاب 
جهانشاهی سرپرست بهزیستی هرمزگان در سالن جلسات بهزیستی 

هرمزگان برگزارشد .
در این جلسه سامیه جهانشاهی سرپرست بهزیستی هرمزگان ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی ، شهید فیاض بخش بنیانگذار 
سازمان بهزیستی کشور و  ۷۲ تن از یاران ایشان ، برلزوم رعایت عفاف 
سازمان  وتکالیف  ،ماموریت  کارکنان  توسط  اداری  درفضای  وحجاب 
وزارت  فرهنگی  عالی  شورای  و۸۲۰   ۴۲۷ مصوبه  براساس  بهزیستی 
کشور،نظارت مستمر بر وضعیت موجود ، برگزاری جلسات حوزه های 
تخصصی وادارات بهزیستی شهرستانها ومراکزتابعه وابالغ شاخص های 

عفاف و حجاب اسالمی به کارکنان ومراکز زیرمجموعه تاکید کرد.
فرهنگی  دبیرشورای  رازمند  غالمحسین  االسالم  حجت  ادامه  در 
بهزیستی استان  با اشاره به اهمیت رعایت فریضه دینی رعایت عفاف 
وحجاب درکلیه مراکزدولتی وغیردولتی ، به ابالغ بخشنامه هاوضوابط 

اجرایی و وظایف دستگاههای اجرایی پرداخت.
از  یکی  را  جامعه  در  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  و  رعایت  وی 
دستورات مهم دینی در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی و از دغدغه 
های فرهنگی امروز و از موضوعات حساس در جنگ نرم عنوان کردکه 
به کرات از سوی مقام معظم رهبری )مدظله (مورد تاکید قرار گرفته 

است .
قهرمانی بانوان تکواندوکار ایران در مسابقات آسیایی

با قهرمانی  بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی تکواندوی آسیا 
تیم ملی بانوان کشورمان به پایان رسید.

بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی آسیا که با حضور 
از کشور های مختلف به میزبانی کره جنوبی در شهر  ۳۴ تکواندوکار 

»چانچئون« برگزار شد، به پایان رسید.
در پایان این دوره از مسابقات تیم ملی تکواندوی بانوان کشورمان با 
کسب ۳ مدال طالی  ناهید کیانی، زهرا پوراسماعیل و اکرم خدابنده، 
۲ مدال نقره  مبینا نعمت زاده و نسترن ولی زاده و یک مدال برنز زهرا 

شیدایی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را کسب کرد.
نایب  عنوان  ترتیب  به  چین  و  جنوبی  کره  ملی  تیم های  همچنین 

قهرمانی و سومی را از آن خود کردند.
جلسه بررسی مسائل ومشکالت بانوان روستای زنگارد 

برگزارشد
حضور  با  زنگارد  روستای  بانوان  ومشکالت  مسائل  بررسی  جلسه 
جمعه  امام  خنجی  آقای  بخشداری،حاج  سرپرست  خنجی  ماشااهلل 
فتویه،انصاری نماینده بنیاد شهید وامور ایثار گران شهرستان ومشاور 
فرماندار ،محمدی رییس شورای اسالمی بخش ،دهیار واعضای شورای 
اسالمی وجمعی از دهیاران و بانوان  روستای زنگارد در محل مسجد 
توان  گفت:   بستک  مرکزی  بخشداری  سرپرست  شد.  برگزار  بانوان 
افزایی ومهارت آموزی در حوزه زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است 
اشتغال  ایجاد  وبا هدف  روستایی  زنان  ویژه صرف  توجه  این  اگر  که 
به  تواند  می  باشد  روستاییان  وهنری  دستی  خانگی،صنایع  ،مشاغل 

اقتصاد ومعیشت خانواده کمک کند.
وی گفت نقش زنان روستایی باید در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار 
بانوان  اشتغال  از  راستای حمایت  در  مقرر شد:  این جلسه  در  گیرد . 
نسبت به اختصاص مکانی از پارک روستا جهت برگزاری جشنواره های 

مواد غذایی ،صنایع دستی ومشاغل خانگی اقدام گردد.
فعالیت  جهت  روستا  مهرورزان  بانوان  انجمن  مکان  کردن  مشخص 
ورزشی  سالن  دادن  قرار  دراختیار   ، آموزشی،فرهنگی،اجتماعی  های 
ویژه فعالیتهای ورزشی ومسابقات بانوان وهمچنین جهت آموزش زبان 
انگلیسی وانجام فعالیت های دینی ومذهبی ویژه کودکان زنگارد اقدام 

گردد.
هواپیمایی  شهدای  وخاطره  یاد  گرامیداشت  ضمن  خنجی  ادامه  در 
شوراها،  دهیاران،  کلیه   : نمود  تاکید  بستک  شهرستان  ایرباس 
بانوان، معتمدین در مراسم ۱۲ تیرماه حضور و نمایشگاه دستاوردها 
قندی  عالی  روستای  در  تیرماه  نهم  در  که  روستایی  وتوانمندیهای 

برگزار می گردد حضور فعال داشته باشند.
فوت یک بانوی زائر حج تمتع اهل میناب در کاروان 

اعزامی از قشم
مدیر کاروان حج تمتع شهرستان قشم از فوت یک بانوی زائر ۶۳ ساله 
اهل بندر کالهی از توابع شهرستان میناب استان هرمزگان در کاروان 

اعزامی حج تمتع از جزیره قشم به سرزمین وحی خبر داد.
این بانوی زائر مینابی هنگام اعزام به سرزمین وحی هیچ گونه بیماری 
زمینه ای نداشت و بعد از ورود به شهر مقدس مکه هم از حال عمومی 
و جسمانی خوبی برخوردار بود، اعمال عمره را به درستی انجام داد، 
چندین جلسه هم در مسجد الحرام حضور داشت، طواف مستحبی را 
هم انجام داد، روز )شنبه چهارم تیر ۱۴۰۱( در حلقه قرآن هتل محل 
اسکان زائران قشمی بود که هنگام شرکت در نماز جماعت بانوان در 
تسلیم  آفرین  به جان  متاسفانه جان  قلبی  اثر حمله  حالت رکوع در 

