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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،گفت: صنعت نساجی و پوشاک 
رو  این  از  است  ساله  هزار  هفت  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
به  این حوزه  را در  اجازه هیچ گونه دو قطبی سازی  ما هرگز 

بدخواهان نظام و مردم ایران زمین نخواهیم داد.
جشنواره  یازدهمین  گشایش  آئین  در  اسماعیلی  مهدی  محمد 
با اشاره به  بین المللی مد و لباس فجر که در برج میالد برگزار شد 
اینکه نگاه ما مد و لباس تاریخی مبنی بر هویت ملی ایرانی اسالمی 
کامال  مقوله  یک  ایران  در  حجاب  و  عفاف  مقوله  گفت:  است،  امان 

هنری است.
جشنواره  و  نمایشگاه  یازدهمین  در  را  هنر  این  شما  داد:  ادامه  وی 
بین المللی مد و لباس فجر در وسعتی محدود که به عنوان منتخبی از 
آثار هنرمندان ایرانی و بانوان فرهیخته است مشاهده و بازدید کنید.

جزئیات  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
برپایی این دوره نمایشگاه و جشنواره مد و لباس فجر، اظهار داشت: 
این نشان می دهد که این فرهنگ در ایران عزیزمان فرهنگ دیرپایی 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  پوشاک  صنعت  و  نساجی  صنعت  است؛ 
این رو ما هرگز اجازه هیچ گونه دو قطبی  از  هفت هزار ساله است 
سازی را در این حوزه به بدخواهان نظام و مردم ایران زمین نخواهیم 

داد.
اسماعیلی در ادامه همه بانوان ایرانی را با ویژگی های عفیف، پاکدامن، 
هنرمند و یا یک عالقه خاصی به فرهنگ ایرانی اسالمی عنوان کرد و 
گفت: بدون تردید بانوان هنرمند کشورمان با به کاری همه ظرفیت ها 
و خلق آثار خوب، فاخر و ارزشمند توان تولید و طراحی بهترین ها را 

دارند که باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند. 
اسماعیلی همچنین به حضور آثار اصحاب فرهنگ، هنر در اقصی نقاط 
جهان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز تولیدات و آثار هنرمندان 
ایرانی آن سوی مرزها حرف برای گفتن دارد و این مهم باعث شده تا 

خواهان فراوانی را آثار ارزشمند هنرمندان ایرانی پیدا کند. 
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و مسئول ساماندهی مد و لباس 
نیز در این مراسم اهداف برگزاری این جشنواره بین المللی اشاره کرد 
و افزود: عرضه توانمندی های چشمگیر و ارزشمند هنرمندان ایرانی، 
و  مناسب  اجتماعی  لباس  و  کفش،  کیف،  پوشاک،  پارچه،  طراحان 

عفیف است.
وی اضافه کرد: وقتی به این نمایشگاه برپا شده توجه کنید، متوجه 
سیستان  آذربایجان،  از  ایران،  مختلف  نقاط  از  که  شد  خواهید 
بلوچستان، خراسان رضوی و... در این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری، 
نمونه هایی حضور دارند که نشان می دهد این مرز پرگوهر و سرزمین 
، تاریخ پُر افتخار که داریم، همه ایام تحت پرورش هنرمندان در حوزه 
پوشاک بوده و جمهوری اسالمی ایران درواقع یک فرایند تکاملی در 

همه حوزه ها به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر است.
رئیس شورای هنر کشور در ادامه اضافه کرد: اگر امروز رهبری فرزانه 
و  نگاه  فرهنگ  باالدستی،  شوراهای  رییس جمهور،  اسالمی،  انقالب 
تأکیدشان بر حفظ این میراث است، به دلیل این جایگاه بلند تاریخی 

است. 

اسماعیلی با بیان اینکه »زنان ایرانی، مردان ایرانی، دختران و پسران 
ایرانی با هر نوع گرایش فکری، با هر نوع سلیقه، با هر نوع گویش، با 
هر نوع قومیت، در این حوزه به عنوان یک حوزه مشترک و تاریخی 
فرهنگی  هویت  جزو  این  داشت:  اظهار  می کنند،  افتخار  آن  برای 
و  نمایشگاه  این  در  کنیم  می  تالش   رو  این  از  و  است  عزیز  ایران 
نمایشگاه هایی که پیش تر برگزار کردیم پردامنه ادامه خواهیم داد، به 

رخ کشیدن این ظرفیت های بزرگ فرهنگی- هنری است. 
بیان  با  از سخنان خود  عضو کابینه دولت مردمی در بخش دیگری 
اینکه، »در دولت سیزدهم وظیفه خود را تسهیل گری در این حوزه 
تقاط  این رو کارهای فاخری که هنرمندان عزیزمان در  از  می دانیم 
مشاهده   و  انبوه  تولیدات  تسهیل،  می دهند،  انجام  کشور  مختلف 
می دهیم،  افزایش  را  مشاهده  فضاهای  و  کرده  تسهیل  را  مخاطبان 
فراهم  نیز  را  فروش  فضای  و  داده  گسترش  را  نمایشگاهی  فضاهای 

می کنیم.
به  را  مانایی  خدمت  که  امامی  آقای  به  امروز  بازدید  در  افزود:  وی 
حوزه فرهنگ و هنر ایران کرده و درکنار اصناف و هنرمندان در حوزه 
پوشاک انجام دهند، عرض کردم که در همه  این نمایشگاه ها موضوع 

فروش را در دستور کار قرار دهند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین گفت: در نمایشگاه بین المللی 
قرآن بخش عمده ای از مخاطبان مان با عالقه به دنبال خرید پوشاک 
فرهنگ  شورای  دبیر  امامی  مجید  سید  از  بودند  اسالمی  ایرانی- 
فجر  ولباس  مد  المللی  بین  جشنواره  یازدهمین  رییس  و  عمومی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با دشتبانی  نقاط کشور  در همه   تا  خواست 

اسالمی انجام دهند.
در  را  گرانقدرمان  ذخایر  این  که  نیازمندیم  کرد:   تاکید  اسماعیلی 
معرض انتخاب زنان و مردان فرهنگ دوست و هنردوست ایرانی قرار 

دهیم بنابراین تمام تالش دولت برای این موضوع است. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه کرد: در جلسه هیأت دولت 
و  جمهور  رییس  محضر  را  نمایشگاه  این  آماده سازی  از  گزارشی 
همکارانم در دولت طرح کردم. همگی، به ویژه شخص رییس جمهور 
کرد.به  تحسین  را  ما  و  نموده  تشویق  را  ما  و  کرد  زیادی  استقبال 
خصوص به خاطر این رویکرد ایجابی که در موضوع پوشش ایرانی ما 

به دنبال آن هستیم.
اسماعیلی ادامه داد: مجددا تأکید می کنم که  نگاه فرهنگی دولت، 
نگاه عامی است که همه  سالیق را در زیر چتر حمایتی خودش قرار 
می دهد ما هیچ محدودیتی نداریم و با همه  وجود، در خدمت همه  
لباس  و  پوشاک  حوزه  هنرمندان  ویژه  به  هنر،  و  فرهنگ  اصحاب 

خواهیم بود.« 
را  مهم  کار  این  داشت:  اظهار  ادامه  در  کشور  هنر  شورای  رئیس 
رسانه ها  در  عزیزان مان  از  کرد،  خواهند  حمایت  ما  خوب  دوستان 
و  خبری  سایت های  خبرگزاری ها،  مطبوعات،  ملی،  رسانه  ویژه  به 
همه کسانی که در صفحات اجتماعی خودشان این رویداد را ترویج 

می کنند، تشکر می کنم.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد تا با این همت جمعی که امروز در ایران 

اسالمی به وجود آمده، بتوانیم این کار بزرگ را گام به گام جلو ببریم 
و در فراخور این تاریخ پرشکوه این کار مهم را بتوانیم گسترش دهیم. 
از۷۶ کارگاه  برگزاری و تشکیل بیش  از  ادامه  امامی در  سید مجید 
... با حضور اساتید داخلی و خارجی در بخش  آموزشی، تشریحی و 
فرهنگی و علمی از جمله متاورس و ان اف تی)طراحی دیجیتال سه 
بعدی( خبر داد و اظهار داشت: همزمان با برپایی این رویداد بزرگ 
فراهم  و  نیز وجود داشته  را  داوری مردمی  امکان  و هنری  فرهنگی 
شده است از این رو در پایان به برترین طرحان مد و لباس »طاووس 

زرین« اهدا خواهد شد.
در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  کشور  عمومی  فرهنگی  شورای  دبیر 
نمایشگاه، کیف، کفش، لباس مجلسی، سنتی اقوام ایرانی، ملزومات 
چرم، زیوراالت قشقایی، لباس کودک، برش پارچه، دستگاه ریسندگی، 

چرخ خیاطی های قدیمی و گیوه در معرض دید عموم قرار گرفت.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  مهدی  محمد  حضور  با  ادامه  در 
و  طراحان  از  جمعی  کشور،  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر  اسالمی، 
تولید کنندگان پوشاک، مد و لباس از سامانه شیما ) شناسه یکپارچه 
مد و لباس ایران( رونمایی بعمل آمد و از امروز در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفت.
این جشنواره به عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری به 
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر  امامی  سیدمجید  تالش  ببا  که  شمار 
کشور و مسئول ساماندهی مد و لباس روز شنبه - ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ 
- در برج میالد آغاز به کار کرد. همچنین در این آیین از سامانه شیما 

)شناسه یکپارچه مد و لباس ایران( رونمایی می شود.
پوشاک در ایران قدمت هفت هزار ساله دارد

در طول برگزاری این رویداد، از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
اعضای فراکسیون های فرهنگی، اجتماعی، صنایع، اعضای هنر صنعت 
پوشاک و اهالی سبک پوشش و مد کشور و عموم عالقه مندان دعوت 
شده تا در این دوره از جشنواره، حضور داشته و از آخرین دستاوردها، 
آثار و پیشرفت های هنر صنعت پوشاک و سبک پوشش ایرانی اسالمی 

بازدید کنند.
از  یکی  عنوان  به  میالد  برج  اینکه در سال های گذشته،  به  توجه  با 
شده  گرفته  درنظر  هنری  و  فرهنگی  جشنواره های  برگزاری  مراکز 
بود، تقسیم بندی حضور در این جشنواره بدین صورت است که طبقه 
منهای دو، متشکل از سالن های سعدی، بوستان و... محل کارگاه های 
و  خبری  ستاد  تشریفات،  پاویون  آموزشی،  نشست های  تخصصی، 
اجرایی هستند و محل برگزاری بخش های سه گانه جشنواره در طبقه 
دوم برج میالد )معروف به سالن همتا( پذیرای بازدیدکنندگان بخش 

رقابتی و غیررقابتی و گالری جشنواره خواهد بود.
جشنواره بین المللی مد و لباس فجر بزرگ ترین رویداد تخصصی در 
عرصه مد و لباس کشور به شمار می رود که رویدادی فراگیر در حوزه 
هنر - صنعت مد و لباس است که در راستای تحقق مفاد ماده سه 
قانون ساماندهی مد و لباس کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۸۵ مجلس 

شورای اسالمی هر ساله در بخش های مختلف برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

پوشاک در ایران قدمت هفت هزار ساله دارد
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هف وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
شده  شناسایی  مبتالیان  از  آمار  آخرین  به  اشاره  با  بهداشت 
سرخک در کشور، برنامه های وزارت بهداشت برای کنترل این 

بیماری را تشریح کرد.
با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رییس  زهرایی«،  محسن  »دکتر 
واکسن وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت شیوع سرخک در کشور، 
تا موارد  گفت: هشدارهایی که در مورد سرخک داده شد، سبب شد 
جدید شناسایی سرخک طی یک ماه گذشته کاهش یابد؛ به شکلی که 
در یک هفته گذشته فقط یک مورد جدید سرخک در کشور شناسایی 

