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هرمزگانی  مادران  محرم،  ماه  از  جمعه  نخستین  در 
کودکان خود را به همایش جهانی شیرخوارگان حسینی 

آوردند تا از کودکی با مکتب عاشورا انس بگیرند.
متبرکه،  بقاع  در  کشور  سراسر  با  همزمان  مراسم  این 
مساجد، حسینیه ها و برخی از تکیه ها در مناطق مختلف 

هرمزگان برگزار شد.
ثاراهلل  عاشقان  حسینیه  در  شیرخوارگان  همایش 
اصغر  علی  حضرت  مظلومیت  یاد  به  نیز  بندرعباس 
مادران  گسترده  حضور  با  کربال  ماهه  شش  شهید  )ع(، 
فارس  خلیج  استانی  شبکه  از  شیرخوارشان  کودکان  و 

پخش زنده شد.
لباس های سفید و سبز کودکان شش ماهه و سربند های 
دیگر  یکبار  آنها،  پیشانی  بر  اصغر  علی  نام  به  مزین 
را در خاطره ها زنده  معصومیت کوچکترین شهید کربال 

کرد.
در همایش شیرخوارگان حسینی مادران درغم شهادت 
مظلومانه حضرت علی اصغر )ع( و مظلومیت امام حسین 

)ع( و یاران باوفای ایشان سوگواری کردند.

همایش شیرخوارگان حسینی در هرمزگان 
برگزار شد
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تولید کیت تعیین نیاز به شیمی درمانی سرطان پستان در جهاد دانشگاهی

شیمی  به  نیاز  تعیین  کیت  تولید  پروژه  مسئول 
سرطان  پژوهشکده  پستان  سرطان  در  درمانی 
کیت  که  این  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  معتمد 
پستان،  سرطان  در  درمانی  شیمی  به  نیاز  تعیین 
در حال حاضر برای جلوگیری از عود و متاستاز در 
اکثر بیماران مبتال به سرطان پستان است که بعد 
از جراحی از شیمی درمانی استفاده می کنند، گفت: 
به  کیت  این  اعتبارسنجی  و  آزمایشگاهی  مراحل 
خوبی پایان یافته است و در حال حاضر مکاتبات 
پزشکی جهت  ملزومات  و  تجهیزات  اداره  با  الزم 

اخذ مجوز انجام شده است.
معاون  و  علمی  هیئت  عضو  اسمعیلی،  رضوان  دکتر 
پژوهشی و آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد در رابطه 
شیمی  به  نیاز  تعیین  کیت  تولید  تحقیقاتی  پروژه   با 
برای  حاضر  حال  در  کیت  این  داد:  توضیح  درمانی 
به  مبتال  بیماران  اکثر  در  متاستاز  و  عود  از  جلوگیری 
سرطان پستان است که بعد از جراحی از شیمی درمانی 
نشان  گسترده  مطالعات  امروزه  زیرا  می کنند.  استفاده 
سرطان  به  مبتال  بیماران  از  زیادی  تعداد  داده اند  که 
با مرحله پایین، از شیمی درمانی  پستان، بویژه بیماران 
بعد از جراحی سودی نمی برند. این بیماران با یک درمان 
کم تهاجمی تر مانند هورمون درمانی می توانند به زندگی 

ادامه داده و ریسک عود بیماری در آنها پایین است.
وی افزود: تشخیص این بیماران تنها با استفاده از انجام 
تست های چند ژنی امکان پذیر است. به این ترتیب می توان 
شیمی  نابجای  درمان  از  آزمایش ها  این  از  استفاده  با 
درمانی در تعداد کثیری از بیماران اجتناب کرده و آنها 
را از خطر عوارض جانبی بسیار نامطلوب شیمی درمانی و 
نیز هزینه کردهای مربوطه در امان نگه داشت. متاسفانه، 
این تست ها فقط در خارج از کشور و در مراکز محدودی  
دالری  هزار  چند  باالی  هزینه  بر  عالوه  می شود.  انجام 
که تست برای هر بیمار دارد، زمان بر بودن ارسال نمونه 
و انجام تست و همچنین خروج نمونه از کشور به نفع 
شرایط  به  توجه  با  همچنین  نیست.  سالمت  سیستم 
امکان پذیر  راحتی  به  خدمات  این  از  استفاده  تحریم 
نیست. بنابراین راه اندازی و تولید چنین تستی در کشور 
یکی از مراحل مهم در تشخیص و انتخاب درمان در این 
بیماران است که با قیمت بسیار پایین تر و زمان کمتر این 

خدمات را برای بیماران قابل دسترس می کند.
وی درباره هدف از اجرای این طرح و نیاز کشور به این 
از  یکی  سرطان  درمان  و  تشخیص  کرد:  اظهار  پروژه 
تاثیر  با  است. درمان سرطان  بر در کشور  موارد هزینه 

هزینه های  بر  عالوه  فرد  زندگی  کیفیت  و  عملکرد  بر 
در  که  دارد  بسیاری  مستقیم  غیر  هزینه های  مستقیم 
به آن  زیادی  بسیار  اهمیت  پیشرفته  تمامی کشورهای 
بر زنان  تاثیر  با  داده می شود. همچنین سرطان پستان 
متاثر  را  اصلی خانواده کل یک خانواده  عنوان رکن  به 
می کند. هدف این طرح شناسایی افراد مبتال به سرطان 
پستان است که بدون شیمی درمانی می توانند به زندگی 
با کیفیت بهتر ادامه دهند. بنابراین عالوه بر اینکه انجام 
این پروژه دسترسی به این نوع خدمت پزشکی شخصی 
و  درمان  هزینه های  از  می کند  امکان پذیر  کشور  در  را 

عوارض جانبی در کشور هم به شدت می کاهد.
دکتر اسمعیلی ادامه داد: تولید و بهینه سازی انجام اعتبار 
به طور  این تست  و کلینیکی  آزمایشگاهی  سنجی های 
این  بودن  مولتی ژن  به  توجه  با  است  انجام شده  کامل 
تست ها پارامترهای بسیاری در انجام تست وجود داشته 
انجام  و  موجود  اطالعات  صحت  از  اطمینان  که  است 
مطالعات  با  که  است  بوده  بسیار حساس  روش  صحیح 
بسیار و انجام آزمایشات گوناگون روش صحیح و مناسب 

با امکانات داخل را به دست آورده ایم.
شیمی  به  نیاز  تعیین  کیت  تولید  پروژه  مسئول 
معتمد  سرطان  پژوهشکده  پستان  سرطان  در  درمانی 
این  اجرای  برای  برنامه ریزی ها  درباره  جهاددانشگاهی 
طرح توضیح داد: مراحل آزمایشگاهی و اعتبارسنجی این 
کیت به خوبی پایان یافته است و در حال حاضر مکاتبات 
اخذ  جهت  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  اداره  با  الزم 
مجوز انجام شده است. تولید و تجاری سازی این محصول 
اداره است. در  این  از  تولید  اخذ مجوز  و  تایید  در گرو 

این صورت امکان تجاری سازی و ارائه خدمات به بیماران 
وجود دارد. تولید در مقیاس بزرگتر، تجهیز آزمایشگاهی 
ایجاد  بزرگ،  مقیاس  در  خدمات  ارایه  جهت  جدید 
و همچنین  از سراسر کشور  نمونه  اخذ  امکاناتی جهت 
تبلیغات وسیع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم که 

این مرحله نیز به خوبی سپری شود.  
این پژوهشگر درباره مشکالت پیش روی اجرای این طرح 
گفت: برخی موانع پیش رو با حمایت جهاد دانشگاهی و 
پژوهشکده به خوبی پشت سر گذاشته شد. امیدواریم که 
با موفقیت سپری  بتوانیم سایر مراحل این طرح را نیز 
خرید  طرح هایی  چنین  انجام  جهت  کل  در  اما  کنیم. 
برخی از مواد آزمایشگاهی که بایستی از خارج از کشور 
تامین شود و از طریق شرکت های واسطه خریداری شود 
گاهی با قیمت بیش از دوبرابر قیمت اصلی ارایه می شود 
و حداقل زمان ۲ تا ۳ ماه صرف می شود. این موارد نیز 
از شرکت های مختلف خریداری می شود که یک نقطه 
که  موارد  برخی  در  همچنین  می شود.  محسوب  ضعف 
از برخی خدمات  استفاده  تحریم وجود دارد هماهنگی 

بسیار سخت است که باعث زمان برشدن پروژه می شود.
دکتر اسمعیلی با اشاره نقش جهاددانشگاهی در توسعه 
جهاد  خوشبختانه  گفت:  کشور  نوآوری  زیست بوم 
دانشگاهی با ساختار منحصر به فردی که دارد می تواند 
جذب کننده متخصصان و نخبگان کشور باشد و تاکنون 
وجود  مواردی  البته  است.  داشته  درخشانی  کارنامه 
دارد که می تواند در توسعه این زیست بوم کمک کننده 
باشد. یکی از این موارد حمایت معنوی از پژوهشگران و 
نخبگان به نحوی است که افراد از ارائه ایده ها اطمینان 

خاطر داشته و نگران افشا شدن یا استفاده توسط غیر 
نباشند. همچنین حمایت مادی از پروژه های کاربردی و 
از  نوآوری  یا  توسعه دهندگان یک فن آوری  بهبود سهم 
دیگر موارد است. تعیین سرفصل های مورد نیاز در کشور 
به  جوانان  مخصوصا  نخبگان  همگی  به  ارائه  منظور  به 
منظور جلوگیری از هدر رفتن استعدادها در پروژه هایی 
با نیاز کمتر و تعیین ماموریت مشخص برای هر واحد 
منابع  رفتن  و هدر  موازی کاری  از  منظور جلوگیری  به 
از دیگر مواردی است که می تواند در توسعه این زیست 
بوم کمک کننده باشد. البته تقویت زیرساخت های توسعه 
نیاز  که  پزشکی  محصوالت  در  ویژه  به  تجاری سازی  و 
به اخذ مجوزهایی با استاندارهای خاص دارد و سرعت 
بخشیدن به روندهای طاقت فرسای اداری مخصوصا در 
انجام امور فن آورانه از دیگر این موارد است. در پایان نیز 
امیداورم با حمایت های انجام شده هر چه بیشتر شاهد 
نوآوری  بوم  زیست  در  کشور  های  نیاز  شدن  برآورده 