کرد.
به مناسبت هفته ازدواج؛

بلیت رایگان قطار به زوج ها اعطا می شود
بزرگداشت  منظور  به  گفت:  رجا  شرکت  اجرایی  معاونت  سرپرست 
اجرا  زوج ها  به  رایگان  بلیت  اعطای  برای  را  طرحی  ازدواج،  فرهنگ 

می کنیم.
»علیرضا علی سلیمانی«، سرپرست معاونت اجرایی شرکت رجا گفت:  
تمام زوج های جوانی که تاریخ عقد آنها در بازه زمانی ۹ تا  ۱۵ تیر  
اسامی  ازدواج است، همچنین زوج هایی که  با هفته  امسال   مصادف 
بانوان مزین به نام »فاطمه یا زهرا« و آقایان مزین به نام »علی« بوده و 
تاریخ عقدشان در بازه زمانی ۲۱ تیر ۱۴۰۰ )روز ازدواج سال گذشته( 
تا  ۱۵ تیر امسال باشد، مشمول شرکت در این قرعه کشی خواهند بود.

به گفته سرپرست معاونت اجرایی شرکت رجا در این طرح به صورت 
قرعه کشی به هفت زوج با شرایط  اعالم شده، چهار عدد بلیت رایگان 

در مسیر انتخابی با اعتبار زمانی تا ۳۰ دی امسال اعطا می شود.
زوج ها برای ثبت نام در قرعه کشی، باید صفحات اول و دوم شناسنامه 
ارسال  این شرکت  اینستاگرام  به  را  تیر ۱۴۰۱  تاریخ ۲۷  تا  ها  زوج 
با یکی  کنند. در صورتی که هر یک از زوجین در یک سال گذشته 
از قطارهای رجا سفر کرده باشند و مدرکی مانند بلیت یا مشخصات 
سفر همراه با سایر مدارک مرتبط را ارسال کنند، شانس برنده شدن 

در قرعه کشی افزایش خواهد یافت.
این قرعه کشی قرار است، در روز ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ مصادف با والدت 

امام موسی کاظم )ع( برگزار می شود.
دختران بسکتبال ایران در جایگاه پنجم آسیا ایستادند

رده  در  قزاقستان  برابر  برتری  با  ایران  دختر  نوجوانان  بسکتبال  تیم 
پنجم در رقابت های دسته B آسیا ۲۰۲۲ اردن قرار گرفت.  

تیم نوجوانان دختران کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف 
قزاقستان رفت و در پایان با نتیجه ۵۷ بر ۳۶ پیروز این دیدار شد.

بر این اساس ملی پوشان کشورمان عنوان پنجم رقابت های قهرمانی 
دسته B آسیا را کسب کردند. تیم بسکتبال دختران نوجوان ایران بعد 

از پنج سال در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده است.
یک نوزاد در جلسه کنکور حاضر شد

یکی از حاشیه های جذاب در حاشیه کنکور سراسری امسال حضور 
یک مادر و فرزندش در جلسه بود. یکی از مراقبین که متوجه ماجرا 
شده بود، نوزاد او را در آغوش گرفت و تمام مدت نزدیک مادرش ماند.

نوزاد چندماهه  مادر یک   که  گنبد  کوثر  دانشکدۀ  دانشجویان  از  کی 
است، در جلسه آزمون خیلی نگران فرزندش بود، به شکلی که دوری 
از فرزندش، باعث استرس و عدم تمرکزش شده بود و نمی توانست به 
سواالت پاسخ دهد.  یکی از مراقبین که متوجه ماجرا شده بود، نوزاد 
او را در آغوش گرفت و تمام مدت نزدیک مادرش ماند، تا او با خیال 

راحت آزمونش را به پایان برساند.

اخبار حوزه بانوان



طلوع زندگی از دورترین نقطه شرق و غرب هرمزگان
تولد دو  از  بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه  اورژانس پیش  رییس 
ماه  گرمترین  از  روز  هشتمین  در  اورژانس ۱۱۵،  آمبوالنس  در  نوزاد 

سال خبر داد.
دکتر حسین قاسمی گفت: با اقدام به موقع کارشناسان این مرکز، امروز 
یک نوزاد پسر و یک نوزاد دختر، آن هم در دورترین نقاط غرب و شرق 

استان، در آمبوالنس به دنیا آمدند .
امروز،  بعدازظهر  اینباره گفت: ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه  در  قاسمی  دکتر 
پیرو تماس یک شهروند از منطقه فرامرزان بستک و ارائه گزارش مبنی 
ساله،   ۳۱ باردار  مادر  یک  زایمان  فرآیند  از  ناشی  دردهای  شروع  بر 
بالفاصله آمبوالنس پایگاه اورژانس جاده ای جناح، به منطقه اعزام و 
این مادر باردار را در طول مسیر، در حالیکه که با وسیله شخصی در 
حال انتقال آن به بیمارستان بودند؛ از همراهان تحویل میگیرند و با 
توجه به پیشرفت فرآیند زایمان، اقدامات حمایتی جهت تسهیل زایمان 
انجام و نوزاد دختر با اقدام به موقع تکنسین های اعزامی آقایان رنجبر 

و پاسالری در صحت و سالمت کامل به دنیا آمد.
وی در ادامه افزود: دومین نوزاد نیز، در ساعت ۱۹:۳۵ دقیقه در شرقی 
به  لیردف  درمانگاه  از  باردار  مادر  اعزام یک  استان، حین  نقطه  ترین 
بیمارستان خاتم االنبیا جاسک به کمک تکنسین های پایگاه جاده ای 
درمانگاه  مامای  و  افراشته  و  علی  سبز  آقایان  لیردف،   ۱۱۵ اورژانس 

لیردف در صحت و سالمت به دنیا آمد.
 این نوزاد پسر و مادر ۳۱ ساله اش بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه 
از قبیل گرم نگهداشتن نوزاد، اکسیژن درمانی و تخلیه ترشحات حلق 
نوزاد، جهت ادامه درمان به بیمارستان خانم االنبیاء جاسک منتقل شد.