شده است.
او با اشاره به اینکه بخش زیادی از این موفقیت به دو اقدام مرتبط است، 
بیان کرد: بخش اول افزایش پوشش واکسیناسیون کودکان و افزایش 
آگاهی والدین بود تا کاری کنیم تاخیری در تزریق واکسن سرخک در 
سنین ۱۲ و ۱۸ ماهگی رخ ندهد و بخش دوم نیز برنامه واکسیناسیون 
سنین ۷ ماه تا ۳۰ سال برای اتباع غیرایرانی ساکن در کشور است که 

به خوبی اجرا شده است.
واکسیناسیون سرخک برای ۶۳0 هزار نفر از اتباع

در  ساله   ۳۰ تا  ماهه   ۷ اتباع  واکسیناسیون  برنامه  جزئیات  درباره  او 
در  اتباع  جمعیت  از  نفر  هزار   ۶۳۰ حدود  تاکنون  کرد:  بیان  کشور، 
گروه  افراد  این  شدند.  واکسینه  بیماری  این  علیه  مختلف  استان های 
پرخطری از جهت ابتال به سرخک بودند که خوشبختانه این اقدامات 
توانست میزان بروز سرخک را کاهش دهد. در کنار این اقدامات برای 
باال بردن ایمنی جامعه  گروه هدف در کشور، شاهد کاهش نسبی موارد 
ابتال در افغانستان هم هستیم که این امر سبب می شود تعداد موارد 

مبتال که از این کشور به ایران سفر می کنند نیز کاهش یابد.
کشور  در  دقت  به  همچنان  سرخک  بیماری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رصد می شود، تصریح کرد: امیدواریم با افزایش پوشش واکسیناسیون 

کودکان،  نگرانی از افزایش مجدد سرخک در کشور نداشته باشیم.
شناسایی 1۷۶ مبتال به سرخک در کشور طی ۵ ماه گذشته

زهرایی با اشاره به اینکه سرخک یک بیماری به شدت مسری است، 
درخصوص مبتالیان شناسایی شده بیماری، توضیح داد: از اوایل سال 
جاری میالدی تاکنون حدود ۷۲۸۰ مورد مشکوک به سرخک ) کسانی 
بررسی  داشتند(  بدن شان  پوست  روی  رنگ  قرمز  دانه های  و  تب  که 
شدند که از این تعداد ۵۵۵۴ نفر ایرانی، ۱۶۸۷ مورد اتباع افغان، ۱۵ 
نفر پاکستانی و حدود ۱۰ نفر از سایر ملیت ها  بودند. با بررسی این 
موارد مشکوک مشخص شد از تعداد یاد شده ۱۷۶ نفر مبتال به سرخک 
بودند که ۹۵ نفر اتباع افغان، ۷۶ نفر ایرانی و ۵ نفر پاکستانی بودند که 
خوشبختانه از آمار ذکر شده هیچ موردی از مرگ و میر بر اثر ابتال به 

سرخک در کشور نداشته ایم.
واکسیناسیون؛ عامل ایجاد مصونیت در برابر سرخک

او با اشاره به اینکه از خانواده ها می خواهیم اگر کودک زیر ۵ سالی دارند 

که می دانند واکسن دریافت نکرده است، حتما نسبت به واکسیناسیون 
کودکان  واکسیناسیون  در  غفلت  کرد:  تاکید  کنند،  اقدام  فرزندشان 
سبب می شود بیمای هایی مانند سرخک یا فلج اطفال، سالمت کودکان 
ما را تهدید کند؛ زیرا این بیماری ها درست در همسایگی ما وجود دارند 
است،  کرده  بیماری ها مصون  این  از  را  بچه هایمان  و  ما  که  و چیزی 

پوشش واکسیناسیون باالی کودکان است. 
چگونه به سرخک مبتال می شویم؟

و  تنفس  طریق  از  سرخک  ویروس  انتقال  راه  اینکه  بیان  با  وی 
قطرک های تنفسی است، اظهار کرد: سرخک مسری ترین عامل عفونی 
شناخته شده است؛ به نحوی که اگر فردی مبتال به بیماری در اتاق در 
بسته ای باشد و بعد از ۱۰ دقیقه از اتاق خارج شود، ممکن است اگر 
فردی که ایمنی کافی ندارد، پنج دقیقه پس از او وارد اتاق شود باز هم 

به بیماری مبتال شود.
رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره 
بیماری حدود دو  نهفتگی  بیماری سرخک، گفت: دوره  بالینی  عالئم 
با  و  ظاهر شده  تب  با  بیماری  عالئم  این مدت  از  و پس  است  هفته 
بی حالی و بی اشتهایی ادامه می یابد. تب می تواند بیشتر شود تا جایی 

که به ۴۰ درجه هم برسد؛ بعد از یک دوره تِب سه تا چهار روزه عالئم 
دیگری هم ظاهر می شود که  مهم ترین آن دانه های قرمز رنگی است که 

بر روی صورت و گردن شروع می شود و به پایین بدن منتشر می شود.
وی افزود: این دانه ها از باال به پایین کم کم پاک می شوند. مدتی که این 
دانه ها بر روی بدن فرد است حدود پنج روز است. دو تا سه روز اول که 
دانه ها ظاهر می شود، تب هم هنوز ادامه دارد به همین دلیل عالمت 
اصلی که برای تشخیص این بیماری کمک می کند تب و بثورات قرمز 

رنگ سطح پوست است.
او در خاتمه تاکید کرد: بیماری سرخک می تواند با عالئم تنفسی، سرفه 
باشد. سرخک  همراه  مخاط چشم هم  قرمز شدن  و  بینی  آبریزش  و 
ممکن است در مواردی شدید بروز کند و حتی منجر به مرگ شود. در 
موارد همه گیری بیماری ممکن است بین یک تا پنج درصد مرگ در 

بیماران رخ دهد.  
افرادی که معموال ضعف سیستم ایمنی یا سوء تغذیه دارند بیشتر به 
یک  در  سرعت  به  می تواند  سرخک  می شوند.  مبتال  سرخک  عوارض 
جامعه پخش شده و همه گیری های بزرگ ایجاد کند و این در حالی 
است که سرخک توانایی بروز فرم های شدید و یا مرگ و میر هم دارد.

 تازه ترین آمار مبتالیان سرخک در کشور؛
واکسیناسیون اتباع هفت ماهه تا ۳۰ ساله

 ۱۷۶ مبتال به سرخک طی ۵ ماه گذشته، شناسایی شد

 
خزعلی: مهارت آموزی برای بانوان در دستور کار است

طرح های  اجرای  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون   
مهارت آموزی و توانمندسازی بانوان در دستور کار این معاونت است و با نگاه 

ویژه دنبال می شود.
انسیه خزعلی در نشست بانوان نخبه و کارآفرین خراسان جنوبی که با حضور 
راستای  در  مهارت یابی  و  مهارت آموزی  طرح  افزود:  شد،  برگزار  استاندار 
از این طرح هاست که به زودی به استان ها ابالغ و  هویت یابی دختران یکی 

در کشور اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه فراخوانی برای ایده دختران ۱۲ تا ۱۸ سال اعالم شده است 
گفت: طرح های کسب و کار در حوزه بانوان نیازمند توجه است لذا باید موانع 

رفع و صدور مجوزها تسهیل شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به توجه استاندار خراسان جنوبی به حوزه زنان 
و خانواده ادامه داد: این مساله نشان می دهد که بانوان و توانمندسازی آنان از 

اولویت ها در استان خراسان جنوبی است.
وی برپایی نمایشگاه توانمندی های بانوان در بیرجند را که امروز افتتاح شد، 
اقدامی خوب ارزیابی کرد و گفت: برای ارایه توانمندی های بانوان و بازاریابی 

محصوالت تولیدی آنان نیازمند اقدامات بیشتری در سطح کشور هستیم.
خزعلی با بیان اینکه طرح های حوزه بانوان در تخصیص اعتبار معموال با نگاه 
نیز ضروری  از طالق  پیش  مشاوره های  به  توجه  افزود:  می شود  دیده  ویژه 
است و باید سبک زندگی و نوع ارتباط با خانواده ها در این مشاوره ها مورد 

توجه باشد.
اجرایی  زندگی  اول  سال  چهار  در  زوجین  مشاوره  طرح  کرد:  عنوان  وی 
می شود به این صورت که مشاوره سال اول رایگان و سال دوم و سوم برای 

دهک های پایین رایگان خواهد بود.
و  فرهنگ  در  تغییرات  و خانواده گفت:  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
آداب و رسوم، لزوم مشاوره های اجباری برای ازدواج در سنین پایین و رصد 

زندگی آنان الزم است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست دولت در راستای حمایت از شرکت های 
پشتیبانی  و  مورد حمایت  شود،  ارایه  حوزه  این  در  هر طرحی  دانش بنیان 

قرار می گیرد.

خزعلی گفت: معادن موجود در استان خراسان جنوبی ظرفیت خوبی است 
که کشف، استخراج و فرآوری آنها اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور تاکید زیادی بر استفاده از توانمندی بانوان در 
حوزه های مدیریتی دارد یادآور شد: استفاده از بانوان در بخش های مدیریتی 
ظرفیت ها  باید  لذا  است  ضروری  دارد  وجود  که  تخصص هایی  به  توجه  با 

شناسایی و معرفی شود تا بتوان از آنها استفاده کرد.
البته توانمندی در راستای اجرای عدالت مورد  معاون رئیس جمهور گفت: 

توجه است تا کارها به افراد توانمندتر سپرده شود.
وی همچنین برای تامین دستگاه سونوگرافی مورد نیاز بیمارستان های استان 
قول مساعد داد و افزود: در اعتبارات سال جاری یا سال آینده درخواست های 

حوزه بانوان استان مورد توجه قرار می گیرد.
نبود دستگاه ماموگرافی در بیمارستان های استان، لزوم تامین ملزومات مورد 
نیاز در بخش ناباروری، نبود تجهیزات عمل الپاراسکوپی در بیمارستان های 
این  شدن  اجباری  و  ازدواج  از  پیش  مشاوره های  به  توجه  استان،  دولتی 
مشاوره ها، سرعت بخشیدن به صدور مجوز مشاوره برای متقاضیان، ارتقای 

مهارت پروری در بین زوجین از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

برنامه ریزی در راستای ارزشمندسازی و هویت سازی دختران، الگوسازی مثبت 
فعالیت های  انجام  علمی،  هیات  اعضای  ارتقای  روش  اصالح  دختران،  برای 
در  مهدکودک  ایجاد  دانشگاهی،  بانوان  برای  دورکاری  صورت  به  پژوهشی 
از  فرزند  بانوان، جذب حداقل یک  برای  ورزشی  فضاهای  ایجاد  دانشگاه ها، 
مادران شاغل در دانشگاه برای بعد از بازنشستگی، الزامات قانونی برای رعایت 
حجاب در دانشگاه ها و برگزاری نشست های تخصصی و مشاوره های شغلی 
در دانشگاه ها از دیگر مباحث بود. نبود و کمبود اعتبارات فرهنگی در حوزه 
تقویت  برای  استان  در  قرآنی  موسسات  به  مناسب  بودجه  اختصاص  دین، 
فرهنگ دینی، لزوم ایجاد مرکز تخصصی کارآفرینی در استان، ظرفیت سنجی 
بازار فروش محصوالت تولیدی بانوان، تاسیس مرکز اقلیم شناسی، پژوهشکده 
از محل ژئوپارک طبس  توانمندسازی زنان روستایی  ژئوتوریسم در استان، 
و تامین زیرساخت مناسب برای ارایه خدمات ویژه زایمان نیز توسط بانوان 

منتخب خراسان جنوبی در این نشست مطرح شد.