جهاددانشگاهی باشیم.
پژوهشکده  جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  که  مرکزی  جهاددانشگاهی،  معتمد  سرطان 
در  پستان  بیماری های  مرکز  عنوان  با   ۱۳۷۵ سال 
جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد 
و از سال ۱۳۹۱ پس از تفکیک از جهاددانشگاهی واحد 
فعالیت  به  »پژوهشکده«  عنوان  با  تهران  پزشکی  علوم 
خود ادامه داد و در سال ۱۳۹۵ به دنبال موافقت هیات 
امنای جهاددانشگاهی »پژوهشکده سرطان معتمد« نام 
گرفت. پژوهشکده معتمد با هدف انجام پژوهش، آموزش 
و ارایه خدمات درمانی در زمینه سرطان پستان، اقدامات 
ارزشمندی در جهت ایجاد و ارتقای دانش موجود و ارایه 

خدمات به روز و موثر انجام داده است.
تنها مرکز  پژوهشکده  این  بیماری های پستان  کلینیک 
ارایه خدمات تشخیصی و  منسجم و متمرکز کشور در 
درمانی در زمینه سرطان پستان است که با رویکرد چند 
تخصصی از سال ۱۳۷۵ تا کنون به فعالیت خود ادامه 
داده و ساالنه پذیرای بیش از ۱۵۰ هزار مراجعه کننده از 

سراسر کشور و کشورهای همسایه است.
بانوان  آگاهی  ارتقای  و  آموزش  در جهت  برداشتن  گام 
و  المللی  بین  و  ملی  علمی  مجامع  برگزاری  با  ایرانی 
کارگاه تخصصی و عمومی و تدوین و انتشار بروشورهای 
تدوین  و  غربالگری  متعدد  های  پروژه  انجام  آموزشی، 
همسویی  جهت  پستان  های  بیماری  درمانی  پروتکل 
جمله  از  مراکز  سایر  و  پژوهشکده  پزشکان  علمی 

فعالیت های شاخص این پژوهشکده است.
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هف اعتیاد کوچک و بزرگ نمی شناسد کمر همت را بسته تا درگیری 
خانواده ها با این آسیب اجتماعی را شاهد باشد، این بار نوجوانان 
و جوانان به ویژه دختران طعمه این هیوالی مرگبار و پرمخاطره 

شده اند و کانون گرم خانواده ها را نشانه گرفته است.
آسیب اعتیاد اگرچه این روزها رنگ دیگری گرفته و برخی نوجوانان 
و جوانان نیز با این بالی بزرگ درگیر شده اند اما زمانی که صحبت از 
اعتیاد بانوان و دختران به میان می آید شاید به این موضوع تا حدودی 
نگاه متفاوت تر شود چون زنان و دختران و موضوع مادری و کانون گرم 
خانواده در هم تنیده می شود و مساله از هم پاشیدن خانواده ها به دلیل 

معتاد شدن مادر خانواده مطرح خواهد شد.
ساعت حدود ۱۵ عصر است از خانه که بیرون می آیم سکوی جلوی خانه 
دختر و پسر جوانی کنار هم نشسته اند، زمانی که صدای باز شدن در را 
می شنوند نیم خیز می شوند و هنگامی که پایم را روی سکو می گذارم 

با لحنی آرام معذرت خواهی می کنند و از روی سکو بلند می شوند.
چیزی که توجه من را جلب می کند سیگاری است که در دست این 
که  زمانه ای  در  می دهند،  پاس  زدن  پک  برای  دیگری  به  و  است  دو 
کرونا حتی ارتباطات را از خانواده ها گرفته است اما اینگونه سیگار میان 
با  روزها جوانان  این  نمی دانستم که  به دست می شود،  این دو دست 
چیزی شبیه سیگار حشیش استنشاق می کنند اما وقتی از یک پزشک 
و درمانگر اعتیاد این موضوع را جویا شدم، بسیار نگران شدم چرا که 

گفت جوانان این شیوه را مدت هاست انجام می دهند.
این روزهای تلخ دوباره تکرار شود چون  نباید بگذاریم  شاید هیچگاه 
نابود می کند که ممکن است  اعتیاد چنان کانون خانواده ها را  آسیب 
تا  باشد  اعتیاد وجود نداشته  برای ترک  اراده ای در وجود جوانان  اگر 

سال های سال عذاب برای خانواده و دوستان به همراه داشته باشد.
موضوع دیگری که در خیابان توجه ام را جلب کرد دختر ۱۴ یا ۱۵ ساله 
که هر روز در ساعتی خاص در گوشه ای از کوچه ای خلوت چنان سیگار 
بر روی لبانش می گذاشت که انگار سال هاست که سیگار می کشد، اینها 
اعتیاد هزاران  را درگیر خود کرده است  هم آسیبی است که جوانان 
مشکل به همراه دارد اما وقتی از نوجوانی یا جوانی این موضوع جدی 

گرفته نشود شاید در آینده مشکالت آن دوچندان شود.
وجود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده موادمخدر در کشور

حمید صرامی مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با 
موادمخدر می گوید: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده مستمر 
آنان، حدود ۱۵  خانوار  بُعد  با  که  دارد  وجود  کشور  در  غیرمستمر  و 
در  نگرانی  و  دغدغه  روزمره  به صورت  کشور  از جمعیت  نفر  میلیون 

عرصه موادمخدر دارند.
ترکیبی  الگوی  به  باید  نیز  اینکه در عرصه پیشگیری  به  اشاره  با  وی 
به  متفاوت  تحصیالت  با  افراد  ورود  اعتیاد،  شدن  زنانه  مواد،  مصرف 
جلب  تفریح،  همچون  عواملی  افزود:  کرد،  توجه  مواد  مصرف  چرخه 
توجه، اختالل افسردگی و اضطراب، اختالل خواب، اختالالت جنسی از 
جمله عوامل مصرف مواد در جمعیت عمومی کشور است که در عرصه 
پیشگیری باید برای هر کدام از این عوامل برنامه ریزی هوشمندانه کرد.

غیرمستمر  و  مستمر  مصرف کننده  نفر  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  چهار 
از  بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر  با  در کشور وجود دارد که 
جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه موادمخدر 
دارنداین پژوهشگر اعتیاد، شیوع مصرف مواد در نوجوانان در دهه ۸۰ 
را نیم درصد و در دهه ۹۰ به ۲.۱ درصد برشمرد و عواملی همچون 
لذت طلبی افراطی، تفریح، اباحه گری در خانواده، عدم نظارت والدین، 
ضعف مهارت های خودکنترلی، عدم تاب آوری و ضعف دانش در مورد 
عوارض و تبعات مصرف مواد را از جمله موارد جدی در افزایش شیوع 

مصرف مواد در نوجوانان برشمرد.
صرامی گفت: وضعیت شیوع مصرف مواد در جوانان در دهه ۸۰ یک 
درصد بود که در دهه ۹۰ به ۴.۷ درصد رسید و دالیل آن در نگرش 
مثبت به مواد، اضطراب، پرخاشگری، عزت نفس پایین و ضعف اطالعات 

نسبت به عوارض مصرف مواد بوده است.
وی ادامه داد: در جمعیت کارگری، نرخ شیوع مصرف مواد ۲۲ درصد 
است و عواملی همچون کار سنگین، سختی شغل، مشکالت خانوادگی، 
تفریح و مشکالت اختالالت خواب از جمله عوامل مؤثر در مصرف مواد 

در این قشر است.
افزایش مصرف مواد مخدر در ایران در دهه ۷۰ تا ۹۰

یک  از  بیش  وجود  ایران،  در  اسالمی  انقالب  از  قبل  افزود:  صرامی 
افزایش شیوع مصرف مواد در  نفر معتاد و روند  میلیون و ۳۰۰ هزار 
دهه ۱۳۵۰ داللت بر وجود معضل دیرینه در کشور داشت. طبق نتایج 
با کاهش شیوع مصرف مواد مواجه بود،  ایران در دهه ۶۰  تحقیقات، 
اما از دهه ۷۰ تا ۹۰ افزایش شیوع مصرف مواد در کشور را باید غفلت 
از توسعه فرهنگی، اجتماعی، ضعف کارکرد خرده نظام های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی، تقویت باورهای غلط و فریب های فرهنگی ناشی از 
تهاجم اجتماعی دشمن، مهاجرت ها و حاشیه نشینی، ضعف مهارت های 
زیستن، چگونه زیستن، با هم زیستن در نوجوانان و جوانان و مهم تر از 

همه غفلت از رویکرد پیشگیری از مصرف مواد بیان کرد.
به آسیب های اجتماعی بیشتر توجه شود

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره 
مساله آسیب های اجتماعی می گوید:  امروز شاهد شرایطی در کشور 
هستیم که ایجاب می کند به آسیب های اجتماعی توجه بیشتری شود. 

از جمله این شرایط می توان به تنوع آسیب های اجتماعی، کاهش سن 
افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب های 
از فضاهای مجازی و  اجتماعی، گسترش آسیب های اجتماعی ناشی 
تکنولوژی، جلوتر بودن آسیب های اجتماعی از برنامه ها، فراگیر نبودن 
برنامه های اجرایی در کشور، غالب بودن رویکردهای سیاسی - امنیتی 
نسبت به آسیب های اجتماعی و عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در 

کنار مسایل اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.
وی تاکید کرد: تاملی بر وضعیت کشور در این حوزه نشان می دهد که 
وضعیت جامعه ایران در حوزه اجتماعی در  حالت بی تعادلی قرار دارد. 
گستردگی، رواج و تعدد آسیب های اجتماعی باعث شده تا علیرغم این 
که دستگاه های مسئول تمام تالش خود را انجام می دهند، اما روز 
اجتماعی  تراکم آسیب های  و  و پیچیدگی  تعداد و وسعت  بر  به روز 
افزوده شود. لذا ادامه وضعیت فعلی، وضعیت نگران کننده ای را برای 
ایجاد بحران ها و آشوب های اجتماعی  ایجاد کرده که مستعد  نظام 

خواهد بود.
آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد و موادمخدر تهدیدی برای کشور

موسوی چلک  ادامه داد: این باور وجود دارد که در نتیجه  گسترش 
آسیب های اجتماعی در کشور  هم  فرد،  هم خانواده و هم  جامعه 
را خواهند  این گسترش  های  هزینه  و   پذیرفت  تاثیر خواهند  آن  از 
پرداخت. تاملی بر برخی از  آمارهای رسمی ارایه شده توسط مراجع 
دعاوی  روانگردان،  و  موادمخدر  طالق،  حوزه های  در  کشور  ذیربط 
خشونت های  اجتماعی،  خشونت های  خودکشی،  به  اقدام  خانوادگی، 
خانگی، گرایش به مصرف مشروبات الکلی، فرار از منزل و آسیب های 
اجتماعی ناشی از  گسترش فضای مجازی گویای این موضوع هستند 
که آسیب های اجتماعی تهدیدی جدی برای کشور محسوب می شوند 
که به نظر می رسد این تهدید در نهایت امنیت اجتماعی و حتی امنیت 