سخنگوی دولت خبر داد:
هدیه دولت در روز ازدواج به جوانان/ فرصت ۱۵ روزه به 

بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام
 بهادری جهرمی از هدیه دولت برای روز ازدواج خبر داد و گفت: فرصت 
۱۵ روزه ای به بانک مرکزی داده شد تا با تسریع و تسهیل پرداخت وام 

ازدواج جوانان را در دستور کار قرار دهد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به هدیه دولت در روز 
ازدواج به جوانان، از فرصت ۱۵ روزه به بانک مرکزی برای ابالغ آیین نامه 

به منظور تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج خبر داد. 
بهادری جهرمی برگزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی و تفریحی 
دولتی با تدوین آیین نامه مربوطه و حمایت از تعاونی ها و پروژه های 
ساخت مسکن برای زوج های جوان را از دیگر تسهیالت دولت برای امر 

ازدواج عنوان کرد. 
رئیس جمهور امروز با بیان اینکه دولت به عنوان کارگزار نظام اسالمی 
خود را موظف به حمایت از امر ازدواج می داند، برای تسهیل پرداخت 
و مراکز فرهنگی  امکانات  قرار دادن  اختیار  به جوانان، در  ازدواج  وام 
دولتی برای ازدواج جوانان و نیز تحویل زمین و پرداخت تسهیالت به 
خود جوانان برای ساخت مسکن در راستای تسهیل ازدواج دستورات 

ویژه ای صادر کرد.
وزیر ورزش و جوانان:

دستورات رییس جمهور برای تسهیل ازدواج را تا حصول 
نتیجه پیگیری می کنیم

تسهیل  درباره  رییس جمهور  فرمایشات  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر   
ازدواج را نصب العین قرار داده و تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم 

کرد.
سید حمید سجادی در مراسم بزرگداشت هفته ازدواج )جشن وصال( 
که با حضور رییس جمهور در تاالر وحدت تهران با تبریک سالروز پیوند 
آسمانی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه )س( و آغاز هفته ازدواج، با 
اشاره به دستورات آیت اهلل رییسی در این مراسم )اینجا(،  گفت: پیگیری 
امور جوانان فراسازمانی است و فقط به عهده وزارت ورزش و جوانان 
ریزی، رصد،  برنامه  امور جوانان،  معاونت  کار  از  مهمی  نیست. بخش 

پیگیری و مطالبه حقوقی است که در امور جوانان تعریف شده است.
و  ورزش  وزارت  دوره جدید  در  اینکه  بیان  با  جوانان  و  ورزش  وزیر   
جوانان نگاه ویژه ای به بانوان چه در حوزه ورزش و چه در حوزه جوانان 
داریم، خاطرنشان کرد: به همین منظور هم ارتباط و همکاری زیادی 
داریم  خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون  انسیه خزعلی  با 
که از توجه و حمایت های ایشان در تمام برنامه ها، تصمیم گیری ها و 

موضوعات مهم این حوزه قدردانی می کنم.
سجادی ادامه داد: در مدت ۱۰ ماه فرصت خدمت به ملت شریف ایران، 
براساس اسناد باالدستی و سند تحول دولت مردمی، وزارت ورزش و 
جوانان اقدامات خوب و مثبتی در حوزه ازدواج جوانان انجام داده است  
و ان شاء اهلل به حول و قوه الهی و با تکیه بر بیانیه گام دوم انقالب به 

سوی تمدن اسالمی حرکت کنیم.
سال  تیرماه  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  جوانان  و  ورزش  وزیر 

۹۹ اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری 
مقوله   در  تیرماه سال۱۳۹۹  در  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  با 
مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه مساله  ازدواج جوانان خیلی مهم و 
جزو مسائلی است که اصال نباید از آن غفلت کرد، فرمودند: »راههایی 
برای تسهیل ازدواج و امکان ازدواج برای جوان ها، باید پیش بینی شود. 
بعضی از این راهها هزینه  مادی هم ندارد؛ فقط تصمیم گیری الزم دارد، 
توجه الزم دارد. مساله  فرزندآوری و مساله  نسل بسیار مهم است؛ این 
تأکید  و  تکیه  اخیر  سال  چند  این  در  بارها  بنده  که  است  موضوعی 
کرده ام. این ها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال گیری جدِی 
و  دانست  مهم  را  فرزندآوری  مسئله   بِِجْد  باید  و  اجرایی  دستگاه های 
کشور،  یک  ثروت های  پُرفایده ترین  از  یکی  ترسید.  پیری جمعیت  از 

جمعیِت جوان در یک کشور است.«
سجادی ادامه داد: آنچه رهبر معظِم انقالب طی سال های اخیر تاکید 
کرده و نسبت به آن هشدار داده اند، قطعا مورد توجه مسئولین امر قرار 
گرفته و اقدامات متعددی نیز در این خصوص انجام شده است. اما باید 
و  حاکمیتی  دولتی،  نهادهای  تمامی  توسط  ویژه  اهتمام  و  ملی  عزم 
مردمی و جامعه نسبت به مساله جوانی جمعیت صورت گیرد و ازدواج 
راستای  در  تا  باشد،  مسئوالن  تمامی  دغدغه   فرزندآوری،  و  جوانان 
حل  به  نسبت  خود،  اجتماعِی  مسئولیِت  آن  از  فراتر  و  ذاتی  وظایف 

مشکالت جوانان و حمایت از نهاِد خانواده تالش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: به عنوان یک معلم که ۳۲ سال 
در حوزه آموزش و معلمی خدمت کرده، به جوانان عزیز که در این ایام 
مبارک و فرخنده ازدواج می کنند چند نکته را عرض می کنم. برای 
اینکه به نیازهای زندگی به صورت خوب و کامل پاسخ دهیم باید از ابعاد 
مختلف روی یادگیری آن کار کنیم. یکی از حوزه هایی که یادگیری در 
آن اتفاق می افتد حوزه آموزه های عاطفی است در این حوزه به نقطه 
ای می رسیم که بعد از آگاهی، منتظر عکس العمل و رفتار مخاطب 