 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ضمانت یکی 
برای اخذ تسهیالت است  بانوان سرپرست خانوار  از مشکالت 
که براساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده، دولت از این پس 

ضمانت آنها را به عهده می گیرد.
انسیه خزعلی در نشست با اقشار بانوان خراسان جنوبی اظهار داشت: 
علیرغم قوانین متعدد در حوزه زنان اما گاهی در زمان اجرا با مشکل 

مواجه می شویم و اهمال قانون در این حوزه دیده می شود.
باید  ادامه داد: نواقصی که در قانون و دستورالعمل ها وجود دارد  وی 
به صورت جزئی احصا شود تا در حوزه سیاستگذاری بتوانیم اصالح این 

قوانین را دنبال کنیم.
و  زن  ملی  ستاد  جدید  مصوبه  دو  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  معاون 
خانواده عنوان کرد: ارتقای ساختار اداری زنان در ۶ بند تصویب شد و 
بانوان در مسئولیت ها و پست هایی معادل معاون وزیر و مدیرکل ایفای 

نقش می کنند.
وی گفت: بر همین اساس زنان در سیاستگذاری ها و شوراهای کالن 
شرکت داده می شوند لذا در بسیاری از دستورالعمل ها بانوان درخصوص 

خانواده و جمعیت باید نظر بدهند و نظر آنها اجرایی می شود.
خزعلی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در 
راستای حل مشکل ضمانت بانوان سرپرست خانوار برای اخذ تسهیالت 
است لذا از این پس دولت ضامن زنان سرپرست خانوار برای دریافت 

تسهیالت می شود.
تولیدی  فروش محصوالت  و  بازاریابی  به  تمرکز  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
زنان  برای  دائمی  بازارچه های  راستا  همین  در  افزود:  بانوان  توسط 
کارآفرین و به طور خاص سرپرست خانوار در استان ها ایجاد می کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به توانمندی بانوان 
کارآفرین خراسان جنوبی گفت: برخی از این بانوان بعد سن بازنشستگی 

کارآفرین شده اند که باید به عنوان الگو معرفی شوند.
وی بر ضرورت رفع موانع قانون صادرات و تسهیل آن تاکید کرد و گفت: 
باید بتوانیم به طور ویژه روی صادرات محصوالت تولیدی توسط بانوان 

کارآفرین تمرکز کنیم.
خزعلی از همراهی استاندار خراسان جنوبی نیز تشکر کرد و افزود: این 
باور و اعتقاد به توانمندی زنان در همراهی دو روز اخیر کامال مشهود 

بوده است.
الزم  را  شده  فراموش  یا  خورده  شکست  مشاغل  آسیب شناسی  وی 
دانست و گفت: احیای این مشاغل در دستور کار دولت است و به جد و 

به ویژه در روستاها دنبال می شود.
عشایر  و  روستاها  مشکالت  رفع  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  معاون 
معکوس  مهاجرت  که  صورتی  در  افزود:  است  دولت  اولویت های  از 
از مشکالتی که شهرها درگیر آن  بگیرد، بسیاری  به روستاها صورت 

هستند رفع خواهد شد.
وی از اقدامات انجام شده برای تسهیل ازدواج دهه شصتی ها نیز خبر 
داد و گفت: این موضوع به خصوص در روستاها به طور جدی برای سال 

جاری دنبال می شود تا بتوانیم با ارایه و توسعه خدمات از تجرد ماندن 
دختران و پسران دهه شصتی جلوگیری کنیم.

خزعلی یادآور شد: جوانان دهه شصتی در مرز تجرد هستند که باید 
تسهیالت الزم در راستای ازدواج آنها مدنظر قرار گیرد.

که  کسانی  برای  فرزند  حق  و  زنان  به  عائله مندی  حق  افزود:  وی 
سرپرست خانوار هستند تعلق می گیرد و اگر کارفرمایی این موضوع را 

رعایت نکند، باید گزارش داد تا سریع رفع شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه تبعیض در 
حقوق نداریم گفت: استفاده نکردن از مزایای شغلی در حوزه کارگری 

از موضوعاتی است که با جدیت دنبال می شود.
وی با بیان اینکه مشاغل ناسازگار با شرایط مادری نباید به زنان سپرده 
زنان  به  فقط  را  برخی مشاغل  دیده شده که  مواردی  در  افزود:  شود 
زنان  فیزیکی  شرایط  با  اما  است  شریف  شغل  آن  اگرچه  و  می دهند 
مشاغل  در  زنان  شئونات  همه  هستیم  این  دنبال  لذا  نیست  سازگار 

رعایت شود.
به  این است شب کاری  بر  رئیس جمهور  تاکید  اینکه  بیان  با  خزعلی 
زنانی که فرزند خردسال دارند، داده نشود گفت: عالوه بر اینکه به دنبال 
رفاهیات زنان در مشاغل هستیم اما باید نظام واره شغلی را برای زنان 

با توجه به مسئولیت هایی که دارند، شکل دهیم.
افزود:  کرونا  دوران  در  به خصوص  غسال  زنان  تالش  یادآوری  با  وی 
از کادر درمان و پزشکانی که در سال های سخت گذشته همراهی و 

همکاری کردند و باعث حیات و امید در جامعه شدند باید قدردانی کرد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم الگوگیری از صبر و استقامت هاجر 
و حضرت ابراهیم )ع( گفت: امامین انقالب توجه ویژه ای به جایگاه و 
توانمندی های زنان دیده  باید  نیز  تکریم زن دارند و در بحث عدالت 
شود تا بتوانیم منویات این بزرگواران را آنطور که شایسته است، اجرایی 

کنیم.
به  خود  روزه  دو  سفر  در  که  بازدیدهایی  و  دیدارها  به  اشاره  با  وی 
خراسان جنوبی داشته است بیان کرد: این سفر فرصتی برای شناخت 
استعدادها، توانمندی ها و ارایه پیشنهادات بوده و امید است از منظر آن 

آینده بهتری برای زنان استان و سراسر کشور رقم بخورد.
خزعلی با بیان اینکه روز گذشته با ارسال یک پیامک موافقت تامین 
گفت:  شد  اخذ  جنوبی  خراسان  استان  برای  سونوگرافی  دستگاه 
امکانات خراسان جنوبی  و  تجهیزات  این دستگاه  ارسال  با  امیدواریم 
کامل شود تا استان قطب مراجعه بیماران از کشورهای همسایه باشد و 

در گردشگری سالمت بتوانیم موفق عمل کنیم.
به هویت یابی زنان در حرکت مسجد گوهرشاد  اشاره  با  ادامه  وی در 
افزود: حجاب مساله عمومی و نه دولتی و حکومتی بوده لذا در هجمه 
جهانی و حمله ای که برای مورد تهاجم قرار دادن هویت ایرانی اسالمی 
شده، باید تالش کنیم جوانان با غرور و عزت در مقابل این تهاجم ها 
بایستند و حرکت تبیینی به سمت خودسازی و فرهنگ درونی ایجاد 

شود تا بتوانیم فرهنگ و سنگر انقالب اسالمی را حمایت کنیم.
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معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
اهتمام شخص رئیس جمهور و دولت بر این است که 
در سفرهای استانی، اعتبار ویژه ای به حوزه بانوان 

اختصاص یابد.
انسیه خزعلی در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 
مانند  موضوعاتی  افزود:  بیرجند  جمعه  امام  و  جنوبی 
ورزش  بانوان،  پارک های  ورزشگاه ها،  بانوان،  سالمت 
بانوان،  رشد  مهارت آموزی،  و  توانمندسازی  همگانی، 
سبک زندگی و مسائل تربیتی از موارد مهمی است که 
مورد توجه دولت و در حوزه تخصیص اعتبارات قرار دارد.

وی با اشاره به سفر ۲ روزه خود به خراسان جنوبی که از 
امروز آغاز شد گفت: در این سفر ظرفیت ها و توانمندی ها 
اعتبارات،  حوزه  در  و  شده  احصا  استان  مشکالت  و 
حمایت های الزم برای تسهیالت در مسیر حرکت بانوان 

مورد توجه خواهد بود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اعتقاد به 
اینکه رشد حوزه بانوان باعث اعتالی جامعه می شود، ادامه 
داد: هر آنچه که برای بانوان این کشور هزینه شود سرمایه 

است و موجب بالندگی بانوان و پیشرفت کشور می شود.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از آسیب هایی مانند اعتیاد 
و دخانیات که به سمت زنانه شدن در حال حرکت است 
باید قبل از  توسعه این آسیب، اقدامات پیشگیرانه را در 

نظر گرفت.
استان  مسئوالن  از سوی  مشکالتی  یادآور شد:  خزعلی 
خراسان جنوبی در حوزه طالق نیز مطرح شده که در این 
راستا از طرح ها و برنامه های مربوط به کاهش آمار طالق 

حمایت خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش پیش و حین ازدواج زوجین 
است،  پایین  ازدواج خیلی  مناطقی که سن  در  ویژه  به 
های  برنامه  از  یکی  ازدواج  حین  و  قبل  آموزش  گفت: 
جدی معاونت زنان و خانواده است که برای چهار سال 

اول ازدواج دیده شده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ظرفیت های 
انسانی و مادی در استان خراسان جنوبی را خوب توصیف 
کرد و گفت: امید است در راستای عدالت محوری که در 

نگاه رهبری و رییس جمهور است از توانمندی بانوان در 
بخش های علمی، تولیدی و کارآفرینی استفاده شود.

نفوذ  ابزار  فساد  جنوبی:  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دشمن در جامعه اسالمی است

حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: فساد 
با انواع مختلف همچون اعتیاد، ولنگاری، خیانت و غیره 
از ابزارهای در اختیار دشمنان بوده که جامعه اسالمی را 
با آن هدف قرار داده است و شناخت هر یک از این انواع 
فساد در مقام استدالل و تحلیل های انسان شناختی جای 

تامل دارد.
وی افزود: جایگاه زن در اسالم و در جامعه پرارزش است؛ 
لذا می توان از زن به عنوان مادر جامعه تعبیر کرد، زیرا 
زن در نقش وراثت و در نقش تعلیم و تربیت حرف اول 

را می زند.
به  داد: در عین حالی که زن  ادامه  بیرجند  امام جمعه 
مسوولیت های  اقسام  و  انواع  در  مستقیم  غیر  صورت 
اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی نقش ایفا می کند، حتی 
در الیه پنهان جنگ نظامی و دفاع نیز بخش عظیمی از 
روحیه مردانی که در جبهه با دشمن می جنگند مربوط به 

مادران و زنان است.
حضرت  همچون  فضیلت  با  زن های  وجود  افزود:  وی 
کبری،  زینب  حضرت  زهرا)س(،  فاطمه  خدیجه)س(، 
حضرت آسیه و مریم بسیار اهمیت دارد و آنچیزی است 

که در جوامع غربی نیست.

حجت االسالم و المسلمین عبادی گفت: امروز صحنه های 
تجربه کردیم و  از ۴۰ سال  بعد  را  ارزش ها  از  مختلفی 
شاهد دولتی انقالبی و مردمی هستیم که زمینه ظهور و 

بروز زنان با فضلیت در دستور کار دولت است.
داد:  ادامه  اهلل خزعلی  آیت  به فضلیت های  اشاره  با  وی 
غدیر تجلی اسالم است و آیت اهلل خزعلی در کنار انواع 
فضایل و کماالتی که داشت تیغ برنده در مقابل بدخواهان 

نوع بشر بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به فراگیری 
مساله عاشورا و اربعین گفت: سرود سالم فرمانده همچون 
ایجاد  باعث  زیرا  را طی می کند  به کشور  موجی کشور 

عطش در بین کشورهای اسالمی شد.
خزعلی  اهلل  آیت  بزرگ  رسالت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هدایت مردم بود ادامه داد: اوایل دهه ۵۰ ایشان در یکی 
از درس های ویژه خود در تفسیری فرمودند و آن این بود 
که عالیم و نشانه های ظهور حاصل شده اما هنوز نکاتی 
مانده و آنچه از اخبار برمی آید برای زمان ظهور در کره 
زمین دارای یک سلسله اعصاب خواهد بود که هر کس به 

کف دستش نگاه کند بتواند همه دنیا را ببیند.
امام جمعه بیرجند عنوان کرد: امروز آن سلسله اعصاب 
حاصل شده و می توانیم با نگاه به کف دست با تمام دنیا 
ارتباط برقرار کنیم اما امروز باید آمادگی پیدا کنیم تا آن 
بی مهرها که نسبت به غدیر و عاشورا رقم خورد دیگر 

تکرار نشود. 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: 