ملی ما را تهدید جدی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: چرا که گسترش آسیب های اجتماعی نیروی انسانی 
جامعه را که مهمترین مولفه در توسعه هر کشور محسوب می شود را 
نابود خواهدکرد و در این شرایط شاهد کاهش مولفه مهم دیگر برای 
توسعه هستیم که از آن به عنوان  سرمایه اجتماعی یاد می شود. بدون 
شک جامعه ای که در آن نیروی انسانی سالم و کارآمد و قانون مدار کم 
باشد و اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی هم پایین باشد سالمت 
اجتماعی هم مناسب نخواهد بود و می توان گفت که تحت تاثیر این 
شرایط، کیفیت زندگی مردم نیز مناسب نخواهد بود و در نتیجه مردم 

در آن جامعه »بهتر زیستن« را تجربه نخواهند کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: با توجه به اینکه این 
شرایط را قبول کردیم که در این حوزه عقب هستیم وخوب کار نکردیم 
و اینکه باید زمینه ها و رویکرد های اجتماعی را تقویت کنیم، این خود 
یعنی پذیرش این نکته که با زور و اجبار نمی توان آسیب های اجتماعی 
را کنترل  کرد و کاهش داد که اگر می توانستیم با این رویکرد قهری 
کنترل کنیم این وضعیت را که در حال حاضر داریم و همه نگران تنوع 
و تعدد آسیب های اجتماعی و کاهش سن افراد در گیر آسیب های 

اجتماعی  هستند، شاهد نبودیم.
سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال

اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه میانگین 
سن اعتیاد در ایران، ۲۴ سال و چند ماه است و این سن اعتیاد در دنیا، 
۱۹ سال است، گفت : نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور پنج 

درصد است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور، 
پنج درصد است و این نرخ در دنیا باالی ۷ درصد است، اگرچه وجود 
یک معتاد هم در ایران زیبنده نیست اما اگر اقدامات جمهوری اسالمی 

ایران نبود، وضعیت اعتیاد بدی را شاهد بودیم.
اعتیاد در جمعیت فعال کشور پنج درصد استمومنی نرخ  نرخ شیوع 
شیوع اعتیاد در حوزه دانش آموزی را ۲ درصد خواند و گفت: این نرخ 
در آمریکا، ۱۷ درصد و در برخی کشورها نیز ۲۰ درصد است که رقم 
باالیی است. در همه ابعاد اگر بخواهیم شاخص را تعیین کنیم، وضعیت 

جمهوری اسالمی ایران با بسیاری از کشورها فاصله زیادی دارد.
دنبال ارائه آموزش به خانواده های دارای آسیب اجتماعی هستیم

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این 
باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا در پاسخ به این 
سوال که اکنون آسیب های اجتماعی  در جامعه بیشتر شده، سن اعتیاد 
خیلی پایین آمده است و دخترانی که به موادمخدر روی آورده اند، این 
معاونت چه برنامه های برای کمک به این موضوع دارد، اظهار داشت: 
یکی از کارهایی که در این زمینه می خواهیم به وسیله خیران انجام 
دهیم این است که با آموزش و تحت پوشش قراردادن خانواده هایی که 
عضوی از آنها دچار این آسیب ها هستند و یا خود خانواده دچار این 

آسیب شده است بتوانیم فرزندان آنها را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: تمام تالش این است که اقداماتی انجام شود که با ارائه 
آموزش های الزم فرزندان این خانواده ها به سمت مساله اعتیاد کشیده 
نشوند، البته اکثر این افراد در محله هایی هستند که این مشکل در 
آنجا شیوع پیدا می کند و الزمه آن این است که خود بانوان از آسیب 

بیشتر جلوگیری کنند.
خزعلی معتقد است: بانوان بهتر همدیگر را در مسیرهای مختلف درک 
می کنند تا بیشتر  بتوانند در زمینه حل آسیب های اجتماعی پشتیبانی 
کنند و مسایل تربیتی آنها را عهده دار شوند روی همین اصل یکی از 
این  مردمی  نیروهای  وسیله  به  که  است  شده  تنظیم  ما  های  برنامه 

آموزش ها را به خانواده ها داشته باشیم.
مصرف گل در جامعه به شدت افزایش یافته است

صفاتیان تحلیل گر اعتیاد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
مصرف کننده  میلیون  چهار  از  بیش  موجود  اطالعات  و  آمار  براساس 
مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر در کشور داریم، یعنی ۱۵ میلیون نفر 

و یک ششم کشور درگیر گرفتاری موادمخدر هستند.
وی با بیان اینکه مصرف گل در جامعه به شدت افزایش یافته است، 
تصریح کرد: این مصرف در پارک های تهران قابل مشاهده است و در 

مدارس راهنمایی نیز این موضوع به خوبی دیده می شود.
صفاتیان با بیان اینکه وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم می کند 
که سن اعتیاد باالرفته است، تصریح کرد: نمی توان این را پذیرفت چون 
وقتی مادر دانش آموزان بسیاری از این مسایل را در پارک ها و خیابان ها 
مشاهده می کنند چگونه باید این موضوع را قبول کرد. آیا اعالم این آمار 
بر مبنای یک کار تحقیقاتی و براساس کدام کار پژوهشی است که از 

سوی معاون وزیر اعالم می شود.
یا  گل  پایین  سنین  از  که  نوجوانی  یا  جوان  داد:  ادامه  تحلیلگر  این 
حشیش استفاده می کند ۱۰ سال دیگر نمی تواند خانواده تشکیل دهد، 
نمی تواند در جایی مشغل به کار شود و یک شخصیت ضد اجتماعی پیدا 

می کند وقابل درمان هم نخواهد بود.
وصل  هم  به  زنجیره وار  همه  اجتماعی  موضوعات  اینکه  بیان  با  وی 
با  داشت:  اظهار  است،  اعتیاد  موضوعات  این  همه  ریشه  و  هستند 
گران شدن موادمخدر، فرد معتاد مجبور است به سمت مواد ارزان تر و 
ناخالص و تزریق و مصرف مواد روان گردان ها برود و در نهایت مجبور به 
جرم برای تامین موادمخدر موردنیاز خود می شود که به همین منظور 

باید چاره ای اساسی برای این موضوع اندیشید.
صفاتیان ادامه داد: موادمخدر ساالنه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
به اقتصاد کشور ضربه می زند باید پرسید که مسئوالن کشوری وقتی 
موادمخدر روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان، بهداشت، 
مقابله و دیگر بخش ها، به کشور ضربه زده است چه کاری باید انجام 

دهد تا اعتیاد این همه ضربه به کشور وارد نکند.
به هر حال آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد موجب ضربه بزرگی به 
این آسیب  بانوان درگیر  وقتی  کانون گرم خانواده ها می شود چرا که 
شوند هزاران مشکل از جمله ازهم پاشیدگی خانواده ها، طالق و از هم 
گسستن ارتباطات خانوادگی می شود پس بنیاد بگذاریم اعتیاد بیشتر 
از این زنانه شود اگرچه افزایش اعتیاد در مردان آسیب های بیشتری به 
همراه دارد اما اگر به گونه ای برنامه ریزی شود که اعتیاد این همه ضربه 

به جامعه وارد نکند نقش موثرتری را خواهد داشت.

اعتیاد زنان و دختران، آسیبی پیچیده
 به کانون خانواده

  گزارش  : ایرنا



در  رویدادی  »دا«،  ایران  دختران  آفرینی  ارزش  ملی  رویداد 
منظور  همین  به  که  بود  آنان  به  ویژه  نگاه  با  دختران  حوزه 
باالی  ظرفیت  بر  آن  در  که  شد  برگزار  آن  تخصصی  نشست 

دختران ایرانی تاکید شد.
رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایران »دا«، یک رویداد آموزشی - 
تجربی در قالب استارتاپ ویژه دختران ۱۶ تا ۲۵ ساله با هدف شتابدهی 
و حمایت از کنشگری و ارزش آفرینی دختران ایران است که اولین دوره 

آن به مدت چهار روز در مرداد ۱۴۰۱ در مشهد مقدس برگزار شد.
اهداف »دا« الگوسازی از مدل های جدید کنشگری ناظر به حل مسائل 
میدان مبتنی بر جمع سپاری، ایجاد بستر حل مسئله و ارزش آفرینی 
های مبتنی بر اصالت سود، استفاده از ظرفیت های بانوان و ایجاد تصویر 

جدید از زن و اصالح کالن و روایت های موجود است.
محورهای موضوعی ایده پردازی رویداد ملی ارزش آفرینی »دا« اشتغال 
و  رسانه  سبک زندگی،  و  خانواده  گردشگری،  و  تفریح  آموزش،  زنان، 
تولید محتوا، زیست شهری، سالمت زنان و مد و لباس و مهارت فنی 
بود که شرکت کنندگان در موضوعات طراحی گرافیکی، تولید محتوا، 

طراحی سایت و برنامه نویسی نمونه کار رقابت کردند. 
الگوهای  از  روایتی  و  »دا«  روایت  تخصصی  نشست  منظور  همین  به 
نوین حکمرانی فرهنگ در خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد که در 
این نشست درباره بررسی ظرفیت های قانونی در فرایند کنشگری زنان، 
الزامات قانونی در فرایندهای حکمرانی مردمی و روند سیاستگذاری در 

ایجاد الگوهای مشارکت اجتماعی زنان سخنانی ارائه شد.
نیاز به روایت حکمرانی در حوزه زنان داریم

مشاور امور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر رویداد ملی 
ارزش آفرینی دختران ایران »دا«، درباره روند سیاستگذاری در ایجاد 
الگوهای مشارکت اجتماعی زنان اظهار داشت: جایی که رخ تخصصی 
در مساله حکمرانی دیده نمی شود، مشاهده می شود که حوزه زنان هم 
دچار چالش می شود و این مشکالت در حوزه حکمرانی، صرف حوزه 
زنان نیست که بگوییم ساختار حکمرانی اساسا فقط مربوط به حوزه 
زنان است بلکه این حوزه دچار کج اندیشی و بدسلیقگی است که باید 

برای آن چاره ای اندیشید.
عاطفه خادمی ادامه داد: زمانی که حکمرانی دچار مشکل در فهم باشد 
در ظهور و بروز برخی مسایل زنان، این مشکالت دیده می شود و زمانی 

که فهم درست از حکمرانی داشته باشیم این مسایل حل می شود.
وی تصریح کرد: اساسا چرخه حکمرانی درستی نداریم و تا زمانی که 
این چرخه اصالح نشود و به باور نرسد و براساس تخصص عمل نکند، 