هستیم که در اینجا باید کمک کنیم مخاطبمان به ارزشگذاری برسد.
وی با بیان این که هم خانم ها و هم آقایان باید در زندگی به یکدیگر 
مهریه،  مسکن،  آیا  داد:  ادامه  برسند،  ارزشگذاری  به  تا  کنند  کمک 
مادیات ارزش هستند؟ باید ببنیم کماالت انسانی در کجای زندگی ما 
قرار دارد.  باید در زندگی همدیگر را یاری کنیم تا بعد از ارزشگذاری 
به نظامی از ارزش ها برسیم و در نهایت با عجین شدن این ارزش ها با 
شخصیت، وقتی زوجین ما به چند صفت متصوف می شوند این صفت 

ها زیبنده نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.
خزعلی در دیدار با مدیرعامل حوزه های علمیه کشور:
تشکیل شورای فقهی در معاونت زنان و خانواده باعث 

حل مشکالت قانونی بانوان می شود
 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با تشکیل شورای 
فقهی حقوقی در معاونت زنان و خانواده، بدون تردید خالءها و مشکالت 

قانونی حوزه زنان رفع خواهد شد.
انسیه خزعلی در دیدار با آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه 
کشور افزود: نگاه فراتر از سنتی و مقابل الگوی غربی به زن نگاهی است 
که رهبر معظم انقالب از ما انتظار دارد زیرا نگاه اسالم به زنان و الگوی 
اجتماعی آنان متفاوت از نگاه غربی و نگاه ابزاری به زن است، از این رو 

امروز نیازمند برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا هستیم.
بانوان فاضل تحصیل کرده  از همکاری  اینکه معاونت  به  اشاره  با  وی 
در حوزه بهره می گیرد، گفت: در مسائل فقهی، در مسائل قانونی و… 
امیدواریم،  و  دهند  ارائه  را  خوبی  راهکارهای  می توانند  فاضل  طالب 
شورای فقهی حقوقی در این معاونت با نظارت آیت اهلل اعرافی تشکیل 
شود تا خالءها و مشکالتی قانونی در مسائل زنان و خانواده برطرف شود.

معاون رییس جمهور گفت: از روز اول کار پیگیر ایجاد و تشکیل نهاد 
فراقوه ای برای زنان بوده ایم که امیدواریم به زودی به ثمر رسد؛ البته 
دو جایگاه حقوقی زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی با درایت مقام 
درخواست  کرد:  خاطرنشان  خزعلی  است.  شده  حفظ  رهبری  معظم 
رئیس جمهور این بوده که در حوزه زنان کارهای تکراری انجام ندهیم، 
برای همین طرح های موازی که منجر به عمل و اقدام نمی شود را کنار 
از  این دیدار گفت:  نیز در  ایم. مدیر حوزه های علمیه کشور  گذاشته 

الزامات شورای فقهی و حقوقی زنان، اجرای یک برنامه سه الیه است.
آیت اهلل علیرضا اعرافی با تاکید بر شورای مذکور افزود: با توجه به ابواب 
مختلف فقهی، دفتر فقه معاصر حوزه در دوره جدید با رویکرد بررسی 
مباحث جدید راه اندازی و بسیاری از این مباحث امروز در کتاب های 
داد:  ادامه  وی  می گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  و  شده  وارد  حوزه  درسی 
برای اینکه بتوانیم در راه اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان به صورت 
عالمانه و با دقت نظر ورود داشته باشیم، مستلزم آن است که کارگروه 
های علمی بر حسب موضوعاتی که از سوی معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنان و خانواده مطرح می شود، تشکیل شود تا مسائل به صورت 
دقیق، متقن و عالمانه مورد بررسی قرار گیرد تا به آن هدف مورد نیاز 

نزدیک شود.
فقهی-حقوقی  مستمر  نشست های  برگزاری  لزوم  بر  نشست  این  در 
قانونی در حوزه  به مسائل مستحدثه و رفع خالهای  پرداختن  جهت 

بانوان تاکید شد.
هندبال پرزیدنت کاپ قهرمانی دختران جهان /شکست 

ملی پوشان ایران برابر ایتالیا
پرزیدنت کاپ  مسابقات  چارچوب  در  ایران  دختر  جوانان  هندبال  تیم 

قهرمانی جهان مقابل ایتالیا نتیجه را واگذار کردند.
در ادامه رقابت های هندبال پرزیدنت کاپ قهرمانی جوانان دختر جهان، 

تیم ایران مقابل ایتالیا با نتیجه ۳۵ بر ۲۰ شکست خورد.
نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۱۹ بر ۱۰ به سود ایتالیا به پایان رسید 
و در نیمه دوم نیز ایتالیا با اختالف ۶ گل به پیروزی رسید تا در نهایت 

ملی پوشان ایران با نتیجه ۳۵ بر ۲۰ مغلوب حریف شدند.
در  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب  با  ایران  دختر  جوانان  هندبال  تیم 
قهرمانی  رقابت های  سهمیه  کسب  به  موفق  آسیا  قهرمانی  مسابقات 

جهان ۲۰۲۲ به میزبانی اسلوونی شده بود.
این برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران است که تیم ملی جوانان 

دختر ایران به مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرده است.
تیم هندبال دختر ایران در این پیکارها به ترتیب برابر هند با نتیجه ۳۱ 
بر ۳۰ و مقابل اسلوونی میزبان مسابقات با نتیجه ۳۷ بر ۲۲،  سپس 
برابر سوئد با حساب ۳۳ بر ۱۵ و مقابل تیم تونس ۲۹ بر ۲۴ نتیجه را 
واگذار کرد. تیم هندبال جوانان ایران در ادامه با پیروزی مقابل مکزیک 
در مسابقات قهرمانی جهان موفق شد در یک روز به یاد ماندنی اولین 
پیروزی تاریخ بانوان هندبالیست ایران در رقابت های قهرمانی جهان را 
رقم بزند. بیست و سومین دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان 
تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در کشور اسلوونی برگزار خواهد شد. تیم هندبال 
جوانان دختر ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی 
آسیا موفق به کسب سهمیه رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ شده بود.

این برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران است که تیم جوانان دختر 
ایران به مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا می کند.

کارگروه اندیشه ورزی زنان و خانواده وزارت فرهنگ 
فعال شد

و  فرهنگ  وزارت  خانواده  و  زنان  اندیشه ورزی  و  مشورتی  کارگروه   
و  فرهنگ  وزیر  با حضور  نشست  نخستین  برگزاری  با  اسالمی  ارشاد 
ارشاد اسالمی آغاز به کار کرد. محمدمهدی اسماعیلی در نشست کار 
به  وزارتخانه  این  خانواده  و  زنان  اندیشه ورزی حوزه  و  مشورتی  گروه 
دغدغه های رهبر معظم انقالب اسالمی درباره افزایش جمعیت اشاره 
در  مناسبت های مختلف  در  انقالب  معظم  رهبر  داشت:  اظهار  و  کرد 
مطرح  گذشته  از  بیش  را  خودشان  دغدغه های  »جمعیت«  زمینه 
می کنند که بدون شک این دغدغه مندی معظم له حکایت از اهمیت 

بسیار باالی پرداختن به مقوله جمعیت در کشور دارد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور ابراز امیدواری کرد تا در کارگروه 
مشورتی حوزه زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، گام های 
مؤثری در راستای تحقق مطالبات رهبر فرزانه انقالب اسالمی برداشته 
امور  در  فعالیت  ضمن  کارگروه  این  اینکه  بیان  با  اسماعیلی  شود. 
مشورتی حوزه زنان و خانواده، جایگاه حقوقی نیز دارد ابراز امیدواری 
کرد تا در قالب فعالیت های این کارگروه به جمع بندی قابل تامل در 
حوزه جمعیت و خانواده نیز برسیم. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
از مهم ترین دغدغه های پیش روی موضوعات مرتبط  ادامه داد: یکی 
با تحکیم خانواده، رشد سطح کیفی تولیدات فرهنگی و هنری است 
که باید با خلق ایده های نو، شرایط تولیدات ارزشمندی در حوزه های 
فراهم  با موضوع »زنان و خانواده«  و کتاب  نمایش، موسیقی  سینما، 

شود.
 اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود »تغییر ریل گذاری حوزه 
فرهنگ« را از مهم ترین ماموریت های وزارت فرهنگ برشمرد و تاکید 
کرد: در راستای تغییر ریل گذاری حوزه فرهنگ باید بینش عمیق نسبت 
به ظرفیت عظیم فرهنگ و هنر اصیل، بومی و مردمی داشته باشیم تا 
و  فرهنگی  ارزشمند حوزه های مختلف  تولیدات  به  بینش  این  نتیجه 
هنری منجر شود. عضو کابینه دولت مردمی در ادامه سخنان خود با 
تاکید بر ایجاد هم افزایی ظرفیت نهادهای مختلف و شبکه های مردمی، 
اظهار داشت: امکانات و ظرفیت های عظیم ۲۶ هزار کانون فرهنگی و 
هنری مساجد، هفت هزار و ۵۰۰ امامزاده و سه هزار و ۷۰۰ کتابخانه 
فقط بخشی از ظرفیت های عظیم شبکه های مردم محور است که این 
ظرفیت ها باید با هم افزایی برنامه ریزی شده، میزبان فعالیت های مردمی 
حوزه های فرهنگی و هنری جبهه انقالب باشد.در پایان نخستین جلسه 
کارگروه مشورتی و اندیشه ورزی حوزه زنان و خانواده وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، احکام اعضای این کارگروه از سوی وزیر فرهنگ اهدا 

شد.
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برنامه های مناسب برای اوقات فراغت نوجوانان و 
جوانان اجرایی شود

بر  اینکه  بیان  با  رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان 
اساس آمار به ازای هر ۵ درصد مرد سالمند، ۲0.۵ درصد 
سالمندان "زن" تنها زندگی می کنند، گفت: تنها زیستن 
یکی از چالش های اساسی زنان سالمند است چون شانس 
ازدواج مجدد را ندارند و ضروری است تابوی ازدواج زنان 

سالمند در جامعه شکسته شود.
شدن  زنانه  پدیده  شناسی  آسیب  به  عالمه  الدین  حسام 
سالمندی در ایران پرداخت و اظهار کرد: در دوران سالمندی، 
سالمندان مرد شانس ازدواج مجدد را دارند و کمتر تنها هستند 
ولی زنان سالمند به لحاظ مسائل فرهنگی این امکان را ندارند.

در  داد:  ادامه  می گفت،  سخن  رادیویی  برنامه ای  در  که  وی 
سالهای گذشته به دلیل تولد بیشتر نوزادان پسر که ۱۰۷ نوزاد 
پسر به ازای تولد ۱۰۳نوزاد دختر بود و فوت ناشی از حوادث 
کاری در مردها، جنسیت سالمندی مردانه بود ولی از سال ۸۵ 
به بعد، به دلیل کنترل عوامل مهمی چون عوارض زایمان، مرگ 
و میر مادران در هنگام تولد و دوران بارداری و افزایش مهاجرت 
مردان، جنسیت سالمندی در کشور زنانه شده است و بر اساس 
سالمند  مرد  سالمند، ۹۷  زن  هر ۱۰۰  ازای  به  آمار سال ۹۵ 
وجود داشت که در سال ۱۴۰۰ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند 

۹۲ مرد سالمند زندگی می کند.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، بر اساس آمار 
بعد از ۸۵ سالگی مجدد تعداد مردان سالمند بیشتر می شود و 