دولتضامنزنانسرپرستخانواربرایدریافتتسهیالتمیشود
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هف تصویب اعطای مرخصی ۹ ماهه به بانوان باردار با مزایای 
کامل

طبق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با مرخصی 
۹ ماهه بانوان باردار با مزایای کامل در تمام بخش های دولتی و غیر 

دولتی موافقت شد.
به  جمعیت،  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون   ۱۷ ماده  طبق 
و  کشور  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
با  تا   شد  ابالغ  بهداشت  وزارت  به  وابسته  سازمان های  و  موسسات 
و کارکنان همه بخش های  استخدامی  بانوان  تمام  ماهه   مرخصی ۹ 

دولتی و غیر دولتی با مزایای کامل موافقت کنند.
تغییر جنسیت بازیگر سینما و تلویزیون / من دیگر 

مازیار هستم 
صفحه  در  پستی  انتشار  با  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  لرستانی  شهره 

اینستاگرام خود از تغییر جنسیت و نام جدیدش خبر داد.
شهره لرستانی چند ماهی است که در صفحه اینستاگرامش با ظاهری 
متفاوت ظاهر شده و غالبا لباس مردانه بر تن دارد گویا عاقبت تصمیم 

گرفت که این هویت جدید خودخواسته را آشکار سازد. 
من،   « نوشت:  و  کرد  منتشر  پستی  اینستاگرامش  صفحه  در  او 
تمام  ...من  می دهم  گوش  خود  تنهایی  در  که  هستم  آهنگ هایی 
اشک هایی هستم که سراسر زندگی، در خفا ریخته ام... دردهایی که 
کشیده ام... من، تمام تجربه های تلخ و شیرین، تمام اتفاق های زندگی... 
آنان که فقط بر من رفته است، هستم... من...، تمام انتخاب هایم،... در 
تمام لحظات زیسته ام در این کره خاکم... این منم، منی که عاقبت، 
وجود  تکه های  حاال..  شد...  یکپارچه  وجودش،  خورده  زخم  تکه های 
پیر شویم... همراه  با هم  تا  بمانید  تمام زندگی ام شوید... کنارم  من، 
باشید با پاهای خسته و دل شکسته ام... و صدایی، از اعماق کودکی، 
را،  اسامی  مازیار....  برمی گردیم...  یار  به  و  زیاریم  ما،  بنام، خواند:  مرا 

خدا می فرستد
پی نوشت: بعد از سردرگمی های بسیار.... و تالطمی از پس تالطم... و.... 
انسان، در لحظه مرگ هم، امکان دوباره زاده شدن دارد... زهی توفیق

که زنده ام و رسالتم مرا زنده نگه داشته
جشن ازدواج وصال عشق در بندرعباس

به مناسبت سالروز ازدواج امام علی )ع( وحضرت فاطمه )س( وهفته 
ازدواج جشن ازدواج ۳۲ زوج هرمزگانی در تاالر یاس بندرعباس برگزار 

شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در حاشیه جشنواره ازدواج 
آسان با عنوان جشن وصال در بندرعباس، اظهار کرد: هدف از برگزاری 

اینگونه جشنواره ها، اشاعه و ترویج ازدواج آسان در جامعه است.
مظفر خادمی افزود: مراکز مشاوره باید راهنمایی های قبل از ازدواج و 
کالس ها و دوره های آموزشی پیش از ازدواج را برگزار کنند تا از بروز 

چالش های زندگی کاسته شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
آسان  ازدواج آگاهانه،  به  جوانان  تشویق  و  ازدواج  بحث  خصوص  در 
اصیل  فرهنگ  برای معرفی  ازدواج فرصتی  بیان کرد: هفته  پایدار،  و 
ازدواج اسالمی و آسان است و با اشاعه این فرهنگ در جامعه بسیاری 

از مشکالت خانواده از جمله افزایش آمار طالق کم خواهد شد.
از  )تجلیل  خانواده  و  ازدواج  جشنواره  برگزاری  کرد:  اضافه  وی 
خادمان،خیرین و افراد تاثیر گذار در ازدواج جوانان استان( در مرکز و 
سایر شهرستان های استان، نشست جوانان با مسئوالن، ارائه بسته های 
آموزشی به زوج ها از جمله برنامه های هفته ازدواج در هرمزگان بوده 

است.
و  ساخت  سنتی  نمادین  آئین  طنز،اجرای  گروه  با  همراه  مراسم  این 
و  خیران  خادمان،  نفر  از۴۸  تجلیل  میناب،  آنامیس  گروه  حنابندان 
تاثیرگذاران ازدواج و ۳۲ زوج جوان و سمن رامان پندار مهر جنوب 

برگزار شد.
دختران جوان ووشو کار هرمزگانی راهی تهران شدند

دختران جوان ووشوکار هرمزگانی جهت حضور در مسابقات انتخابی 
تیم ملی راهی تهران شدند. 

قهرمانی  رقابت های  در  هرمزگان جهت حضور  جوانان  ووشوی  تیم   
کشور و انتخابی تیم ملی،  راهی تهران شدند.

دختران  تیم  اظهارداشت:  هیات  سرپرست  سیاهوئی  عامری  مجتبی 
جوان در دو بخش ساندا و تالو عازم مسابقات انتخابی تیم ملی کشور 

شدند.
 ۲۳ پنجشنبه  امروز  مسابقات  این  کشی  وزن  و  کشی  قرعه  مراسم 

تیرماه برگزار شد  و مسابقات نیز از فردا  جمعه آغاز خواهد شد.
تیم اعزامی استان را در ساندا ، ام البنین احمدیوسفی  سرحدی ۴۸- ، 

هانیه جافری ۵۲- ، مبینا سعیدی فرحانی ۵۶-
دهند.  می  تشکیل  بخشی زاده   آیناز   ، تالو  در   -۶۰ برغمدی  صبا   ،

تیم های نونهاالن و نوجوانان نیز دوشنبه ۲۷ تیرماه عازم این رقابت ها 
خواهند شد.

قرعه کشی  و  افزود: مراسم وزن کشی  استان  سرپرست هیات  ووشو 
این رده ها سه شنبه ۲۸ تیرماه برگزار خواهد شد و رقابت ها نیز ۲۹ و 
۳۰ همین ماه در آکادمی ووشو مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار 

خواهد شد.
تیم اعزامی نونهاالن و نوجوانان استان را هم در تالو نونهاالن یاسمن 

دیوجان، تالو نوجوانان 
گیل ماه صیادفعال و مائده امانی تشکیل می دهند. 

به  را  زهرا هندیان و آدینه دیده جهان  تیم ساندای جوانان  هدایت 
عنوان مربی و  مریدی زاده به عنوان مربی تالو و سرپرست این تیم را 

هدایت برعهده دارند.
به عنوان مربی  فهیمه جمعه پور  نوجوانان خانم  و  نونهاالن  در بخش 
تالو و  معصومه میسن تمار به عنوان سرپرست تیم را همراهی می کنند. 
رویا جعفری و مهرناز فالح نیز از استان در بخش تالو نوجوانان برای 

تیم قشم در این مسابقات به میدان خواهند رفت.
جان باختن دختر بچه ۹ ساله در سیریک؛ به علت 

سقوط در گودال آب 
 ۹ بچه  در شهرستان سیریک، یک دختر  دیروز  بارندگی های  پی  در 
ساله اهل روستای پگو به علت سقوط در گودال آب جان خود را از 

دست داد.
فروکش  تا  گفت:  سیریک  مرکزی  بخشدار  الدینی«،  جهان  »عباس 
کردن رودخانه هیوه راه ارتباط روستاهای جوشکی، دل آسا، گدو، و 

پگو با مرکز شهرستان قطع است.
بخشدار مرکزی سیریک بیان کرد: نیروهای امدادی درحال بازگشایی 

مسیرهای روستایی هستند.
طغیان  گفت:  سیریک  پگو  روستای  دهیار  »محبتی«،  همچنین 
بچه ۹  غرق شدن یک دختر  و سیالب عصر گذشته سبب  رودخانه 

ساله در شهرستان سیریک شد.
محبتی با بیان اینکه این دختر در حال عبور از بستر رودخانه فصلی 
برای رسیدن به محله ای دیگر در روستا بود که در سیل گرفتار و غرق 
از  این دختر  اهالی روستا، بالفاصله جسد  با تالش  شد، اضافه کرد:  
آب گرفته شد، اما به علت نبود امکانات درمانی این کودک احیا نشد 

و جان باخت.
کیلومتری   ۴۵ در  جمعیت  نفر   ۴۳۰ با  پگو  روستای  داد:  ادامه  وی 
ارائه  امکان  بودن  گذر  سخت  علت  به  و  است  واقع  سیریک  مرکز 
مسیرهای  بیشتر  و  نیست  فراهم  سیل  مواقع  در  اورژانسی  خدمات 
این منطقه به علت آبنماها و طغیان رودخانه های فصلی مسدود است.

دبیر امور خانواده و عفاف و حجاب شهرداری بندرعباس :
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باعث تقویت 

بنیان خانواده می شود
دبیر امور خانواده و عفاف و حجاب شهرداری بندرعباس گفت: تقدیر 
دادن  نشان  اهمیت  با  و  مهم   ، برتر  حجاب  دارای  شاغل  بانوان  از 
این پوشش بر اساس توصیه های بزرگان دین و آموزه های  انتخاب 

اسالمی است .
فاطمه حاجی نژاد مشاور امور بانوان و خانواده شهرداری بندرعباس با 
تأکید بر ضرورت معرفی الگوی مناسب حوزه عفاف و حجاب در محیط 
زمینه  حجاب،  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  گفت:  کارکنان  توسط  شغلی 

صیانت و تقویت بنیان خانواده ها را فراهم می کند.
اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  عرصه های  در  بانوان  فعالیت  به  وی 
برتر  از حجاب  صیانت  افزود:  و  کرد  اشاره  ورزشی  و  علمی  سیاسی، 
است و حفظ عفاف و حجاب در جامعه  راه خدا  ، جهاد در  اسالمی 
با سرمایه  امروز دشمن  که  است  خانواده ها  بنیان  از  اسالمی صیانت 
گذاری و تبلیغ گسترده الگوهای غربی  بر اساس بی بند و باری برای 

نابودی آن نقشه های فراوان دارد .
ادامه  در  بندرعباس  شهرداری  حجاب  و  عفاف  و  خانواده  امور  دبیر 
زهرا)س(،  فاطمه  حضرت  از  بانوان  الگوبرداری  ضرورت  بر  تأکید  با 
گفت: بانوان ایرانی و مسلمان الگوهای بسیار ارزشمندی دارند که باید 
الگوسازی  و  آنها آشنا  با  را  آنها نسل جوان  و زندگی  تبیین سیره  با 

مناسبی انجام شود.
برنامه های پیش بینی شده توسط شهرداری  به  اشاره  با  وی درادامه 
بندرعباس برای هفته عفاف و حجاب، گفت: تبلیغات محیطی شهری با 
موضوع عفت و حجاب، برپایی غرفه های نمایشگاه ، دادن شاخه گل و 
هدایای عفاف و حجاب در پایانه مسافربری ،نصب بنر سطح شهر،و.... از 
جمله برنامه ها در هفته عفاف و حجاب با مشارکت سازمان فرهنگی ، 
ورزشی و اجتماعی و سایر بخش های مرتبط در شهر بندرعباس است.