دچار مشکل خواهیم بود.
خادمی با بیان اینکه رویداد »دا« تصویری از مرجعیت بود که دختران 
در آن توانمندی خود را به نمایش گذاشتند و نیز اینکه نیاز به روایت 
رویداد »دا«  داریم  ادعا  اظهار داشت:  داریم،  زنان  حکمرانی در حوزه 
فقط محدود به حوزه زنان نیست و درد ما این است که نگوییم فضای 
کنشگری فقط در حوزه زنان است بلکه باید در همه حوزه ها باشد و در 
کالن حکمرانی می اندیشیم که خوشبختانه در این رویداد این مسایل 

به خوبی دیده شد.
این جامعه  اولویت ما  به جامعه زنان هستیم و  ادامه داد: متعهد  وی 

است. باید بانوان خود مسائل خود را حل کنند و معتقدیم اگر خردورزی 
و عقالنیت را در جامعه زنان رشد دهیم، دیگر سپهر عمومی به صورت 

خودکار این اتفاقات خوب را رقم می زند.
زنان مظلوم و مهجور هستند

درباره  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  خانواده  و  زنان  فراکسیون  رئیس 
داشت:  اظهار  زنان  کنشگری  فرایند  در  قانونی  ظرفیت های  بررسی 
معتقدم که زنان مظلوم و مهجور هستند و از مهجوریت بحث زنان این 
است که تصور می شود که هر کسی می تواند در موضوع زنان ورود و 
مدیریت کند که امیدواریم با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست، حوزه 

زنان از این مهجوریت خارج شود.
رویداد  این  داشت:  اظهار  »دا«  ملی  رویداد  درباره  پور  قاسم  فاطمه 
در  باید  و  بوده  خوبی  اتفاق  بخش خصوصی  و  دولت  تعامل خوب  با 
حکمرانی به این سمت برویم زیرا معتقدیم حکمرانی باید مردم پایه 
کسی  بر  رهبری  معظم  مقام  مدنظر  و  پایه  مردم  حکمرانی  و  باشد 

پوشیده نیست و این مسیر قطعی ما برای حل مسایل کشور است.
وی یادآور شد: این رویکرد و نگاه در دولت موج گرفته و امیدواریم این 
رویکرد و نگاه قوت گیرد که البته باید در حوزه زنان نیز به این موضوع 

بیشتر توجه شود.
قاسم پور ادامه داد: در عرصه سیاستگذاری و ارائه خدمات نوعا وقتی 
وارد عرصه می شویم دختران را خیلی مورد توجه قرار نمی دهیم اما 
در رویداد »دا« اتفاق خوبی رخ داده که بسیار قابل تقدیر است، باید 
لفظی که حضرت آقا درباره نوجوانان به کار برد یعنی »دردانه« که لفظ 
پرمعنا و پرمغزی بود را سرلوحه قرار دهیم زیرا این نوجوانان دردانه ما 
هستند و باید این نکته و توجه به آنان را با حل مسایل و دیدن آنها به 

خوبی مدنظر داشته باشیم.
اتفاقات خوبی در حوزه دختران در رویداد »دا« انجام شد

درباره  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
الزامات قانونی در فرایندهای حکمرانی مردمی گفت: اتفاق خوبی که 
در »دا« برای دختران ایران رخ داده که تاکنون در کشور نداشتیم. در 
گذشته در حوزه دختران می خواستیم کار کنیم و ایده داشتیم که از 
دولت نهم کارهای در حال انجام بود اما نشد که خوشبختانه در »دا« 

یک اتفاق و هژمونی خوشایند و با هیجان دیدیم.
سمیه رفیعی تصریح کرد: برای حوزه زنان به عنوان نمونه در موضوع 
استادیوم تصمیم می گیریم که بروند یا نه در حالیکه جمهوری اسالمی 
حرف های زیادی در دنیا برای گفتن دارد اما برای مسایل کوچکی برای 

زنان نمی نشینیم که تصمیم بگیریم که چه باید کرد.
وی افزود: انتظار داریم این طرح و رویداد »دا« حرکت رو به جلو برای 
دختران باشد و ما هم کنار شما هستیم که یک کار خوب در حوزه 

دختران ایرانی داشته باشیم.
جامعه زنان پیشگام فرهنگ و تمدن ماست

طراح و دبیر  شورای سیاستگذاری رویداد ملی ارزش آفرینی دختران 
ایران »دا« نیز اظهار داشت: نفس برگزاری این نشست در حوزه فرهنگ 

اتفاقی مهم و یک پدیده ارزشمند است. 
ما  تمدن  و  فرهنگ  پیشگام  زنان  جامعه  کرد:  تصریح  اسدی  حسین 
بازه زمانی هر روز  بار توسعه به دوش زنان است و در این  هستند و 
شاهد شکاف در جامعه هستیم و اتفاقات ناخوشایندی برای زنان رخ 
می دهد که با این رویداد می خواستیم این موضوع مطرح شود که زنان 
باعث افتخار هستند و ظرفیتی برای کشور محسوب می شوند و نظام 

برای این افراد هزینه کرده است.
به  از زنان بخاطر ظرفیت هایی که دارند  باید  ادامه داد: معتقدیم  وی 

خوبی در جامعه استفاده کرد.

4

ن 
زگا

رم
ی ه

یک
رون

کت
ه ال

نام
ته 

هف
رم

ها
ل چ

سا
 14

01 
اد 

رد
1 م

ه 5
شنب

 15
ه 1

مار
 ش

ن 
زگا

رم
ن ه

زنا
ی 

دا
ص

آخرین جزئیات از طرح بیمه زوجین نابارور/ ثبت هفت هزار و ۲۲۲ پرونده ناباروری در تامین اجتماعی

تأمین  سازمان  غیرمستقیم  درمان  مدیرکل 
زوجین  بیمه  طرح  اجرای  به  اشاره  با  اجتماعی 
نابارور که ٩0 درصد از هزینه های درمان در مراکز 
دولتی را براساس تعرفه عمومی غیردولتی پوشش 
می دهد، گفت: از زمان آغاز طرح تاکنون هفت هزار 
و ۲۲۲ پرونده ناباروری در تامین اجتماعی به ثبت 

رسیده است.
خدمات  گرفتن  »قرار  درباره  وزیران  هیات  تصویب نامه 
دوم  پایه«   بیمه های  پوشش  تحت  ناباروری  و  نازایی 
 ٩۰ مصوبه،  این  براساس  شد.  ابالغ   ۱۴۰۰ شهریور 
و  بیمارستان ها  در  ناباروری  درمان  هزینه های  از  درصد 
غیردولتی  عمومی  تعرفه  براساس  دولتی  درمانی  مراکز 
پرداخت می شود و همه زنان زیر ۴۵ سال که یک سال 
پس از تصمیم به فرزندآوری، نتوانسته باشند باردار شوند، 

می توانند از خدمات این حوزه استفاده کنند.
خدمات این حوزه هر دو تا سه سال قابل تمدید بوده و 
دولت مکلف به پوشش ٩۰ درصدی کل هزینه های سه 
سی.  )آی.  باروری  کمک  روش های  از  یکی  کامل  دوره 
اِس. آی( و )آی. وی. اِف( برای هر زوج نابارور و پوشش 
هزینه های دارویی و پاراکلینیک و سایر روش های درمان 

ناباروری است.

بیمه  سازمان  سالمت  خدمات  و  بیمه  معاون  گفته  به 
ناباروری  ایران، اکنون بیش از ۷۵ مرکز درمان  سالمت 
در سطح کشور به زوج های نابارور خدمات ارائه می دهد و 
سازمان بیمه سالمت در راستای حمایت از سیاست های 
جمعیتی کشور موظف است که از زوج های نابارور حمایت 

کند.
اجتماعی  تأمین  سازمان  غیرمستقیم  درمان  مدیرکل 
درباره آخرین جزئیات این طرح گفت: اکنون هفت هزار و 
۲۲۲ پرونده ناباروری در سازمان تامین اجتماعی )از آغاز 

این طرح تاکنون( به ثبت رسیده است.
شهرام غفاری تصریح کرد: هزینه های پرداختی برای این 
پرونده ها برابر با هشت میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان بوده 
که در مجموعه اقدامات درمان ناباوری در مراکز دولتی 
و ۶۶  هزار  است همچنین یک  انجام شده  غیردولتی  و 
مورد در مراکز درمانی دانشگاهی، یک هزار و ۲۶ مورد در 
مراکز درمانی غیردانشگاهی و ۷٩۷ واحد نیز خسارت های 

متفرقه سازمان تامین اجتماعی بوده است.
وی اضافه کرد: چهار هزار و ۳۳۳ مورد پرونده نیز اکنون 

در حال دریافت اقدامات درمانی بوده و مبالغ پرداختی 
به طور دقیق جمع بندی نشده  این پرونده ها  به  مربوط 

است.
غفاری یادآور شد: مبالغ نقدی خسارت های متفرقه، مراکز 
دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب برابر با ۲ میلیارد و 
۶۵۲ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۱٩۰ میلیون تومان و سه 

میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان برآورد شده است.  
اجتماعی  تأمین  سازمان  غیرمستقیم  درمان  مدیرکل 
بود،  کرده  اعالم  ایرنا  با  وگو  گفت  در  نیز  این  از  پیش 
اکنون خدمات ناباروری در بخش های دولتی پوشش داده 
می شود. در بخش خصوصی با تعرفه عمومی غیردولتی 
وگوها  گفت  برخی  راستای  در  اخیرا  و  شده  محاسبه 
پیش بینی می شود، خدمات این حوزه در بخش خصوصی 

هم به میزان قابل توجهی تحت پوشش قرار گیرد.  
در  موردنیاز  تجهیزات  و  امکانات  وجود  صورت  در 
بخش های دولتی، ترجیحا بیمه شدگان باید از خدمات این 
حوزه استفاده کنند و تامین اجتماعی نیز هزینه های این 
بخش را تامین می کند اما در صورت نبود برخی امکانات 
تصمیم گیری  استان ها  در  مدیران  دولتی،  مراکز  در 
خدمات  از  بیمه شدگان  ضرورت،  صورت  در  و  می کنند 

بخش خصوصی هم باید بهره مند شوند.