جنسیت سالمندی مردانه می شود. 
سالمند  »زنان  پدیده  به  خود  سخنان  ادامه  در  همچنین  وی 
زنان  پدیده  با  ما  امروزه  اینکه  بیان  با  و  اشاره  نیز  فرهیخته« 
سالمند فرهیخته هم مواجه ایم، تصریح کرد: میزان ازدواج در 
زنان دارای تحصیالت تکمیلی کمتر است و در حقیقت میزان 

تجرد قطعی در زنان فرهیخته بیشتر شده است.
عالمه معتقد است که در راستای حمایت از زنان سالمند تنها، با 
توجه به افزایش آمار دختران دچار تجرد قطعی باید قانون گذار 
یک نوع حمایت ویژه برای مسکن آنها در زمان فوت پدر و مادر 
دختران مجرد در سالمندی داشته باشد و نیز می توان با نگاه 

فقه پویا در زمینه تقسیم ارث و در شرایطی که زن همسر خود 
را از دست می دهد، بستری برای به تعویق افتادن تقسیم مسکن 

تا زمانی که مادر خانواده زنده است را فراهم کرد.
جمعیت  تعداد  سالمندان،  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
سالمندان کشور را ۹ میلیون نفر عنوان کرد و در اینباره توضیح 
داد: بر اساس پیش بینی ها در سال ۱۴۱۰تعداد سالمندان به 
۱۳ میلیون و در سال ۱۴۲۰ به ۱۹ میلیون و در سال ۱۴۳۰ به 

۳۵ میلیون نفر می رسد که ضروری است تغییراتی در کیفیت و 
سبک زندگی سالمندان اتفاق بیفتد.

بر اهمیت و ضروت توجه  تاکید  با  پایان سخنان خود  وی در 
حاکمیت به "پیری جامعه"، خاطر نشان کرد: اکنون وضعیت 
افزایش سالمندان،  با  و  بحرانی است  بازنشستگی  صندوق های 
صندوق های بازنشستگی دچار ورشکستگی می شود و با شرایط 

ابر بحرانی مواجه خواهند شد.

شعر هفته

زنان سالمند »تنها« ۴ برابر مردان
  گزارش  : ایسنا

رویای من 
ظاهراً دوری ولی 

نزدیک و در یاد منی 

با تو شیرین ست کامم 

مثِل فرهاد منی 

شهِر متروکم که از 

چشِم جهان افتاده ام

بیخیاِل دیگران وقتی 

تو در یاِد منی 

ماهِی محبوس در تَنِگ 

بلورینم،شما

خواِب رویا گونه ی 

دریای آزاد منی 

چون کتاِب کهنه ای 

فرسوده بودم از زمان

خواندنی ماندم اگر از 

توست، بنیاد منی 

من کبوتر وار َجلد بام 

احساست شدم

باز کن آغوش را بی 

دام صیاد منی 

شاعر:

سوسن جعفرزاده

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
همه  گفت:  هرمزگان  استانداری 
جوانان  آینده  قبال  در  مدیران 

مسئولیت دارند.
ساماندهی  ستاد  در  کامرانی  احسان 
گرامیداشت  با  استان،  جوانان  امور 
سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی 
و  ایشان  وقای  با  یاران  از  تن   ۷۲ و 
هفته قویه قضائیه ، با اشاره به اهمیت 
عنوان  کشور،  توسعه  امر  در  جوانان 
پیشرفت  و  توسعه  های  چرخه  کرد: 
نیروهای  های  تالش  مرهون  کشور 
جوان متخصص ، کاردان و متعهد در 

بخش های مختلف است.
وی افزود: جوانی جمعیت برای کشور 
کردن  طی  برای  بزرگ  ظرفیت  یک 
مسیر پیشرفت در بخش های مختلف 

است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: 
مسائل  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
مرتبط با جوانان را با حساسیت ویژه 
دنبال کنند و در جلسات تصمیم ساز 
مربوط به جوانان شخصا حضور یابند.

فرمانداران  کرد:  تصریح  کامرانی 
مسائل  استان  تابعه  های  شهرستان 
مرتبط با جوانان را با حساسیت ویژه 

دنبال و پیگیری کنند.
در  ریزی  برنامه  کرد:  وی خاطرنشان 
زمینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و 
نیازمند بازنگری و تحول جدی است.

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تدارک  گفت:  هرمزگان،   استانداری 

برنامه های مناسب برای اوقات فراغت 
جلوگیری  جهت  جوانان  و  نوجوانان 
ناسالم  تفریحات  به  آنها  گرایش  از 
سوی  از  پیگیری  و  اهتمام  نیازمند 

دستگاه های اجرایی ذیربط است.
افزود:  خصوص  همین  در  کامرانی، 
های  ظرفیت  اجرایی  های  دستگاه 
و  ورزشی  های  سالن  شامل  خود 
دستگاه  اختیار  در  را  امکانات  سایر 
دهند  قرار  جوانان  حوزه  متولی  های 
تا نسبت به برنامه ریزی اوقات فراغت 

سالم آنها اقدام کنند.
وی، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی 
مرتبط  آموزشی  های  دوره  کلیه 
تا  کنند  رسانی  اطالع  را  جوانان  با 
خانواده ها در جریان این دوره ها قرار 

گیرند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرد:  اظهار  هرمزگان،  استانداری 
ریزی  برنامه  عدم  و  جوانان  از  غفلت 
آنها  فراغت سالم  اوقات  برای  مناسب 
بستر گرایش آنها به انواع بزهکاری ها 
و آسیب های اجتماعی مهیا می کنند 
که ضروری است با برنامه ریزی های 

عملیاتی پیشگیری کرد.
کامرانی، خاطرنشان کرد: همه مدیران 
در قبال آینده جوانان استان مسئولیت 

دارند.
وی، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی 
ذیربط نظیر اداره کل ورزش و جوانان، 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان، هالل احمر، کانون فرهنگی 
و هنری مساجد و ورزش و جوانان با 
دانشگاه  و  مدارس  تعطیلی  به  توجه 