اهدای  به  اشاره  با  بندرعباس  و خانواده شهرداری  بانوان  امور  مشاور 
لوح تقدیر و بن خرید محصوالت عفاف و حجاب برای نخستین بار به 

شهری  مدیریت  مجموعه  در  شاغل  برتر  دارای حجاب  بانوان  تمامی 
و  همکاری  الخصوص  علی  شهرداری  همکاران  تمامی  از  بندرعباس 
دبیر شورای   ، اسالمی  بانوان شورای  رئیس کمیسیون  پیگیری های 
مدیرعامل  و  استان هرمزگان، شهردار  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری بندرعباس در تحقق 

این برنامه تقدیر و تشکر کرد .
آرزو پاسالر سکاندار هیات قایقرانی هرمزگان شد

رئیس  حضور  با  هرمزگان  استان  قایقرانی  هیات  انتخاباتی  مجمع   
سکاندار  سال  چهار  مدت  برای  پاسالر  آرزو  و  شد  برگزار  فدراسیون 

هیات قایقرانی استان هرمزگان شد.
حضور  با  هرمزگان  استان  قایقرانی  هیات  انتخاباتی  برگزاری  مجمع 
نسب  خادمی  مهری  مظفر   ، فدراسیون  رئیس  سهرابیان  علیرضا 
معاون  پور  زابلی  روزبه  و  هرمزگان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشی اداره کل ورزش و جوانان در محل سالن اجتماعات دانشگاه 

آزاد اسالمی برگزار شد.
در این مجمع پس از این که آرزوی پاسالر و محمد احمدی زاده دو 
کاندیدهای ریاست هیات قایقرانی به ایراد برنامه های خود پرداختند 
اعضای مجمع رای های خود را به صندوق انداختند و آرزو پاسالر با 
کسب ۱۵ رای برای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات قایقرانی 

استان هرمزگان انتخاب شد. 
پیش از این جمشید رئیسی به مدت ۸ سال ریاست هیات قایقرانی را 
از پایان دوران ریاست ایشان سحر رضایی به  بر عهده داشت و پس 

عنوان سرپرست مسوولیت هیات قایقرانی را عهده دار بود.
در این مجمع اسالم جاهدی،  آرزو پاسالر زاده و محمد احمدی زاده  
سه کاندید برای ریاست هیات قایقرانی ثبت نام کرده بودند که اسالم  
نفر  این مجمع ۲۸  اعضای  نشد.  انتخاباتی حاضر  در مجمع  جاهدی 

بودند که ۲۴ نفر در آن شرکت کرده بودند.
انجام دو اهدای عضو بانوان هرمزگانی

حسین پور رئیس مرکز اهدای عضو هرمزگان:
کاهش  با  هرمزگانی،  ساله   ۵۳ آفرین  جان  بانوی  پور،  کنیز حیدری 
سطح هوشیاری ناشی از خونریزی گسترده مغزی به بیمارستان آورده 
شد که باالفاصله در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر قرار می گیرد؛ 
تاریخ  برای وی، در  انجام درمان های تخصصی  به رغم  اما متاسفانه 
۲۰ تیر مرگ مغزی شد و با ایثار خانواده اش، کبد وی به یک بیمار 

نیازمند، پیوند خواهد شد.
دومین جان آفرین گرانقدر دختری ۱۳ ساله از هم استانی های خیر 
نام  افشای  از  باشد که، به خواست خانواده،  اندیش سنی مذهب می 

این عزیز معذروریم. 
این جان آفرین دو روز پیش به دنبال تصادف و ضربه ای که به سرش 
وارد شده دچار کاهش سطح هوشیاری و متعاقب آن مرگ مغزی شد 
که، کبد، کلیه ها، روده و  پانکراس با جت اختصاصی سازمان اورژانس 
کشور، به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز جهت پیوند به بیماران لیست 

انتظار، منتقل شد.
بسکتبال  ۳×۳ دختران منطقه جنوب کشور/ 

سبزپوشان پاس بندرلنگه سوم شدند 
تیم دختران زیر ۱۶ سال پاس بندرلنگه عنوان سومی بسکتبال ۳×۳ 

منطقه جنوب  ایران را کسب کردند. 
 مسابقات بسکتبال ۳x۳ بانوان زیر ۱۶ سال منطقه جنوب کشور  به 
عنوان  بندرلنگه  پاس  تیم سبزپوشان  که   برگزار شد  میزبانی شیراز 

سومی را به خودشان اختصاص دادند. 
در این مسابقات دختران سبزپوشان پاس بندرلنگه در بازی اول یازده 

بر ۶ تیم کازرون را شکست دادند. 
سبز پوشان پاس بندرلنگه در دومین دیدار خودش ۱۵ بر ۵  مقابل 

صنعت مس رفسنجان به برتری دست یافت.
نماینده هرمزگان در سومین بازی  ۱۲ بر ۱۱ نماینده یزد را بردند.  
در بازی چهارم سبز پوشان پاس بندرلنگه ۱۷ بر  ۹  تیم پوریای ولی 

شیراز را شکست دادند. 
در بازی نیمه نهایی دختران زیر ۱۶ سال پاس بندرلنگه ۱۵ بر  ۱۷ 
تا فینالیست نشوند.  بازی را به تیم رشیدی B کرمان واگذار کردند 
بازی  با نماینده یزد  بار دیگر  بازی رده بندی پاس بندرلنگه یک  در 
کرد و موفق شد این تیم را ۱۰ بر ۹ شکست دهد و در مکان سوم 

ایران قرار بگیرد. 
بعدی  مرحله  به  عنوان سومی  این  با  بندرلنگه  پاس  سبزپوشان  تیم 
مسابقات که هنوز میزبان آن مشخص نشده است صعود کرده است. 
سها محمودی، ریحانه دشتی، هستی مقیمیان  از تیم پاس بندرلنگه 
و مائده مریدی از بندرعباس بازیکنان نماینده هرمزگان را تشکیل می 
را  سلما  تیم  پاسه الر و مربیگری  نژاد  الهام  تیم   دادند.  سرپرست 

پرماس بر عهده داشت.

اخبار حوزه بانوان



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
در جلسه قرارگاه جمعیت استان:

فرزند آوری در جامعه نیازمند فرهنگ سازی و تغییر 
نگرش ها است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: فرزند 
آوری در جامعه نیازمند فرهنگ سازی و تغییر نگرش ها است.

به  اشاره  با  استان  جمعیت  کارگاه  جلسه  در  کامرانی  احسان  دکتر 
استان،  جمعیت  قرارگاه  جلسات  در  مدیران  فعال  مشارکت  اهمیت 
عنوان کرد: با توجه به اینکه فلسفه تشکیل قرارگاه جمعیت در کشور و 
استان ها اتخاذ تدابیر عملیاتی در حوزه جمعیت است مدیران با اهتمام 

ویژه در جلسات قرارگاه مذکور شرکت کنند.
وی در همین خصوص افزود: تشکیل منظم جلسات قرارگاه جمعیت 
مورد تاکید ویژه استاندار محترم  استان است و  یکی از مالک های 
ارزیابی عملکرد مدیران مشارکت آنها در جلسات تخصصی و تصمیمات 
استانی است تا خروجی تصمیمات این جلسات در جامعه ملموس باشد.

خاطرنشان  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
برنامه مدون  نیازمند تدوین  کرد: استان هرمزگان در زمینه جمعیت 

میان مدت و بلندمدت است تا اهداف در این حوزه محقق گردد.
کامرانی گفت: دستگاه های اجرایی برنامه های تشویقی که در حوزه 
جوانی جمعیت پیش بینی شده است را با حساسیت ویژه پیگیری و 

دنبال کنند.
وی اظهار داشت: قانون جوانی جمعیت راهبرد دستگاه های اجرایی در 

پیگیری تحقق اهداف جوانی جمعیت باشد.
خاطرنشان  هرمزگان،  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرد: انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه جمعیت برای ریشه 

یابی مشکالت در این بخش ضروری است.
وی افزود: انجام کارهای پژوهشی نیازمند آمار، اطالعات و داده های 
دقیق است و ضروری است دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در این بخش 

مهم ورود کنند.
و  توسعه  در  جمعیت  که  اهمیتی  به  توجه  با  کرد:  تصریح  کامرانی 
از  این بخش  ریزی در  برنامه  و  دارد سیاست گذاری  پیشرفت کشور 

اهمیت کلیدی و راهبردی برخوردار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اطهار داشت: 
مشکالت حوزه فرزند آوری تنها مباحث مالی نیست بلکه بهبود وضعیت 
این بخش نیازمند آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و تغییر نگرش ها 

است.
وی افزود: برای خانواده های که دارای فرزندان بیشتری هستند برنامه 

های حمایتی ویژه از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط اتخاذ شود.
کامرانی گفت: رفع مشکالت مربوط به ناباروری به ویژه تامین هزینه 
های مورد نیاز زوج های نابارور موضوع مهم دیگری است که نیازمند 

توجه است.
بازدید از ظرفیت های قایقرانی بندرعباس در نخستین 

روز سکانداری پاسالر

علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی ایران با 
حضور در بندرعباس پس از شرکت در مجمع انتخاباتی هیات قایقرانی 
هرمزگان، از ظرفیت های این رشته ورزشی در شهرستان یه ویژه پیست 
هیات  رئیس جدید  پاسالر  همراهي  با  ارتش  دریایی  نیروی  قایقرانی 

بازدید کرد. 
سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی ایران در حاشیه 
این دیدار با اشاره به انتخابات برگزار شده در هیات قایقرانی هرمزگان 
اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری یکی از بهترین و کم حاشیه ترین 

مجامع انتخاباتی سال بودیم. 
وی در ادامه به ظرفیت های بی نظیر هرمزگان در زمینه ورزش های 
آبی اشاره کرد و افزود: این استان، از نظر جغرافیایی موقعیت و ظرفیت 
مثال زدنی دارد و می بایست به همین دلیل  نگاه ویژه ای به رشته 

مهیج و پر طرفدار قایقرانی داشته باشیم و حمایت کنیم. 
قایقرانی  قایقرانی تصریح کرد: توسعه و رشد رشته  رئیس فدراسیون 
مستلزم رونق گرفتن باشگاه های این رشته ورزشی در سراسر استان 

پهناور هرمزگان است.

کارگاه آموزش دوخت چادر و مانتو به مناسبت 
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب

و  فنی  آموزش  و حجاب؛ شعبه  عفاف  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
حرفه ای شهرستان بندر خمیر ، کارگاه آموزش دوخت چادر و مانتو 

در حسینیه شهرک غدیر نیروی انتظامی این شهرستان برگزار کرد.
رامین عامری سرپرست شعبه دولتی بندر خمیر با اعالم این خبر گفت 
: کارگاه آموزش دوخت چادر و مانتو به مربیگری خانم میهن پرست از 
مربیان مجرب بخش دولتی از امروز شروع بکار کرده است و به مدت 

۳ روز ادامه خواهد داشت.
و  ،فرزندان  حجاب  و  عفاف  روز  بزرگداشت  مناسبت  به   : افزود  وی 
خانواده های کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندر خمیر این مهارت 
را به طور رایگان کسب می کنند . ۲۰ نفر در روز اول در این کارگاه 
مهارت دوخت مانتو و چادر را فرا گرفتند. سرپرست شعبه بندر خمیر 
اظهار کرزد : در این مرکز رشته های مانتو دوز ، دوزنده لباس بدون 
برقکار  رشته کمک  و  بانوان  ویژه  گردشگری  عمومی  راهنمای   ، الگو 
ساختمان ویژه آقایان بطور رایگان و در حال حاضر آموزش داده می 
شود. هزینه های ثبت نام دوره و ثبت نام آزمون و صدور گواهینامه نیز 
کمتر از ۲۰۰ هزار تومان می باشد.عامری اضافه کرد : تعداد ۵ آموزشگاه 
آزاد فنی و حرفه ای نیز در بندر خمیر در رشته های خیاطی ، مراقبت 
و زیبایی ، صنایع غذایی و فناوری اطالعات فعالیت می کنند. مجوز سه 
مرکز  نظر  زیر  این شعبه  به زودی صادر خواهد شد.  دیگر  آموزشگاه 
دولتی آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس فعالیت می کند

برگزاری کارگاه آموزشی  فرزند پروری در 
روستای دهنگ

فرزند  موضوع  با  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه 
بانوان روستای دهنگ در محل مسجد این  از  پروری باحضور جمعی 