در نشست تخصصی رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایرانی »دا« تبیین شد؛

تجلی توانمندی دختران ایرانی در رویداد ملی "دا"
  گزارش   ایرنا
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هف جایگاه بدون تغییر فوتبال زنان ایران در رنکینگ فیفا

جایگاه تیم ملی فوتبال زنان ایران در رنکینگ فیفا بدون تغییر باقی 
ملی  تیم های  رنکینگ  جدیدترین  فوتبال  جهانی  فدراسیون  ماند. 
فوتبال زنان را اعالم کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران بدون تغییر 

در رتبه ۷۰ جهان باقی ماند.
در این رنکینگ آمریکا، آلمان، سوئد، انگلستان،  فرانسه، هلند، کانادا، 

اسپانیا، برزیل و کره شمالی به ترتیب اول تا دهم جهان هستند.  
در آسیا هم کره شمالی، ژاپن و استرالیا سه تیم برتر هستند و ایران 

نیز در جایگاه چهاردهم این قاره قرار داد.
بررسی سیاست کلی ارتقای هویت اجتماعی زنان، محور 

نشست سردار اشتری و خزعلی
خزعلی  انسیه  و  کشور  کل  انتظامی  فرمانده  اشتری  حسین  سردار 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشستی مشترک به  معاون 
بررسی برخی مسائل اجتماعی در حوزه زنان و خانواده و سیاست کلی 

ارتقای هویت اجتماعی جامعه زنان در ایران اسالمی پرداختند.
این گفت وگوی صریح و صمیمی که با حضور صاحبنظران حوزه زنان 
و خانواده در محل این معاونت برگزار شد، مطرح شد که تضارب آراء 
در ساحت اندیشه ورزی همواره دارای خاستگاهی اسالمی و انقالبی در 
ایران اسالمی بوده است. قرارگیری مسئوالن و متولیان امر در معرض 
از  یکی  می شود  بیان  عالمانه  فضای  در  که  مخالف  و  موافق  نظرات 

موکدات مورد تایید رهبر معظم انقالب است.
از همین رو معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بر آن شد 
تا ناظر به برخی مسائل اجتماعی در حوزه زنان و خانواده و در راستای 
سیاست کلی ارتقای هویت اجتماعی جامعه زنان در ایران اسالمی با 
دعوت از فرمانده انتظامی کل کشور سردار حسین اشتری، فراجا را از 
نزدیک با نظرات جمعی از متخصصان، کارشناسان و کنشگران عرصه 

زنان و خانواده به صورت صریح و صمیمی آشنا کند.
محور اصلی این گفت وگوی صریح و صمیمی آثار و پیامدهای اقدامات 
پلیس امنیت اجتماعی بود که در این نشست بر حفظ سرمایه اجتماعی 
نیروی انتظامی و ضرورت تحول در اقدامات میدانی با محوریت آموزش 

نیروی انسانی حاضر در پلیس امنیت اجتماعی تاکید شد.
همچنین تاکید بر قانون و ضرورت مقابله با باندها و جریان های سازمان 
یافته مروج ناهنجاری های اخالقی اجتماعی یکی دیگر از موارد مورد 
پذیرش در این نشست بود و در عین حال ضرورت جلوگیری از وقوع 

اندک خطاهای انسانی نیز یکی از بایسته های مورد اشتراک بود.
ضرورت تحول سازوکاری و البته ارائه پیشنهادات تخصصی - عملیاتی 

موضوعاتی بودند که در دستور کار جلسات آتی مشترک قرار گرفت.
کارشناسان حاضر در نشست به صورت شفاف نقطه نظرات خویش را 
در مقام موافقت و در مقام مخالفت با برخی از عملکردها ابراز داشتند 
یا پذیرفته  انتظامی کل کشور  که به صورت همدالنه توسط فرمانده 

شد و یا پاسخ داده شد.
از  تشکر  ضمن  کشور  کل  انتظامی  فرمانده  اشتری  حسین  سردار 
برگزاری چنین جلسه ای با بیان برخی از ابعاد اقدامات صورت گرفته 
اختیار  در  را  شفاف  تصویری  اجتماعی  امنیت  پلیس  با  ارتباط  در 

دغدغه مندان عرصه زن و خانواده قرار داد.
معاون رییس جمهور: جایگاه زنان در ساختار دولت 

تقویت می شود
رییس  اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
جمهور تالش دارد از ظرفیت زنان در تصمیم گیری ها استفاده کند، 
گفت: در جلسه یکشنبه دولت موافقت شد که جایگاه زنان در ساختار 

دولت تقویت و از آنها در سمت مدیرکل استفاده شود.
 »انسیه خزعلی« در سفر یک روزه به همدان و در دیدار با استاندار 
خدمتگزار  و  مردمی  دولت  مهم  رویکرد  را  خانواده  به  توجه  همدان 
عنوان کرد و افزود: نگاه دولت به امور بانوان ویژه و خاص است و اهداف 

دولت بر مبنای آن نوشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب هایی که به بانوان وارد می شود 
اعتباراتی به طور ویژه برای بانوان تدارک دیده شده است و امیدواریم 

در حوزه امور زنان و خانواده قدم های موثری برداشته شود.
خزعلی ادامه داد: مسائل جمعیتی و خانواده در همه کشور یک مساله 

قرار  دولت  خاص  توجه  مورد  موضوع  این  و  کننده  نگران  و  چالشی 
گرفته است که باید با استفاده از ظرفیت مردمی، بهره مندی از نظرات 
برنامه ریزی و چاره  این مورد  نخبگان و کمک های بطن جامعه در 

اندیشی شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: برای رشد 
و ارتقا فکری، پشتیبانی، توانمندسازی و کارآفرینی زنان با استفاده از 

شناخت توانمندی و ظرفیت های آنان برنامه ریزی شده است.
خزعلی مردمی سازی را یکی از مسائلی دانست که مورد تاکید رییس 
جمهور است و ابراز امیدواری کرد که این پیوندسازی مردمی روز به 

روز قوی تر و مستحکم تر شود.
وی یادآور شد: زنان جامعه پشتوانه همه حرکت ها و برنامه های دولت 
هستند و به طور مستقیم در اجرای برنامه ها نقش دارد با پشتیبانی 

از سوی مردان زمینه و عرصه کار و عمل برای آنها فراهم می شود.
خزعلی ابراز امیدواری کرد: زنان با برنامه ریزی و شبکه سازی مناسب 
در این جنگ نرم که خانواده و زنان مورد هجمه دشمنان قرار گرفته 
اهداف  به  )ع(  ائمه  از  گیری  الگو  با  و  کنند  دفاع  هویت خود  از  اند 

امامین انقالب برسند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر تقویت فرهنگ کار و 
تالش از طریق بانوان در خانواده تاکید کرد و ادامه داد: توانمند سازی 

بانوان با تسهیالت و کارآموزی باید در اولویت قرار گیرد.
و حجاب  عفاف  زمینه  در  فرهنگ سازی  برای  اینکه  بیان  با  خزعلی 
گونه  هر  آمادگی  کرد:  خاطرنشان  هستیم  انیمیشن  ساخت  نیازمند 

پشتیبانی در این زمینه را داریم.
وی با اشاره به فعالیت های موثر و مثبت خانم دباغ یکی از زنان موفق 
و انقالبی همدان ادامه داد: برای تهیه محتوا و ساخت فیلم خانم دباغ 

آمادگی داریم و حمایت می کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز پنجشنبه برای شرکت 
در چند جلسه وارد همدان شد و در بدو ورود در مجلس سوگواری 
اباعبداهلل الحسین)ع( به میزبانی مادر شهید اسالمیان در حوزه علمیه 

همدان شرکت کرد.
شرکت در جلسه شورای اداری، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه همدان، بازدید از شرکت دانش بنیان فهیم صنعت، نشست 
دستگاههای  بانوان  مشاور  با  نشست  همدان،  استان  بانوان  اقشار  با 
اجرایی و فرمانداری ها و بانوان نخبه فرهنگی و ورزشی از مهمترین 

برنامه های انسیه خزعلی در سفر به همدان است.
بازدید از روستای لتگاه شهرستان بهار، بازدید از کارگاه تولیدی جوراب 
روستای لتگاه، دیدار و گفت وگو با مردم و زنان کشاورز در مسیر لتگاه 
تا بهار و گذر از روستاهایی چون دستجرد و اللجین و بررسی مشکالت 
میناکاری،  کارگاه  هاشمی  شهید  مردمی  پایگاه  از  بازدید  کشاورزان، 
کاهش  برای  مختلف  های  کارگروه  ایجاد  و  سازی  عروسک  خیاطی، 
از  بازدید  مردمی،  و  جهادی  های  گروه  جمع  در  حضور  ها،  آسیب 
مزرعه بومگردی که تعدادی از بانوان کارآفرین در این مزرعه مشغول 
به کار هستند، بازدید از کارگاه میناکاری دیزج، دیدار با دختران شبه 
خانواده خیریه ترنم محبت، از دیگر برنامه های سفر یک روزه خزعلی 

به استان همدان است.
تقدیر از مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان

اموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  فرهنگی  مدیرکل  احمدی،  مجید 
پزشکی با صدور تقدیرنامه ای از دکتر الیزا بصیریان، مدیر تربیت بدنی 
و  تالش   جهت  به  همکارانش  و  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ورزش های  مجازی  همایش  دومین  برگزاری  در  مطلوب  هماهنگی 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  پسر  و  دختر  دانشجویان  همگانی 
کشور و حضور حداکثری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

در این همایش، قدردانی کرد.
آغاز فعالیت دوباره مرکز مشاوره و شیردهی در 

بندرعباس، همزمان با هفته جهانی شیر مادر
مرکز  در  شیردهی  مشاوره  مرکز  مادر،  شیر  جهانی  هفته  آستانه  در 
خدمات جامع سالمت سیدجمال، واقع در چهارراه مرادی بندرعباس 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا مدت دو سال غیرفعال شده بود، جهت 

حمایت از مادران شیرده و باردار، مجددا راه اندازی گردید.

در این مرکز، اقداماتی از قبیل توانمندسازی مادران برای آغاز شیردهی 
و روبرو شدن با مشکالت احتمالی آن، ارائه مشاوره تغذیه ای به مادر 
در خصوص تغذیه مطلوب مادر و شیرخوار و همچنین ارائه مشاوره و 
در  جانبه  همه  برای حمایت  خانواده  افراد  سایر  و  پدر  توانمندسازی 
به  دیده  آموزش  مادران  تشویق  نیز  و  شیردهی  موفق  اجرای  جهت 

منظور آموزش گروه های همسان، انجام می شود.
قانون مهریه تغییر کرد/ پرداخت ۳0 سکه به عنوان 

مالیات مهریه!