نوجوانان  فراغت  اوقات  کردن  پر  ها 
و  آموزشی  برنامه  تدارک  با  و جوانان 

تفریحی اقدام کنند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
داشت:  اظهار  هرمزگان،  استانداری 
بسیاری از آسیب های که نوجوانان و 
به دلیل  با آن مواجه هستند  جوانان 
خال برنامه ریزی جهت پر کردن اوقات 

فراغت سالم آنها می باشد.
جوانی  اهمیت  به  اشاره  با  کامرانی 
جمعیت، تصریح کرد: پنجره جمعیتی 
به ویژه نیروی جوان و فعال ان برای 
برخوردار  راهبردی  اهمیت  از  کشور 
است و این مهم مورد تاکید ویژه مقام 

معظم رهبری است.
خاطرنشان  خصوص،  همین  در  وی 
جمعیت  جوانی  ظرفیت  حفظ  کرد: 
به  مربوط  مشکالت  رفع  به  منوط 
و  اشتغال  مسکن،  ویژه  به  جوانان 
های  دستگاه  و  است  آنها  ازدواج 
قانون  دقیق  اجرای  به  ملزم  اجرایی 
جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 

هستند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بسته  گفت:  هرمزگان،   استانداری 
خطری  زنگ  جوانی  پنجره  شدن 
با  است  ضروری  و  است  کشور  برای 
اتخاذ تدابیر مناسب از پیری جمعیت 

جلوگیری کرد.
در پایان این نشست از دستگاه های 
فراغت  اوقات  حوزه  در  فعال  اجرایی 
نوجوانان و جوانان با اهدا لوح سپاس 

تقدیر بعمل آمد.
ایسنا



مک اند چیز یکی از خوراک های بسیار راحت و خوشمزه می 
با پاستا تهیه می شود و در ایاالت متحده و بریتانیا  باشد که 
پنیر ماکارونی نیز نامیده می شود. بیشتر در تهیه مک اند چیز 
پنیر چدار استفاده می شود و شما می توانید از گوشت چرخ 
کرده یا مرغ استفاده کنید. شما می توانید مک اند چیز را داخل 
ظرفی ریخته و داخل همان ظرف بعد از پخت سرو کنید و یا می 
توانید بدون فر و داخل تابه روی گاز مراحل پخت مک اند چیز 

را انجام دهید.
 اغلب مک اند چیز به همراه سس بشامل تهیه می شود. این سبک 
ثبت  ایتالیایی  پنیر در قرن ۱۴ در کتاب های آشپزی  با  پاستا  تهیه 
شده است و بعد ها دچار تغییر و تحوالتی شد و به شکل امروزی در 

آمده است. 
مواد الزم 

پاستا فرمی ۱ بسته
فیله مرغ ۴ عدد

قارچ ۱۰ عدد
خامه صبحانه ۱۵۰ گرم

پنیر چدار یا پیتزا به مقدار الزم
سیر رنده شده ۱ قاشق مربا خوری

آرد ۱ قاشق غذا خوری
کره ۵۰ گرم

شیر ۱ پیمانه
پنیر ورقه ای ۲ عدد

نمک، فلفل سیاه، آویشن، جوز هندی، آویشن به مقدار الزم
طرز تهیه 

مرحله اول: تهیه مرغ
مرغ را مکعبی خرد کنید و داخل یک تابه با کمی روغن و کره تفت 
پاپریکا  و  سیاه  فلفل  و  نمک  کمی  بعد  و  دهد  رنگ  تغییر  تا  دهید 
اضافه کنید و صبر کنید تا کمی آب انداخته و پخته شود. قارچ ها را 
اسالیس کنید و به مرغ اضافه کنید و با حرارت باال تفت دهید تا آب 

قارچ کشیده شود.
مرحله دوم: پخت پاستا

در ادامه داخل یک قابلمه مقداری نمک و روغن ریخته و بگذارید تا به 

جوش بیاید. سپس پاستا فرمی دلخواه خود را اضافه کنید و صبر کنید 
تا طبق نوشته روی بسته بندی بجوشد و نرم شود. پاستا نرم شده را 

آبکش کنید و کنار قرار دهید.
مرحله سوم: تهیه سس بشامل

داخل یک تابه کره را بریزید و تفت دهید تا کره ذوب شود و در ادامه آرد 
را اضافه کنید و خوب تفت دهید تا بوی خامی آرد گرفته شود. ادویه ها 
را به همراه سیر خرد شده اضافه کنید و بعد باید کم کم شیر را اضافه 
کنید و با همزن دستی مواد را خوب هم بزنید تا گلوله های آرد باز شود. 
در انتها باید یک مشت پنیر چدار یا رنده شده اضافه کنید و هم بزنید 

تا پنیر ها ذوب شوند.
مرحله چهارم: پخت مک اند چیز

در ادامه مرغ و پاستا آبکش شده را به سس تهیه شده اضافه کنید و هم 
بزنید تا سس به خورد پاستا برود، در انتها خامه را اضافه کنید و تابه 
را از روی حرارت بردارید. حاال به صورت الیه ای مقداری از پاستا داخل 
ظرف ریخته و کمی پنیر رنده شده یا ورقه ای بریزید و همین طور الیه 
ها را تکرار کنید و ظرف را برای ۱۰ دقیقه در دمای ۱۸۰ قرار دهید تا 

پنیر ذوب شود. 
نوش جان
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با سرآشپز = مک اند چیز

چند خبر کوتاه ...