روستا برگزار شد.
های  آسیب  از  پیشگیری  وکارشناس  کارگاه  مدرس  مدنیان  خانم 
اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان هدف از برگزاری این کارگاه مهارت 
فرزندپروری و لزوم یادگیری این مهارت،نحوه ی برخورد با مشکالت 
رفتاری کودکان،انواع رفتار،نحوه ی افزایش رفتار مطلوب ، تعامل مثبت 
با کودک و نوجوان ، لزوم تحسین توجه به نیازهای کودک و نوجوان، 
دنیای مطلوب و لزوم ورود به دنیای کودک و نوجوان ، نحوه ی کاهش 
در  آن  مسئولیت  پذیرش  و  رفتار  پیامد  با  مواجهه  نامطلوب،   رفتار 
کودک و نوجوان ، نوجوانی و چالش های والدین و نوجوان ،پرسش و 

پاسخ مواردی را مطرح وبه سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد.
اجتماعی،  های  آسیب  از  پیشگیری  آموزشی  های  دوره  گفتنی ست 
جمعیت  وجوانی  بانوان  پروری،سالمت  زندگی،فرزند  های  مهارت 
واستان  شهرستان  تجربه  با  کارشناسان  حضور  با  مستمر  صورت  به 

ودستگاه های ذیربط در بخش مرکزی انجام خواهد  شد.
راهیابی فیلم کوتاه تجربی آوای دیوار های شهر از 

هرمزگان به هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 
فیلم کوتاه" آوای دیوارهای شهر" به کارگردانی مینا محمدیان فر از 

هرمزگان به  هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر راه یافت.
این فیلم کوتاه تجربی در بخش محله این جشنواره بین المللی پذیرفته 

و با ۱۹ اثر دیگر در این بخش به رقابت می پردازد.
هادی  و  دارابی  حسین  امینیان،  راحله  سوی  از  است:  گفتنی   
این  »محله«  مسابقه  بخش  انتخاب  هیأت  اعضای  مقدم دوست، 

جشنواره، ۲۰ اثر به این بخش از جشنواره راه یافت.
بر اساس این گزارش، هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، ۲۷ تا 

۳۱ تیر ماه در پردیس سینما گالری ملت تهران برگزار می شود.
پیروزی تیم ملی والیبال زنان ایران برابر جوانان 

بلغارستان
 تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی 

زیر ۲۰ سال بلغارستان سه بر صفر به پیروزی رسید.
جام  در  شایسته  حضور  برای  را  خود  ایران  زنان  والیبال  ملی  تیم 
آماده  اسالمی  کشورهای  همبستگی  بازی های  و  آسیا  کنفدراسیون 
تاکنون هفت  این رقابت ها  برای  آماده سازی خود  می کند و در مسیر 
مرحله اردو برگزار کرده که یکی از آن ها به همراه چند دیدار تدارکاتی 
در صربستان بود.  این تیم از ۲۰ تیرماه اردوی تدارکاتی و برون مرزی 
خود را در بلغارستان آغاز کرد و ضمن انجام تمرینات قرار است سه 
که  باشد  داشته  بلغارستان  سال   ۲۰ زیر  ملی  تیم  با  دوستانه  دیدار 
نخستین دیدار دوستانه با پیروزی سه بر صف ملی پوشان ایران همراه 
از پنج جلسه تمرین فشرده در  بود. شاگردان کمپدلی هر چند پس 
این مسابقه حاضر شده بودند اما با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر 
۱۶ حریف را شکست دادند. در ست سوم مائده برهانی از ناحیه کشاله 

کمی آسیب دید و فردا وضعیت این بازیکن بررسی خواهد شد.
ریحانه  کدخدا،  مهسا   ، پورصالح  الهه  علیخانی،  شبنم  برهانی،  مائده 

کریمی، پوران زارع و محدثه مشتاقی ترکیب شروع کننده ملی پوشان 
کشورمان در این دیدار تدارکاتی بودند.

فاطمه  )سرمربی(،  کمپدلی  الساندرا  )سرپرست(،  اسالمی  صدیقه 
رشیدی، مهسا آراسته )مربیان(، زینب گیوه )مربی بدنساز( و سوزان 
چمنی )مترجم( اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زنان در این اردو 

هستند.
پیروزی تیم ملی فوتبال زنان مقابل تاجیکستان

شد  موفق  کافا  جام  در  خود  دیدار  دومین  در  زنان  فوتبال  ملی  تیم 
تاجیکستان را با نتیجه پرگل ۵ بر صفر شکست دهد.

از تورنمنت کافا  ایران و تاجیکستان  دیدار تیم های ملی فوتبال زنان 
در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار شد که در نهایت شاگردان آزمون با 

نتیجه پرگل ۵ بر صفر پیروز میدان شدند.
گل های این دیدار را افسانه چترنور )۲ گل(، هستی فروزنده )۲گل( و 
ملیکا متولی به ثمر رساندند. همچنین از سوی مسئولین برگزار کننده 
هستی فروزنده به عنوان بهترین بازیکن بازی انتخاب شد. مریم آزمون 
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان بعد از این پیروزی اظهار داشت: برخالف 
ازبکستان داشتیم، خوب بودند  با  بازی  از تاجیکستان در  آنالیزی که 
و توانستند در نیمه اول ما را تحت فشار قرار دهند. البته ما پیش بینی 
الزم را داشتیم و بازیکنان تاکتیک های ما را پیاده کردند و توانستیم 
گل های زیادی بزنیم و هم اینکه ۶ تعویض خود را انجام دادیم. وی 
اظهار داشت: بازیکنان ما خیلی جوان هستند و در ادامه با تعویض ها 
توانستیم تاکتیک مورد نظرمان را اجرا کنیم. در نیمه دوم هم بازیکنان 

انتظارات را برآورده کردند.
ازبکستان  یعنی  این دوره  ایران در  رقیب  تیم ملی در مورد  سرمربی 
عنوان کرد: گام به گام جلو می رویم و هر بازی برای ما حکم فینال را 
بسیار  تیم من  برسد.  واقعی  به جایگاه  ایران  این هستیم  دنبال  دارد. 
جوان است. سال گذشته در همین مسابقات با جوانان قهرمان شدیم. 
در آن مسابقات هم ازبکستان را شکست دادیم و امیدوارم که بتوانیم 
ماجدی  سیدمیرشاد  بازی  این  از  بعد  شویم.  موفق  هم  دوره  این  در 
سرپرست فدراسیون در تماسی با مریم آزمون سرمربی تیم ملی این 
کوتاه  مدتی  در  اینکه  بابت  تیم  اعضای  از  و  تبریک گفت  را  پیروزی 

توانستند تیم منسجمی را تشکیل دهند قدردانی کرد.
به مصاف ترکمنستان  ایران در سومین دیدار خود یکشنبه  تیم ملی 

خواهد رفت.
لیال حاتمی داور جشنواره ونیز شد 

لیال حاتمی به عنوان یکی از داوران بخش مسابقه اصلی هفتاد و نهمین 
جشنواره بین المللی ونیز انتخاب شد.

هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز فهرست داوران بخش اصلی مسابقه 
بین الملل خود را اعالم کرد و لیال حاتمی بازیگر ایرانی در کنار چهره 
را  جهان  سینمایی  جشنواره  قدیمی ترین  فیلم های  سرشناسی  های 
هیات  ریاست  آمریکایی  بازیگر  مور«  »جولین  امسال  می کند.  داوری 
داوران بخش مسابقه بین الملل جشواره فیلم ونیز را بر عهده دارد و در 
کنار لیال حاتمی، »کازوئو ایشی گورو« نویسنده برنده نوبل ادبیات ژاپنی، 
آرژانتینی(،  تهیه کننده  و  فیلمنامه نویس  )کارگردان،  کان«  »ماریانو 
»لئوناردو دی کاستانزو« )کارگردان و فیلمنامه نویس ایتالیایی( »آدری 
)کارگردان،  سوروگوین«  »رودریگو  و  فرانسوی(  )کارگردان  دیوان« 
داوران  هیات  اعضای  دیگر  اسپانیایی(  تهیه کننده  و  فیلمنامه نویس 
انتخاب  مسئولیت  ونیز  جشنواره  داوران  هیئت  می دهند.  تشکیل  را 
داوران(،  هیات  بزرگ  )جایزه  نقره ای  شیر  فیلم،  بهترین  طالیی  شیر 
شیر نقره ای )بهترین کارگردانی(، جام ولپی برای بهترین بازیگر زن و 
بهترین بازیگر مرد، جایزه هیات داوران، جایزه بهترین فیلمنامه، جایزه 
»مارچلو ماسترویانی« برای بهترین بازیگر نوظهور جشنواره را بر عهده 
از داوران بخش  این در سال ۲۰۱۴ یکی  از  لیال حاتمی پیش  دارند. 
بهترین  نقره ای  خرس  جایزه  و  بود  کن  فیلم  جشنواره  اصلی  رقابتی 
بازیگر زن جشنواره  بهترین  و جایزه  برلین )جدایی(  بازیگر جشنواره 

فیلم کارلووی واری )پله آخر( را نیز در کارنامه دارد.
سینمایی  قدیمی ترین جشنواره  ونیز،  فیلم  نهمین جشنواره  و  هفتاد 
جهان، از تاریخ ۳۱ آگوست تا ۱۰ سپتامبر )۹ تا ۱۹ شهریور( در ایتالیا 

برگزار می شود.
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حمایت از زنان سرپرست خانوار مورد تاکید دولت سیزدهم است

 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از برنامه های 
مهم دولت را ارتقای زنان در همه عرصه های فرهنگی، ورزشی، 
راستای  در  معاونت  این  گفت:  و  دانست  اشتغال  و  اجتماعی 
توانمندسازی و ارتقا زنان و خانواده در امور مختلف در استان ها 

اعتبارات خاصی را در دستور کار دارد.
در  استان کرمانشاه  به  »انسیه خزعلی« در جریان سفر هیات دولت 
بازدید از غرفه دستاوردهای زنان استان کرمانشاه در مجتمع فرهنگی 
ورزشی کوثر شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران، افزود: در این غرفه 
ها ما شاهد توانمندی زنان در شرکت های دانش بنیان، دستاوردهای 
به  دستی  صنایع  تولیدات  آموزش  و  زنان  فناوری  دانشگاهی،  علمی 
ویژه زنان سرپرست خانوار بودیم که باید تقویت و تسهیل امور آنها در 

دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به توانمندی های زنان استان در تولید محصوالت و کاال 
بستر  فراهم کردن  ما  های  برنامه  از  یکی  این سفر  در جریان  گفت: 
غرفه های دائمی زنان سرپرست در بازارچه های مرزی است و در این 

خصوص اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.
خزعلی همچنین با اشاره به بازدید و دیدار خود با تیم های ورزشی 
بانوان استان در مجمع فرهنگی ورزشی کوثر شهر کرمانشاه، در جریان 
المللی این  بانوان  سپک تاکرا، به مسابقات بین  عدم اعزام تیم ملی 
رشته قرار گرفت،)تیم آقایان اعزام شده( و در تماس با وزارت ورزش 
و جوانان مشکل اعزام تیم ملی بانوان را مستقیما پیگیری کرد و قول 

داد به شرط داشتن فرصت اعزام هزینه های اردو آنان تامین شود.
وی در ادامه از جمله برنامه های اصلی معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری را ارتقا سالمت، سبک زندگی به ویژه تحصیل و سواد آموزی 
از تحصیل عنوان کرد و گفت: کرمانشاه در  بازمانده  زنان و دختران 
کشور  در  خوبی  بسیار  های  رتبه  آموزی  سواد  های  آموزش  زمینه 
کسب کرده که امیدواریم روز به روز نرخ سطح بی سواد در این استان 

کاهش یابد.
ارتقای توانمندی زنان در عرصه های مختلف یکی از برنامه های اصلی 

دولت است
اهدای زمین به خانواده چهار قلوی کرمانشاهی

های  برنامه  ادامه  در  خانواده   و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
خود در سفر به استان کرمانشاه در راستای سیاست حمایت از جوانی 
چهارقلوه  فرزند  چهار  تازگی صاحب  که  ای  پاوه  خانواده  با  جمعیت 
شده اند دیدار کرد و با هم افزایی وزارت راه و شهرسازی یک قطعه 
بستر  در  که  خانواده  مادر  برای  و  نمود  اهدا  خانواده  این  به  زمین 

بیماری است نیز آرزوی سالمت کرد.