به گفته یکی از نمایندگان مجلس قرار است قانون مهریه تغییر کند و اگر 
مهریه باال باشد، هنگام ثبت عقدنامه، از مهریه مالیات گرفته می شود. اما 

قوانین و تغییرات جدید مهریه چیست؟
مساله مهریه های باال به خصوص با افزایش قیمت سکه، دغدغه بسیاری 
مانع  مختلف  مقررات  و  قوانین  رضع  با  که  شده  تالش  بارها  و  است 

مهریه های باال شد.
حاال یکی از نمایندگان مجلس از تغییر قانون مهریه خبر داده است. به 
گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، این تغییرات شامل سه 

مورد است.
اولین مورد دریافت مالیات از افرادی است که بیش از ۱۴ سکه مهریه 

دارند. این مالیات در هنگام ثبت  عقدنامه در محضر ثبت می شود.
در قانون جدید مهریه، قرار است مالیات بر مهریه دریافت شود. بر اساس 
این قانون، تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت یا همان مالیات است. افرادی 
که مهریه آنان ۱۵ تا ۱۰۰ سکه است، ۱٫۱ درصد مالیات باید پرداخت 
کنند. یعنی افرادی که ۱۵ تا ۱۰۰ سکه مهر می کنند باید یک سکه را 

به عنوان مالیات به دولت بدهند.
افرادی که مهریه آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه است مشمول مالیات دو 

درصدی می شوند که معادل حدود ۲ سکه است.
اگر مهریه فردی باالی ۲۰۰ سکه باشد، باید ۱۵ درصد مالیات پرداخت 

کند که معادل ۳۰ سکه می شود!
این مالیات در زمان ثبت عقدنامه و در  این است که  نکته قابل توجه 
محضر از افراد دریافت می شود و زوجین باید این مبلغ را به حساب دولت 
بریزند تا بتوانند سند ازدواج خود را بگیرند. دومین تغییر قانون مهریه 
این است که براساس قانون جدید مهریه اشخاصی که اقساط مهریه عقب 
مانده دارند یا دائما به عقب می افتد دیگر به شکل سابق پرونده ای در 
دادگستری برای این فرد تشکیل نخواهد شد. مورد بعدی که در قانون 
ذکر شده است این است که خانم ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه 
و دادرسی که مدت زیادی را متحمل می شود ورود کنند بلکه می توانند 
درخواست خود را به اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام 
مکلف است این مورد را صدور اجرایی کند. این نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با قانون جدید مجلس فرآیند دو یا سه ساله ای که 
پیش روی بانوان برای درخواست مهریه بود را کاهش داده و به صورت 

شرعی که عندالمطالبه است برای خانم ها راحت تر شود.
تقدیر از پرسنل فعال بیمارستان کودکان در عرصه 

آموزش ترویج تغذیه با شیر مادر 
فعال  پرسنل  از  مادر  شیر  با  تغذیه  ترویج  هفته  از  روز  سومین  در 

بیمارستان کودکان در عرصه آموزش تغذیه با شیر مادر تقدیر شد.
در این مراسم دکتر امیر حسابی رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 
کودکان به اتفاق تیم مدیریتی بیمارستان با حضور در بخش های نوزادان 
و مراقبت های ویژه نوزادان از همکاران فعال در امر آموزش ترویج تغذیه 
با شیر مادر قدردانی نمود.   الزم به ذکر است که در نتیجه ارزیابی بعمل 
آمده از جانب وزارت بهداشت و درمان ،  بیمارستان کودکان بندرعباس 

موفق به کسب لوح دوستدار مادر و کودک با رتبه عالی گردیده است.

اخبار حوزه بانوان



"فاطمه جراره" سکاندار صندلی ریاست شورای شهر 
بندرعباس شد

 ۴۵ امین جلسه علنی شورای اسالمی شهر بندرعباس با دستور انتخاب 
اعضای هیات ریسه سال دوم ششمین دوره این پارلمان محلی تشکیل 

شد.
اسالمی شهر  دوره شورای  نخست ششمین  رئیس سال  فاطمه جراره، 
نخست  سال  رئیسه  هیات  از  گفت:  جلسه،  این  ابتدای  در  بندرعباس، 
تقدیر و تشکر می کنم که به واقع در طول یکسال گذشته همراهی الزم 

را انجام دادند تا موضوعات مختلف را بررسی و پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در سال نسخت موضوعات مهمی را پشت سر گذاشتیم 
که بدون همکاری تک تک اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس محقق 
نمی شد، اظهار کرد: اگر صحبتی کرده ام که سبب رنجش دوست عزیزی 
شده از همین تریبون طلب حاللیت می کنم تا بتوانیم منافع شهروندان 

را با همدلی و وحدت برطرف کنیم.
جراره با اشاره به اینکه سال دوم ویژه تر خواهد بود زیرا بودجه ای که 
در نظر گرفته شده توسط خود اعضای شورای ششم تصویب شده و برای 
در  امیدواریم  داریم، خاطرنشان کرد:  پیگیری جدی  به  نیاز  آن  تحقق 
ادامه مسیر شورای اسالمی شهر بتواند در مسیر خدمت به مردم و احقاق 

حق عموم شهروندان از هیچ تالشی فروگذاری نکند.
در این جلسه از بین خانم های "فاطمه جراره و فریده عامری" با ۷ رأی 

"فاطمه جراره" به عنوان رئیس شورای شهر بندرعباس انتخاب شد. 
همچنین از بین آقایان "یعقوب دبیری نژاد" و "حسن ساالری" با ۷ رأی 
"حسن ساالری" به عنوان نایب رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس 
اعضای  اعتماد  از  افزود:  انتخابات،  برگزاری  از  پس  جراره  شد.  انتخاب 
شورای اسالمی شهر بندرعباس تشکر می کنم و با هماهنگی و همدلی 
شهروندان  برای  را  تصمیمات  بهترین  امیدوارم  شهر  شورای  اعضای 

بگیریم.
بازدید سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین 

شهرداری بندرعباس از کارگاه تولیدی لباس های سنتی، 
اداری و کارگاهی

از  بندرعباس  شهرداری  نوین  های  فناوری  و  مرکز خالقیت  سرپرست 
کارگاه تولیدی لباس های سنتی، اداری و کارگاهی بازدید کرد. 

عاشوری در حاشیه این بازدید گفت: کارگاه مذکور به مدیریت مژگان 
طالبی فرد جهت اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار وابسته به خیریه انصار 

الرسول ) ص ( در محل مسجد قدس بندرعباس دایر می باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در این کارگاه لباس های سنتی بانوان و لباس 
تولید و  با کیفیت کامال مناسب  و کارگاهی  اداری   ، فرم مدارس  های 
کارگاه  این  مدیریت  از  پایان  در  عاشوری  مسلم  گردد.  می  عرضه 
درخواست کرد تا تولیدات سنتی خود را در بازارچه و نمایشگاه هایی که 
مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس برگزار می کند 

به نمایش و عرضه بگذارند
به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت و با حضور 
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزار شد: 

تقدیر انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد از موسسین 
آموزشگاهها 

به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت و با حضور مدیرکل امور زنان 
موسسین  از  آزاد  آموزشگاههای  صنفی  انجمن   ، استانداری  خانواده  و 

آموزشگاهها  تقدیر به عمل آوردند .

 انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد طراحی دوخت ، صنایع دستی ،غذایی 
و هنری با حضور نرگس منتظری تختی مدیر کل امور زنان و خاواده 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استانداری و رضا علیزاده سرپرست 
استان تندیس سپاس به موسسین آموزشگاههای آزاد زیر نظر صنف و 

مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای اهدا کرد.
منتظری تختی مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری  فعالیتهای اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای در هفته ملی مهارت را قابل تقدیر دانست 
و  تولید  کیفیت  ارتقای  در  آموزش  کیفیت  و  آموزی  مهارت   : گفت  و 
ایجاد اشتغال نقش موثر دارد.  رضا علیزاده سرپرست اداره کل آموزش 
اشتغال  ماهر،  پنجه های  نمایشگاه  برگزاری   :، استان  ای  و حرفه  فنی 
پایداربا همت آموزشگاههای  آزاد و مراکز آوزشی ،نمایشگاه عکس مهارت 
آموختگان در مرکز شماره یک بندرعباس ،همایش کارآفرینی در مرکز 
رودان ،برنامه های بازدید و نمایشگاه در مراکز شهرستانها ،شرکت در 
نماز جععه ، دیدار با فرمانداران ،آموزشهای کوتاه مدت ،افتتاح ۴ کارگاه 
جدید و یک کارگاه سنجش مهارت عملی در بندرعباس ،افتتاح مرکز 
مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی جوار دانشگاه فنی و حرفه ای از 
امور اجرایی در هفته مهارت  وکارآفرینی عنوان کرد و گفت : امیدواریم 
در سالجاری شاهد توسعه مهارت آموزی در استان باشیم که با حمایت 

مسئولین میسر خواهد شد.
در پایان پاره ای از مسایل آموزشگاههای آزاد مطرح شد و قرار شد در 
جلسه ای اختصاصی با مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری  توسط 

روسای انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد پیگیری شود..
دانش آموزان جودوکار دختر منطقه جناح به مسابقات 

المپیاد استعدادهای برتر  کشور راه یافتند

عبداهلل عالیان رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه جناح با عنوان این 
خبر مسرت بخش گفت:

ابتسام شادکامی در وزن ۶۳+کیلوگرم از متوسطه گله داری جناح و یلدا 
محمدی در وزن ۳۳_کیلوگرم از دبستان مریم مربوطی جناح با قهرمانی 
در رقابتهای جودو مرحله استانی عازم المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 
کشور شدند. گفتنیست رویا محمودی در وزن ۳۰کیلوگرم از متوسطه 
پیاب در وزن ۴۰کیلوگرم و سیده اشرف  ،فردوس  محمدسراح کوخرد 
قتالی در وزن ۵۷کیلوگرم از متوسطه گله داری جناح و عاطفه شریفی 
در وزن ۶۳کیلوگرم از متوسطه زکیه کهتویه در این رقابتها به مقام دوم 

مسابقات انتخابی جودو استان دست یافتند.
این مقام مسئول ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به دانش آموزان، اولیاء 
و مربیانشان و نیز تقدیر از تالشهای آمنه زارعی مربِی فرهنگی جودو 
افزود: مرحله کشوری این مسابقات به میزبانی اصفهان از دوم تا پنجم 
و  و پرورش، وزارت ورزش وجوانان  نظر وزارت آموزش  زیر  شهریورماه 

معاونت توسعه ورزش قهرمانی برگزار میشود.
هندبال نوجوانان جهان؛

دختران ایران به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کردند

تیم هندبال نوجوانان دختر ایران دومین پیروزی خود برابر سنگال را در 
رقابت های قهرمانی جهان مقدونیه شمالی کسب کرد و به جمع ۱۶ تیم 
برتر راه یافت. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران در دومین دیدار خود در 
حریف  و  داد  نشان  را  درخشانی  نمایش  جهان  قهرمانی  رقابت های 
قدرتمند خود سنگال را با نتیجه ۳۹ بر ۲۹ از پیش رو برداشت و با این 
یافت.  راه  برتر جهان  تیم  به جمع ۱۶  تاریخی  در یک صعود  پیروزی 
دختران ایران در نیمه نخست این دیدار با ارائه یک نمایش زیبا با پیروزی 