شاخص های سنجش سالمت نوآموزان در سال تحصیلی 
جدید/ چگونگی بررسی متقاضیان جهش تحصیلی

نوع  بهداشت،  وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
خدمات مراکز بهداشتی درمانی در زمینه سنجش سالمت نوآموزان را تشریح 
به اطالعات سالمت دانش آموز در بدو  به طور کلی دسترسی  کرد و گفت: 
را تسهیل  به هنگام  ایجاد مداخالت  امکان  بلند مدت  به مدرسه، طی  ورود 

می کند.
دکتر محمدرضا صائینی با اشاره به آغاز به کار پایگاه های سنجش سالمت 
نوآموزان و دانش آموزان، درباره اقدامات وزارت بهداشت در این زمینه، گفت: 
انجام هماهنگی در سطوح محیطی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
به منظور برقراری نظم و ایجاد هماهنگی با متناظر آموزش و پرورش استان ها 
به مراکز  برای مراجعه  والدین  به  نوبت دهی منظم  و شهرستان ها در جهت 
خدمات جامع سالمت، اطالع رسانی عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی، 
به روزرسانی بسته خدمت مرتبط با این گروه سنی در مراکز خدمات جامع 
سالمت، هماهنگی در جهت بهره مندی از خدمات مراقبین سالمت در ایام 

اجرای برنامه سنجش از اقدامات وزارت بهداشت در این زمینه است.
او در پاسخ به این سوال که آیا سنجش سالمت نوآموزان در میانه  ایام کرونا 
تحت تاثیر قرار گرفته است یا خیر؟، بیان کرد: در مراکز جامع سالمت در 
آن ایام سنجش در مدت زمان طوالنی تری انجام شد و به منظور پیشگیری 

از تجمعات در مراکز، نوبت دهی ها به گونه ای بود تا والدین و دانش آموزان با 
رعایت فاصله فیزیکی و تعداد کمتری مراجعه کنند. از طرفی در پایگاه های 
سنجش نیز تعداد پذیرش کمتر و افزایش زمان پایگاه و رعایت پروتکل های 

بهداشتی برقرار بود و به این ترتیب چرخه ارائه خدمات متوقف نشد.
بودیم  ناگزیر  کرونا  ویروس  باالی  شیوع  ایام  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
خدمات در مراکز جامع سالمت را اولویت بندی کنیم و بعضی خدمات به 
صورت غیرحضوری انجام می شد. خدماتی که باید حضوری انجام می شد نیز 
با رعایت فاصله فیزیکی و نوبت بندی انجام شد ولی در پایگاه های سنجش 
کلیه خدمات، حضوری انجام شد.  او با اشاره به اینکه در سال جاری بیش 
درباره  گرفت،  خواهند  قرار  ارزیابی  مورد  نفر  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  یک  از 
کرد:  بیان  می شود،  گرفته  درنظر  سالمت  سنجش  برای  که  پارامترهایی 
سالمت  بینایی،  سالمت  تحصیلی،  آمادگی  سالمت  سنجش  پایگاه های  در 
توده  نمایه  وزن،  قد،  مو،  پوست،  شامل  بهداشتی  مراقبت های  شنوایی، 
بدنی، حرکتی، دهان و دندان، قلب و عروق مورد بررسی قرار می گیرد. در 
مراکز جامع خدمات سالمت نیز خدمات شامل بررسی بیماری های تنفسی، 
دفتر سالمت  مدیرکل  انجام می شود.   پزشک عمومی  معاینات  و  کم خونی 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت، 
درخصوص متقاضیان جهش تحصیلی آیا سنجش خاصی از کودکان گرفته 
اساس  بر  اولیه  مالک  پرورش  و  آموزش  در  کرد:  تصریح  خیر،  یا  می شود 
مصوبات دفتر آموزش دبستانی وزارت است و در مرحله دوم ارزیابی هوشی و 

روانی بر اساس مشاهدات بالینی انجام می شود.
وی در خاتمه بیان کرد: به طور کلی دسترسی به اطالعات سالمت دانش آموز 
را  به هنگام  ایجاد مداخالت  امکان  بلند مدت  به مدرسه طی  بدو ورود  در 
برای  مداخله  ایجاد  امکان  داده ها  تبادل  اهداف  از  یکی  می کند.  تسهیل 

تشخیص به موقع اختالل یا بیماری احتمالی است.
بهره مندی کودکان محالت کم برخوردار از فعالیت های کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان
کم  مناطق  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  در  کانون  برنامه های  سری  از 
برخوردار که با همکاری شهرداری منطقه ۴ در حال انجام است؛پیک امید 
کانون در محله کم برخوردار شمیلی ها کارگاه علمی زمین، نقطه آبی برگزار 

محیط زیست   با  نوجوانان  و  کودکان  آشنایی  هدف  با  که  کارگاه  این  کرد. 
دریایی و تاالب خورخوران بود؛ با همکاری مرکز فرهنگی  و هنری پارک الله 

و اداره کل حفاظت  محیط  زیست در مسجدعلی بن ابیطالب به اجرا درآمد.
و  فرهنگی  معاون  اسدی  ونعیم  مدیرکل  پشتکوهی  پروین  برنامه  این  در 
داشتند.  حضور  نیز  استان  نوجوانان  و  پرورش فکری کودکان  کانون  اجرایی 
پشتکوهی ضمن تقدیر و تشکر از متولیان این برنامه، از فعالیت های کانون 
در این محالت ابراز رضایت کرد و استمرار برنامه های کانون در این مناطق را 
از اولویت های کانون دانست. وی افزود: انجام این گونه برنامه ها در محالت و 
ارتباط کودکان و نوجوانان با کانون از عوامل تاثیرگذار برای ارتقاء مهارت های 

فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در راستای ساختن آینده بهتر است.
گفتگو  به  نشستی صمیمانه  در  والدین  با  پشتکوهی  نیز،  برنامه  در حاشیه 
پرداخت و به ضرورت شناخت ذوق و استعداد و هدایت صحیح آنان اشاره 

کرد و به تداوم حضور بچه ها در برنامه های کانون تاکید نمود.
عفت تفضلی مسئول مرکز پارک الله گفت:کارگاه علمی زمین، نقطه آبی به 
منظور آگاهی بخشیدن به کودکان و نوجوانان در زمینه لزوم حفظ سیاره 
محیط بان  تدریس  با  که  کارگاه  این  در  می باشد.  زیست  محیط  و  زمین 
برگزار  هرمزگان  استان  حفاظت محیط زیست  کل  اداره  مدرس  علی کریمی 
شد؛ کودکان و نوجوانان با محیط زیست، تاالب ها و زندگی جانوری و گیاهی 

و دریای خلیج فارس آشنا شدند.