بازدید از کارخانه نساجی کرپ ناز، سومین مقصد برنامه سفر خزعلی 
کارخانه  مشکالت  داد  قول  بازدید  این  در  و  بود  کرمانشاه  استان  در 
نساجی کرپ ناز که سالیانه می تواند ۶ هزار متر چادر و بسیاری از 

پارچه های روسری، مانتو و شال زنان تولید کند را پیگیری کند.
کاهش  در جهت  و  چادر  تولیدات  به  جامعه  نیاز  به  باتوجه   خزعلی 
قیمت آن و  افزایش اشتغال در سطح استان، بر ضرورت تالش برای 

رفع موانع تولید پارچه چادر این کارخانه تاکید کرد.
دلیل  به  گردیده  وارد  است  ماه  هشت  که  چادر  تولید  های  دستگاه 
موانعی از سوی گمرک و وزارت صمت قابل آزادسازی نیست که در 
تماسی که معاون رئیس جمهور با وزارت صمت برقرار کرد مقرر شد به 

سرعت  این موانع رفع و دستگاه ها وارد خط تولید شوند.
ناز،  از کارخانه نساجی کرپ  بازدید  معاون رییس جمهور در حاشیه 

ضمن گفتگو با زنان شاغل در کارخانه، در جریان مشکالت و مسائل 
آنان قرار گرفت.

صفر گراواندی، مسئول کارخانه کرپ ناز نیز در این بازدید گفت: در 
حال حاضر این کارخانه برای ۲۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و در صورت 
رفع برخی از مشکالت گمرکی ماشین آالت آن توان اشتغال ۷۰ نفر 

دیگر را دارد.
از جمله دیگر برنامه های معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
بازدید از محل سرای توانمند سازی زنان شهرک حاشیه نشین دولت 
مرکز  و  کرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک  های  شرکت  کرمانشاه،  آباد 
کارآفرین  نخبه،  زنان  با  نشست  و  کرمانشاه  دانشگاهی  ناباوری جهاد 

و سمن ها در استان کرمانشاه است.

ارتقای توانمندی زنان در عرصه های مختلف یکی از 
برنامه های اصلی دولت است

  گزارش  : ایرنا

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: یکی از برنامه های 
زنان  از  حمایت  بر  تاکید  تاکنون  فعالیت  ابتدای  از  سیزدهم  دولت 

سرپرست خانوار و کمک به رفع مشکالت این قشر است.
در  کردستان  استان  خانواده  و  زنان  تخصصی  نشست  در  خزعلی  انسیه 
کردن  پیدا  خانوار  سرپرست  زنان  مشکالت  از  یکی  داشت:  اظهار  سنندج 
دولت  آغاز  از  که  کارهایی  از  یکی  لذا  بود  تسهیالت  دریافت  برای  ضامن 

سیزدهم مورد تاکید رییس جمهور قرار گرفت حمایت از این زنان بود.
وی افزود: بر این اساس از اولین مواردی که در ستاد ملی زنان و خانواده 
مورد تصویب قرار گرفت، ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار بود که 

در واقع دولت آنان را ضمانت می کند و نیازی به ضامن ندارند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از دیگر موارد مربوط 
پایدار خانواده محور است که تدوین  به حوزه زنان بحث کسب و کارهای 
شده و مورد حمایت دولت است و از نظر تسهیالت هم پیگیری شده و به 

شکل بسیار خوبی پیش می رود.
وی با بیان اینکه ۲۰۰ میلیارد ریال برای اشتغال زنان در بخش کشاورزی 
تجهیز  و  تکمیل  نیزبرای  ریال  میلیارد   ۱۵۰ گفت:  است  شده  تصویب 
تصویب شده  این سفر  در  زیبای دختران سنندج  هنرهای  و  ها  هنرستان 

است.
خزعلی یادآور شد: همچنین برای زنان سرپرست خانوار و کارآفرینانی که 
از طریق فروش محصوالتشان حمایت شده و درآمدی داشته  می خواهند 
باشند، اعتباری برای راه اندازی بازارچه صنایع دستی زنان استان اختصاص 

داده شده است.
وی اضافه کرد: در راستای ایجاد این بازارچه با شهردار سنندج صحبت شده 
که مکان مورد نظرمشخص شود و قول دادند که در سریعترین زمان این 

مهم انجام شود.

خزعلی گفت: برای اولین بار است که دولت در سفرهای خود اعتباراتی  را 
خاص زنان اختصاص داده و پیگیری می کنند که حتما انجام شود.

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل پارک بانوان
دختران  برای  شد:  یادآور  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
تا زمانی که  از تحصیل بدون سقف بودجه اختصاص داده شده و  بازمانده 
دختر بازمانده از تحصیل وجود داشته باشد قرار شده اعتبار به استان داده 

شود تا همه دختران به تحصیل ادامه  داده و ترک تحصیل نداشته باشیم.
ریال  میلیارد   ۵۰ سنندج  بانوان  پارک  تکمیل  برای  اینکه  بیان  با  خزعلی 

اعتبار اختصاص داده شده است که در صورت نیاز قابل افزایش خواهد بود، 
گفت: همچنین برای تکمیل پروژه زنان سرپرست خانوار با اولویت کسانی 

که فرزند معلول دارند بودجه ای اختصاص داده شده است.
قطعا  و  داشت  خواهد  ادامه  زنان  حوزه  به  اعتبار  اختصاص  یادآورشد:  وی 
بانوان  حرکات  و  ام  دیده  استان  زنان  در  که  توانمندی   و  فرهیختگی  با 
زنان  روزبروز  شکوفایی  شاهد  و  کرده  پیدا  افزایش  اعتبارت  این  کارآفرین 

استان خواهیم بود.



با  داریم  بنا  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
تامین زمین و اعتبار الزم در هر استان حداقل یک بازارچه دائمی 

برای عرضه تولیدات بانوان داشته باشیم.
انسیه خزعلی در حاشیه بازدید از روستای جهانی صنایع دستی 
"خراشاد" از توابع شهرستان بیرجند در جمع خبرنگاران افزود: 
دستی  صنایع  فروش  و  عرضه  برای  دائمی  بازارچه های  ایجاد 
همکاری  به  زمینه  این  در  و  می شود  دنبال  استان ها  در  بانوان 

استانداری و شهرداری ها نیاز داریم.
وی گفت: بازارچه های فصلی و موقتی می تواند در زمینه فروش 

محصوالت تولیدی بانوان موثر باشد اما کفایت نمی کند.
دائمی  بازارچه های  ایجاد  با  داشت:  اظهار  جمهور  رئیس  معاون 
اطمینان خاطر  با  را  تولیدکنندگان محصوالت خود  استان ها  در 

و تضمین فروش تولید و عرضه می کنند.
وی افزود: پارچه بافی در روستای خراشاد با توجه به ظرافتی که 
دارد، توانسته جای خود را در بازار کشور باز کند اما باز هم نیاز 

به معرفی دارد.
"ایده، خانه و فن بازار" در  نمایشگاه  افتتاح  به  با اشاره  خزعلی 
بیرجند که دیروز انجام شد، گفت: نمایشگاه توانمندی های بانوان 
تولید  در  خطه  این  زنان  باالی  توان  از  نشان  جنوبی  خراسان 
در  روند  این  ادامه  که  دارد  مختلف  محصوالت  و  دستی  صنایع 

روستاها مهاجرت معکوس را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: براساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده، صندوق 
تشکیل  کشور  در  خانوار  سرپرست  زنان  تسهیالت  ضمانت 
این  از  ندارند  را  تسهیالت  امکان ضمانت  که  کسانی  تا  می شود 

طریق بتوانند به دنبال کسب و کار پایدار باشند.
عنوان  با  طرحی  صندوق  این  راه اندازی  کنار  در  گفت:  خزعلی 
مختص  فقط  که  داریم  خانواده محور"  پایدار  کارهای  و  "کسب 
بانوان نیست و کل خانواده می توانند در این طرح مشارکت کنند.
داشت:  اظهار  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
برسانند،  سودآوری  به  را  طرح  این  بتوانند  که  کارآفرینانی 

تسهیالت ویژه ای را دریافت خواهند کرد.
وی افزود: مهارت آموزی و توانمندسازی بانوان در استان ها مورد 
این زمینه آسیب هایی همچون طالق و  توجه قرار گرفته که در 

اعتیاد نیز در دستور کار است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه برنامه های 
دومین روز سفر به خراسان جنوبی با حضور در روستای خراشاد 
از چند کارگاه حوله بافی این روستا بازدید و یک کارگاه را افتتاح 

کرد.
روستای خراشاد از توابع شهرستان بیرجند سال ۱۳۹۷ به عنوان 
روستای جهانی توبافی )حوله بافی سنتی( از سوی شورای جهانی 

صنایع دستی به ثبت رسید.
با احیای هنر ۳۰۰ ساله حوله بافی سنتی در این روستا با مشارکت 
اشتغال  و  انفرادی، مشاغل خانگی  کارگاه های  تعداد  روستاییان 

در این حوزه افزایش چند برابری داشته است.

8

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
رم

ها
ل چ

سا
 ۱4

۰۱ 
یر 

2  ت
ه 5

شنب
 ۱4

ه 8
مار

 ش
ان

زگ
رم

ن ه
زنا

ی 
دا

ص

معاون رئیس جمهور: ایجاد بازارچه های دائمی برای 
بانوان در برنامه است

خزعلی: دولت از هر برنامه در مسیر حفظ اصالت زن و خانواده حمایت می کند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت 
دولت  کرد:  تاکید  داند،  می  خود  اولویت  را  زن  کرامت  حفظ 
سیزدهم از اجرای برنامه هایی که در مسیر حفظ اصالت زن و 

خانواده است حمایت می کند.
انسیه خزعلی در همایش زیست عفیفانه رویداد ملی گوهرشاد که 
همزمان در مناطق آزاد سراسر کشور برگزار می شود در سالن همایش 
از  و عفاف یکی  اظهار داشت: مساله حجاب  انزلی  آزاد  های منطقه 
برنامه ریزی و سرمایه  مسائلی است که در جنگ بزرگ شناختی و 
گذاری وسیع دشمن قرار گرفته است . این به معنای تهی کردن و 
تغییر دادن هویت دینی و ملی یک ملت برای تسخیر آن سرزمین 

بدون شلیک حتی یک گلوله است.
معاون رئیس جمهور در امور خانواده با بیان اینکه سالح جنگ سایبری 
مانند سالح اتمی بی صداست تا جایی که می تواند به طور کامل ملتی 
را نابود کند ، اظهار داشت : از هر نابودی خطرناک تر قرار گرفتن در 
فیزیکی  اگر در جنگ  این معنی که  به  سمت مدافع دشمن است. 
سربازی با گلوله دشمن از دست می رود، در جنگ شناختی ، سایبری 
افراد  و  پیوندد  به جبهه دشمن می  این سربازان  از  یکی  ترکیبی  و 
دیگری را نیز با خود هماهنگ و همراه می کند که تبعات و تلفاتش 

بیشتر از جنگ فیزیکی است .
خزعلی اضافه کرد : آمریکا در سال ۲۰۱۹، ۱۰ میلیارد دالر برای جنگ 
سایبری تعیین و در نظر گرفت و هرسال ۱۰ درصد بر این اعتبار افزود 

که نشان از اهمیتی این حوزه دارد.
وی با بیان اینکه این جنگ جدیدی نیست و به عنوان حربه پنجم از 
آن یاد می شود تاکید کرد : خداوند نیز می خواهد از جنگ شناختی 
علیه دشمن استفاده کنیم اما ما عمدتا در موضع پدافندی قرار داریم 
درصورتی که خداوند می خواهد ما در مرحله آفندی باشیم. این وظیفه 
ماست که جلودار این جنگ باشیم و از این توان و هنر استفاده کنیم .