۱۹ بر ۱۳ به پایان رساندند. در ادامه این بازی تیم هندبال نوجوانان دختر 
ایران عملکرد خوب را ادامه داد و در پایان ۶۰ دقیقه به نتیجه ۳۹ بر ۲۹ 
به پیروزی دست یافت. دختران ایران روز گذشته نیز با ارائه یک نمایش 

درخشان مقابل ازبکستان به پیروزی رسیدند.
با کسب این پیروزی دختران هندبالیست ایران اولین رشته توپی بانوان 
در ایران شدند که به جمع ۱۶ تیم برتر دنیا راه یافته اند. این اتفاق مهم 
نقطه عطفی در تاریخ ورزش بانوان در میان رشته های توپی به شمار 

می رود.
جهان  قهرمانی  رقابت های  در  سنگال  با  مصاف  پایان  در  مریخ  فاطمه 
عنوان ارزشمندترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد. پیش از این 
و در جریان رقابت های قهرمانی جوانان جهان نیز مریخ موفق به کسب 

عنوان برترین بازیکن میدان در دیدار با تونس شده بود.
به این ترتیب فاطمه مریخ اولین بازیکن هندبال بانوان ایران نام می گیرد 
که هم در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و هم در مسابقات قهرمانی 

نوجوانان جهان موفق به کسب جایزه برترین بازیکن میدان شده است.
هانیه  چراغی،  شقایق  عشاق،  مائده  غضنفری،  سعیده  بدوی،  آسمان 
قراگزلو، نسترن فراهانی، زهرا فتوتی، سبا زنگنه، تینا کیهانی، هانیه شاه 
ویسی، فاطمه احمدی، آرزو بهمئی، فاطمه مریخ، شهرزاد نصوحی، نگین 
رحمانی، الناز یار محمدتوسکی ترکیب تیم هندبال نوجوانان دختر ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ به میزبانی مقدونیه شمالی را تشکیل 
اکبرآبادی )مدیر فنی(، فاطمه محمدخانی )مربی(،  می دهند. غالمعلی 
مریم رضاییان )سرپرست( و اکرم حبیب لو )فیزیوتراپ( به عنوان کادر 
فنی تیم هندبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور 
دارند. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران برای نخستین بار است که در 
با  مسابقات  این  در  ایران  نمایندگان  می کند.  شرکت  جهانی  مسابقات 

تیم های ازبکستان، سنگال و مقدونیه شمالی هم گروه هستند.
نوزدهم  تا  از هشتم  نوجوانان دختر جهان  قهرمانی  رقابت های هندبال 

مردادماه با حضور ۳۲ تیم در مقدونیه شمالی در حال برگزاری است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبرداد:

انتقال ۲۲ مادر باردار از مناطق صعب العبور به محلی امن 
دربرابر سیالب

زمان صدور  از  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
هشدار سازمان هواشناسی در استان هرمزگان، تعداد ۲۲ مادر باردار از 
مناطق صعب العبور و مناطقی که احتمال بسته شدن راه های ارتباطی 
آن ها در بحران سیل وجود داشت، توسط شبکه های بهداشت و درمان 

شهرستانهای تابعه در مکان های امن، اسکان موقت داده شدند.
دکتر ذاکری افزود: به دنبال هشدار قرمز هواشناسی مبنی بر ناپایداری 
ارتباطی  راه های  شدن  مسدود  و  رودخانه ها  طغیان  احتمال  و  جوی 
سالمت  حفظ  راستای  در  و  مونسونی  بارش های  علت  به  هرمزگان 
مناطق  در  ساکن  باردار  مادران  برای  ناگوار  حوادث  از  پیشگیری  و 
صعب العبور استان، هماهنگی الزم توسط شبکه های بهداشت و درمان 
مناطق  در  باردار  مادران  موقت  اسکان  منظور  به  تابعه  شهرستان های 
مختلف استان انجام شد. وی ادامه داد: در این راستا و از زمان صدور 
هشدار سازمان هواشناسی در استان هرمزگان، تعداد ۲۲ مادر باردار از 
مناطق صعب العبور و مناطقی که احتمال بسته شدن راه های ارتباطی 
آن ها در بحران سیل وجود داشت، توسط شبکه های بهداشت و درمان 
نفر،   ۲ رودان  نفر،   ۷ میناب  نفر،   ۴ )بندرعباس  تابعه  شهرستانهای 
جاسک ۳ نفر، بشاگرد ۱ نفر، سیریک ۲ نفر و بستک ۳( با پیگیری  و 
هماهنگی های انجام شده در مکان های امن، اسکان موقت داده شدند تا از 
خطرات احتمالی ناشی از بسته شدن راه های ارتباطی در امان بمانند و در 
صورت نیاز، به آسانی و به موقع به مراکز درمانی دسترسی داشته باشند.

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: همچنین  معاون 
طی این مدت تعداد ۷۴ مادر باردار نیز بنا به توصیه کارشناسان بهداشتی 
و پس از پیگیری های انجام شده، به منازل اقوام شان در مکان های امن 
هدایت شدند. وی در پایان بیان کرد: در همین زمان چهار مادر باردار 
از مناطق صعب العبور )بشاگرد ۲ نفر، جاسک  نیازمند خدمات درمانی 
مراکز  به  اورژانس  امدادی  نیروهای  به کمک  نفر(  و سیدیک ۱  نفر   ۱

درمانی اعزام شدند.
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دستگاه های  در  خانواده  و  زنان  مشاوران  تشکیالتی  جایگاه 
اجرایی که به عنوان یکی از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده 
با حضور رئیس جمهور مطرح شد، در نهایت در هیات دولت به 
تصویب رسید تا از این پس این مشاوران هم ردیف مدیرکل یا 

معاونان در دستگاه ها ارتقاء جایگاه داشته باشند.
وزیران  هیات  خانواده،  و  زن  ملی  ستاد  نامه  آیین   )۳( ماده  مطابق 
بر  مبنی  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون  پیشنهاد  با 
در  خانواده  و  زنان  مشاوران  تشکیالتی  جایگاه  ارتقای  و  ساماندهی 
دستگاه های اجرایی موافقت کرد و بر این اساس، دستگاه های اجرایی 
مشاور  سازمانی  جایگاه های  از  یکی  وی،  پیشنهاد  به  هستند  مکلف 
هم ردیف مدیران کل یا معاونان خود را مشروط به وجود این جایگاه و 
عدم ایجاد تشکیالت ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات 
سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی 
امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی 
مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی 

زن و خانواده اعالم کنند.
ستاد ملی زن و خانواده در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با حضور رییس 
جمهوری مصوبه ای مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط 
با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت چون این مشاوران 
در وزارتخانه ها و سازمان های گوناگون استقرار دارند، به همین منظور 
ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی که در وزارتخانه ها و سازمان 

ها مورد بررسی قرار گرفت
در این نشست بر این موضوع تاکید شد که باید جایگاهی به این افراد 
اختصاص داده شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین طور 
در تصمیم گیری های کالن سازمان ها و وزارتخانه ها نیز این مشاوران 
دخالت داده شوند و در همه شوراها نظر آنها گرفته شود و صاحب رای 

و نظر در شورا باشند.
توجه دولت سیزدهم به ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاه ها

درباره  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون  خزعلی  انسیه 
تشکیالتی  جایگاه  ارتقای  زمینه  در  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  مصوبه 
مشاوران زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی به ایرنا گفته بود که 
در حوزه زنان یکی دیگر از برنامه ها تسریع در ارتقای ساختاری جایگاه 
زنان در دستگاه های اجرایی و مشاوران امور بانوان در استان ها است که 
این موضوع به عنوان یک مصوبه در ستاد ملی زن و خانواده با حضور 

رئیس جمهور در حال تحقق است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: این مصوبه مربوط 

به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری است که این مشاوران در وزارتخانه ها و سازمان های 
گوناگون قرار دارند که به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران 
قرار  بررسی  مورد  دارند  سازمان ها  و  وزارتخانه ها  در  که  جایگاهی  و 

گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه و حضور مشاوران امور بانوان 
در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در فرایند کارها و برنامه هایی که 
برای زنان زمینه اجرایی پیدا می کند، اگر عملیاتی  شود حتی زمانی 
که بانوان در تصمیم گیری دستگاهی یا وزارتخانه ای سهیم باشند، این 

نقش موثرتر واقع می شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: توجه به ساختار 
مشاوران امور بانوان در دستگاه ها و استان ها در دولت سیزدهم برای 
همه روشن است چرا که در دولت یازدهم در سال ۹۲ جایگاه مشاوران 
پست مدیریتی از آنها گرفته شد و به یک پست انشایی تبدیل شد این 
در حالی است که  مشاوران امور زن و خانواده باید در سطح معاون وزیر 
یا مدیرکل به آنها پست داده شود و در شوراها نظر آنها اعمال شود و 

مساله زنان و خانواده نیز توسط این افراد رصد شود.
کالن  تصمیم گیری های  در  خانواده  و  زنان  امور  مشاوران  نظر  اخذ 

الزامی است
مشاوران  کلی  مسئولیت های  و  وظایف  دولت،  هیات  مصوبه  براساس 
اجرای سیاست ها،  روان سازی مسیر  با هدف  و خانواده که  زنان  امور 
اجرایی  دستگاه های  در  خانواده  و  زن  با  مرتبط  برنامه های  و  طرح ها 
و  جامع  استفاده  است،  شده  تبیین  ستاد  و  معاونت  با  افزایی  هم  و 
کارآمد از تمام ظرفیت های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، 
علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده و تحلیل 
نظر  اعالم  راستای  در  مشورتی  حوزه  موضوعات  و  مسائل  بررسی  و 
تخصصی کارآمد و ارایه گزینه های متنوع برای تصمیم گیری و اقدام 

دستگاه مربوط است.
همچنین ارایه نظرات پیشنهادی و اصالحی در زمینه قوانین، مقررات، 
رویه ها، روش ها و برنامه های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، 
این حوزه  به مسائل و ضرورت های  بهبود عملکرد و توجه  به منظور 
در فرآیندهای تصمیم سازی، اقدام و عمل دستگاهی و امکان سنجی 
مورد،  مدیریتی حوزه ذی ربط حسب  تصمیمات  و  برنامه ها  ها،  طرح 
از  پیاده سازی آن ها  و  اجرا  برای چگونگی  راهکارهای مناسب  ارایه  و 
به  خانواده  و  زنان  امور  مشاوران  کلی  مسئولیت های  و  وظایف  دیگر 

شمار می رود.
براساس این مصوبه هیات دولت، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران 