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ما از هنر در 
جایگاه خود بدرستی بهره نگرفته ایم ، اظهار داشت : ما به درستی 
از  فیلم ، کلیپ و تصاویر زیبا برای نشان دادن فرهنگ و ارزشها خود 
لذا  استفاده کرد  به خوبی  این حربه  از  نکردیم ولی دشمن  استفاده 

وظیفه داریم در خط مقدم این جنگ حرکت کنیم .
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد : دشمن توانسته 
در این جنگ پیشروی کند که از جمله آنها مساله حجاب و عفاف 

است که با کوچک نشان دادن و تحقیر حجاب ، جایگزین کردن ضد 
ارزشها ، معرفی زن بعنوان کاال و ابزار بتواند ذوق و شناخت و اعتقادات 

ما را زیر سوال ببرد.
وی خاطر نشان کرد : ما نیاز داریم که با رصد و تحلیل شناختی و 
برنامه ریزی در این جهت عملیات شناختی دشمن را خنثی کنیم و 
انفعالی حرکت نکنیم بلکه جلودار و پیشران باشیم . در سند تحول 
، زن و خانواده یکی از مواردی که مطرح می شود پیشران و پیشقدم 

بودن و منفعل عمل نکردن و حرکت ساز بودن در جامعه است .
خزعلی با اشاره به تاکید رهبری بر روایتگری با تکیه بر افندی ، تبیین 
گیری  بهره  و  بخش حجاب  در  داریم  وظیفه  ما   : گفت  پدافندی  و 
بدنبال روابط پاکی هستیم که در  . ما  باشیم  را داشته  از هنر  الزم 
مرحله اول به نفع بانوان سپس خانواده و پایداری و صمیمیت و مودت 
خانوداهاست این همان چیزی است که دشمن می خواهد از ما بگیرد 

و اکتفا به یک قدم و دو قدم نمی کند .
وی افزود : غرب بسیار جلوتر حرکت کرده و می خواهد مساله خانوداه 
های همجنس را باب کند لذا اگر سنگر اول را از دست دادیم باید 

منتظر باشیم سنگر های دیگر را از دست دهیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد : باید با 
برنامه ریزی هنرمندانه ای که در بخش های فرهنگی انجام می شود 
الگوهای موفقی که ضمن حفظ ارزشها و حجاب و عفاف توانسته برای 
زن در جامعه نمونه اعلی ارائه دهند را معرفی کنیم . با توجه به اینکه 
کارفرهنگی نیاز به همراهی زن و مرد و کل جامعه دارد همه باید این 
امر فرهنگی  این  برای  از همه وسیله ها  و  را درک کرده  حساسیت 

کمک گیرند.
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چند خبر کوتاه...

روزهای سیاه کرونایی بر می گردد اگر...

پزشکی هرمزگان گفت:  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
آن  کرد  داغدار  را  ما  از  بسیاری  کرونا  سیاه  روزهای 
روزها را فراموش نکنید؛ غفلت و سهل انگاری در رعایت 

دستورالعمل ها آن روزها را تکرار خواهد کرد.
مهمترین  اینکه  بیان  با  ذاکری  عبدالجبار  دکتر 
دستورالعمل کماکان استفاده از ماسک خصوصاً در مکان 
به قدرت  با توجه  افزود:  های سربسته و عمومی است، 
سرایت پذیری سریع ویروس جدید امیکرون الزم است 

دوز یادآور واکسن هر چه سریعتر تزریق شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه روزانه به صورت میانگین 
حدود ۸۰ بیمار جدید در استان مبتال به کرونا می شود، 
خاطرنشان کرد: این باور که سویه جدید امیکرون باعث 
مرگ و میر نمی شود پس نباید از آن ترسید یک باور 

بسیار غلط و اشتباه است.
به  را  بیماری  این  افرادی  اصوالً  اینکه  بیان  با  ذاکری 
سالمت پشت سر می گذارند که حداقل واکسیناسیون 
کرد:  اضافه  باشند،  داده  انجام  کامل  بصورت  را  خود 
افرادی که واکسیناسیون را انجام نداده و دچار مشکالت 

سیستم ایمنی باشند به احتمال زیاد دوره ای سخت از 
این بیماری را تجربه خواهند کرد و چه بسا خانواده های 

داغدار شوند.
با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداستی  معاون 
یادآوری این مطلب که همه ی ما برای رسیدن به این 
ایم،  شده  پرداخت  بسیاری  های  غرامت  نسبی  آرامش 
عنوان کرد: به پاس خون شهدای سالمت، اشک خانواده 
های داغ دیده همه با هم متعهدانه در حفظ این آرامش 

کوشا باشیم.
مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مجوز کسب و کارهای خانگی در کمترین 

زمان صادر می شود
 

مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و 
خانواده گفت: اقداماتی در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای تسهیل راه اندازی شغل انجام شده است از 
جمله اینکه مجوز کسب و کارهای خانگی در کمترین 

زمان ممکن صادر می شود.
نرجس بختیار در نشست معاون رئیس جمهور در امور 
بانوان خراسان جنوبی  مختلف  اقشار  با  خانواده  و  زنان 

افزود: تالش داریم تا صدور مجوز کسب و کار تسهیل 
شود و در همین خصوص مجوز برخی مشاغل و کسب 
و کارهای خانگی آنی و برخی از آنها حداکثر تا سه روز 

صادر می شود.
وی گفت: به منظور رسیدگی بهتر به مطالبات زنان کارگر 
نیز کارگروه رفاه و امنیت در وزارتخانه تشکیل شده تا به 

شکل تخصصی به این مطالبات بپردازیم.
مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان 
درخصوص  مطرح شده  به مشکالت  اشاره  با  خانواده  و 
تسهیالت مشاغل خانگی اظهار داشت: تسهیالت مشاغل 
خانگی مربوط به بانک هاست و باید شرایط داخل استان 
تسهیل شود. وی ادامه داد: مشکالت زنان معلول و مادران 
دارای فرزند معلول هم دغدغه دیگری در مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کمیته ای را با حضور 
مادران دارای یک یا چند معلول و یا زنان معلول تشکیل 
دادیم و مشکالت آنها در دست پیگیری است. مدیرکل 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی نیز 
در این نشست گفت: روستاهای مرزی خراسان جنوبی 
هر خانه یک پاسگاه است و اگر توانمندی بانوان به نحو 
امنیت  و  معکوس  مهاجرت  موجب  بگیرد  احسن شکل 
پایدار کشور خواهد بود.  فرشته اسدزاده افزود: ظرفیت 
عظیم نیروی انسانی در خراسان جنوبی وجود دارد لذا 
شاهد حضور هنرمندان و صنعتگران زیادی در عرصه های 
مختلف هستیم و ادعا داریم که می توانیم مرز شرقی را 
مدیریت کنیم. وی با اشاره به توانمندی بانوان این دیار 
بیان کرد: همراهی استاندار نشان از اهمیت حوزه بانوان 

در استان دارد که باعث دلگرمی ماست.
افتتاح دو کارگاه تولیدی و  یک بازارچه 

خوداشتغالی بانوان در پایگاه هوایی شهید 
عبدالکریمی 

دو کارگاه تولیدی و یک بازارچه خوداشتغالی محصوالت 
حضور  با  بندرعباس  هوایی  پایگاه  شهرک  در  خانگی 
خانواده  و  زنان  امور  دفتر  سرپرست  تختی  منتظری 
پایگاه  فرمانده  دوم حیدریان  امیر سرتیپ  و  استانداری 

هوایی نهم شکاری افتتاح گردید. 
پایگاه هوایی شهید  با حمایت فرماندهی  این مراکز که 
عرضه  و  فروش   ، آموزش  به  بندرعباس  عبدالکریمی 

محصوالت خانگی می پردازند، آغاز بکار کرد . 
خانواده  و  زنان  امور  دفتر  سرپرست  تختی  منتظری 
و  حمایت,تالش  از   : داشت  اظهار  هرمزگان  استانداری 
پیگیری دفتر فرماندهی این پایگاه که در جهت اشتغال 
 ، بود  شده  اندازی  راه  هوایی  نیروی  کارکنان  همسران 

تشکر کرد . ایشان افزود :
مهارتهای  راستای  در  خانگی  کار  و  مراکز کسب  ایجاد 
تواند  می  بانوان  اقتصادی  توانمندسازی  و  زنان  شغلی 
موثر باشد.همچنین دیگر دستگاههای اجرایی که دارای 
منازل سازمانی متمرکز هستند ، می توانند از این روش 

الگوبرداری کنند .

با سرآشپز = چیز کیک انبه یخچالی

چیز کیک انبه یکی از انواع چیز کیک ها می باشد که بسیار 
خوشمزه است و برای دوست دارن انبه فوق العاده می باشد زیرا 
طعم و مزه خوبی دارد و دسر بسیار خوبی در تابستان همزمان با 
رسیدن انبه تازه می باشد که می توانید برای مهمانی و دورهمی 
تهیه کنید. این چیز کیک نیازی به فر و یا همزن نیز ندارد و با 
کمترین امکانات می توانید تهیه کنید ولی برای تمیز شدن کار 
باید از قالب کمربندی استفاده کنید مهم ترین نکته در تهیه 
باید هم دمای محیط  این است همه مواد  چیز کیک یخچالی 
باشند. انبه یکی از میوه های گرمسیری می باشد که فوق العاده 

است و خواص ضد پیری دارد. 
برای دریافت این دستور خوشمزه همراه ما باشید.

مواد الزم 
بیسکویت پتی پور ۲ بسته 

کره ۱۵۰ گرم
پنیر خامه ای ۳۰۰ گرم
خامه صبحانه ۳۰۰ گرم

شکر ۶ قاشق غذا خوری
پودر ژالتین ۲ قاشق غذا خوری

آب سرد ۱/۲ پیمانه
وانیل نوک قاشق چای خوری

انبه ۱ عدد
شیر یا آب انبه ۱/۲ پیمانه

طرز تهیه 
مرحله اول: تهیه کراست

ابتدا باید کراست الیه اول را تهیه کنیم برای این کار بیسکویت ها را 
داخل غذاساز ریخته و پودر کنید و یا می توانید داخل نایلون ریخته و 
با گوشتکوب بکوبید تا پودر شود سپس داخل کاسه ریخته و کره ذوب 
شده را به آن اضافه کنید و خوب مخلوط کنید قالب مورد نظر را آماده 
و کمی کف قالب را چرب کنید سپس بیسکویت را داخل قالب ریخته 
و خوب مسنجم کنید و برای نیم ساعت داخل یخچال قرار دهید تا 

منسجم شود.
مرحله دوم: الیه پنیری

ابتدا باید انبه را پوست بگیرید و برش بزنید سپس به همراه آب انبه یا 

شیر داخل مخلوط کن یا گوشتکوب برقی بزنید تا پوره شود. ژالتین را 
روی آب ریخته تا اسفنجی شود. داخل قابلمه پنیر خامه ای بریزید و 
بعد خامه صبحانه را همراه شکر اضافه کنید و کمی هم بزنید در ادامه 
ژالتین و پوره انبه و وانیل را نیز اضافه کنید و خوب هم بزنید تا ژالتین 

به خوبی حل شود.
مرحله سوم: افزودن الیه دوم و سوم

حاال کراست پنیری ما آماده شده از روی حرارت بردارید و قالب مورد نظر 
را از یخچال خارج کنید و روی کراست بیسکویتی بریزید و سپس برای 
چند ساعت داخل یخچال قرار دهید بعد از اینکه خودش را گرفت از 

یخچال خارح و کمی پوره انبه را روی آن بریزید.

مرحله چهارم: تهیه چیز کیک انبه
می توانید پوره انبه را به صورت دایره ای روی دسر بریزید و با خالل 
دندان طرح بزنید و یا به صورت ساده روی چیز کیک پخش کنید سپس 
قالب را برای ۳ ساعت دیگر داخل یخچال بگذارید و بعد قالب کمربندی 
را باز کنید و بعد از گذشت ۱۰ دقیقه که چیز کیک در دمای محیط 

بود برش بزنید تا الیه هم دما شوند. نوش جان
نکات کلیدی در تهیه چیز کیک انبه

می توانید از خامه قنادی استفاده کنید در این صورت شکر را حذف 
کنید. بنا به ذائقه خود میزان شکر را می توانید کم و زیاد کنید.
می توانید از ژله انبه نیز برای رویه این چیز کیک استفاده کنید.