و  اصلی  شوراهای  کالن،  تصمیم گیری های  در  خانواده  و  زنان  امور 
کمیته های داخلی در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی 
الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع 
خود را از حیث مغایرت نداشتن با سیاست های کلی و قوانین حوزه 

خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می دهند.
مصوبه ارتقای جایگاه مشاوران زنان موثر در تصمیم گیری ها

زهرا پناهی روا  مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه امور زنان درباره 
وزارتخانه  و  دستگاه ها  مشاوران  که  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  مصوبه 
دارای اختیاراتی همچون مشارکت در تصمیم گیری های کالن باشند، 
یقین  طور  به  ستاد  مصوبه  این  اظهارداشت:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در 
در تصمیم گیری ها بسیار موثر خواهد بود چون زمانی که به زنان در 
تصمیم گیری های کالن کشور بها داده شود و در وزارتخانه ها بتوانند 
حضور در تصمیم گیری ها داشته باشند، می توانند نقش موثرتری ایفا 

کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در وزارت آموزش و پرورش ۵۴ درصد 
از کارکنان را زنان تشکیل می دهند، این مصوبه می تواند مثمرثمر برای 

تصمیم گیری های آینده این وزارتخانه باشد.
پناهی روا ادامه داد: اجرای این مصوبه و حضور مشاوران امور بانوان در 
که  برنامه هایی  و  کارها  فرایند  در  اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
برای زنان زمینه اجرایی پیدا می کند، اگر عملیاتی  شود حتی زمانی 
که بانوان در تصمیم گیری دستگاهی یا وزارتخانه ای سهیم باشند، این 

نقش موثرتر واقع می شود.
براساس آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، جمعیت ۱۵ سال 
از بین این  به باالی کشور ۶۱.۹ میلیون نفر است که جمعیت فعال 
جمعیت، ۲۶.۲ میلیون نفر )مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد( و جمعیت 

شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند.
کشور،  سال   ۱۵ باالی  جمعیت  نفر  میلیون   ۶۱.۹ از  اساس  این  بر 
اما  هستند  زن  نیز  نفر  میلیون   ۳۰.۹۶ و  مرد  نفر  میلیون   ۳۰.۹۶
جمعیت فعال ۱۵ سال به باالی مردان ۲۱.۵ )معادل ۶۹.۴ درصد( و 
جمعیت فعال زنان ۴.۷ میلیون نفر )معادل ۱۵.۳ درصد( است. با این 
حال جمعیت شاغل ۱۵ سال به باالی کشور برای مردان ۱۹.۵ میلیون 
نفر )معادل ۶۳ درصد( و جمعیت شاغل زنان ۳.۹ میلیون نفر )معادل 

۱۲.۷ درصد( است.
دستگاه های  وزارتخانه ها،  تمام  در  موجود  آمار  و  اطالعات  براساس 
بانوان  امور  مشاور  کشور  سراسر  فرمانداران  و  استانداران  اجرایی، 
بانوان  نیز  را  کشور  جمعیت  از  نیمی  اکنون  دارد؛  فعالیت  خانواده  و 

تشکیل می دهند.

توجه دولت به نقش زنان در تصمیم گیری های کالن؛
ارتقای جایگاه تشکیالتی مشاوران زنان و خانواده 

  گزارش  : ایرنادر دستگاه های اجرایی

شیر مادر نه تنها نیازهای ایمونولوژیکی شیرخوار را برطرف می کند، 
به  منجر  و  است.  کننده  نیزکمک  ها  عفونت  از  پیشگیری  در  بلکه 
به موقعیت و شرایط وی شده  بین مادر و کودک بدون توجه  ارتباط 
و امنیت غذایی نوزادان و کل خانواده را از همان ابتدا تامین می کند. 
در دوسال گذشته با توجه به بحران همه گیری COVID-19  افراد 
کاهش سطح  باعث  که  داد  غذایی سوق  ناامنی  به سمت  را  بیشتری 
دانش و مهارت والدین و عدم مراجعه به موقع جهت دریافت خدمات 
شد که با تشویق مادران در طی مراقبت ها در خصوص تغذیه انحصاری 
با شیر مادر به مدت شش ماه و تداوم تغذیه با شیر مادر به مدت دو 
سال یا بیشتر به همراه غذای کمکی و انجام مشاوره شیردهی برای 

آنان و در طی مشاوره، مشکالت شیردهی بررسی گردد.
مزایاي رواني تغذیه با شیر مادر

تغذیه با شیر مادر به ایجاد رابطه عاشقانه و صمیمي میان مادر و کودك کمک 
غني  را  خود  عواطف  و  احساس  لحاظ  از  مادران  شود  مي  باعث  و  کند  مي 
احساس کنند . تماس نزدیک زودرس بالفاصله پس از زایمان به استحکام این 
رابطه کمک مي کند. این رابطه پیوند عاطفي ) Bonding( نامیده مي شود .

از  اگر تماس زودرس بین مادر و کودك و تغذیه با شیر مادر بالفاصله پس 
زایمان برقرار شود ، کودکان کمتر گریه کرده و رشد و نمو سریعتر خواهند 
داشت .براین اساس کلیه بیمارستتانها ملزم به اجرای  تماس پوست با پوست 

در ساعت اول تولد ی باشند

مادراني که شیر مي دهند نسبت به شیرخوار خود محبت بیشتري نشان داده 
ودرمورد مراقبت کودك و تغذیه او با شیر مادر در شب ، خیلي کمتر شکایت 
مي کنند و همچنین نسبت به کودکانشان کمتر بد رفتاري ) کودك آزاري(  

کرده و یا آنان را ترك مي کنند .
بررسي هاي متعددي نشان داده  که تغذیه با شیر مادر به ارتقاء ضریب هوشي 
کودکان کمک مي کند . نوزادان کم وزن که در هفته هاي اول زندگي با شیر 
مادر تغذیه مي شوند ، در سالهاي بعدي نسبت به کودکاني که با شیر مصنوعي 

تغذیه شده اند، از بهره هوشي باالتري برخوردارند
جریان شیرمادر تا حدي بستگي به چگونگي احساس مادر و تفکرات او دارد. 
کنار  در  روز  شبانه  مدت  تمامي  در  نوزادان   و  مادران  که  است  مهم  بسیار 
یکدیگر باشند. این مسئله به مادر کمک مي کند تا نسبت به شیردهي احساس 
خوبي داشته باشد. بسیاري از مشکالت رایج شیردهي مي تواند بعلت وضعیت 
نادرست پستان گرفتن باشد. با کمک به مادر و آموزش وضعیت صحیح در 
آغوش گرفتن نوزاد در روزهاي اول مي توان از بروز این مشکالت پیشگیري 
شیرخوار  مکیدن  به  بستگي  پستانها،  در  تولید شده  شیر  مقدار  آورد.  بعمل 
ومقدار شیرتخلیه شده از پستانها دارد. مکیدن شیر باعث تولید شیر بیشتر مي 
شود. اغلب مادران بیشتر از مقداري که شیرخوارشان نیاز دارد، شیر تولید مي 

کنند و حتي مي توانند شیر کافي براي تغذیه دوقلوها تولید کنند
تغذیه با شیر مادر در اغلب موارد موفق خواهد بود اگر:

مادر احساس خوبي درباره خودش داشته باشد.

شیرخوار پستان را صحیح در دهان گرفته باشد و بنابراین مکیدنهاي قوي و 
موثري داشته باشد.

شیردادن به شیرخوار در اغلب اوقات شبانه روز برحسب میل شیرخوار صورت 
بگیرد.

جامعه و محیط خانوادگي از تغذیه با شیر مادر حمایت کنند.
حمایت دوستان و خانواده از مادر شیرده

خانواده و دوستان بعنوان مهمترین مرجع حمایت از مادر محسوب مي شوند. 
در جائي که سنت تغذیه با شیرمادر رایج بوده و اعضاي خانواه نیز نزدیک مادر 
اقامت دارند، حمایت جامعه نیز اغلب وجود دارد. اما برخي از عقاید سنتي در 
مورد تغذیه با شیرمادر ممکن است درست نباشد. بسیاري از زنان خصوصا" 
در شهرها از حمایت کافي برخوردار نیستند یا ممکن است توسط دوستان و 

نزدیکان به تغذیه با شیر مصنوعي تشویق شوند
 تداوم ارائه کمک از طریق مراکز جامع سالمت شهری وروستایی 

شهرستان بندرعباس
شیرده  مادر  با  که  سالمت  جامع  مراکز  در  درماني  بهداشتي  کارکنان  کلیه 
حمایت  شیرمادر  با  تغذیه  از  همواره  دارند،  تماس  او  سال   ۲ زیر  کودك  و 
ودرصورت  میدهند  قرار  وآموزش  مشاوره  راتحت  مادران  وکلیه   کنند.  می 
مشکل شیردهی  به مرکز مشاوره شیردهی واقع در مرکز جامع سالمت سید 
بیمارستانهای  کلیه  در  شیردهی  مشاوره  مراکز  (یا  مرادی  )چهارراه  جمال 

دوستدارکودك  ارجاع می دهند.

به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیرمادر :
قدمی به جلو برای تغذیه شیرخوار با شیر مادر/ آموزش و حمایت 

مزایاي رواني تغذیه با شیر مادر



نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منظور ارج نهادن به سنت 
قصه گویی، گسترش خدمات جمعی کتابخانه ها و ایجاد انگیزه 
مطالعه در کودکان دومین دوساالنه جشنواره قصه گویی با عنوان 

»نهال امید« را برگزار می کند.
امینه دریانورد، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان از برگزاری 
دومین دوساالنه قصه گویی با عنوان »نهال امید« با شعار »قصه خوب؛ 
نسل خوب« و با هدف ترویج قصه گویی، شناسایی و تشویق و بهره مندی 
از توانمندی های شبکه کتابخانه های عمومی، کتابداران و اعضا، در دو 

بخش قصه گویی صحنه ای و قصه گویی دیجیتال خبر داد.
وی بیان کرد: در فراخوان دوساالنه »نهال امید« ارج نهادن سنت قصه 
گویی و تالش در جهت گسترش خدمات جنبی کتابخانه ها برای ایجاد 
توانمندی  از  مندی  بهره  و  تشویق  استعدادها  مطالعه، شناسایی  انگیزه 
مختلف در کتابخانه های عمومی جهت اعتالی توسعه علمی و فرهنگی، 
ایجاد زمینه الزم برای ارتقاء دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و موثر 
از  روایی  ادبیات  ادبی  فعالیت های  از  استفاده  گو،  قصه  کتابداران  میان 
و  مقاوم سازی فرهنگ مطالعه  و  تعالی  جمله قصه داستان و شعر در 
در نهایت تولید و توسعه محتوای منطبق بر ترویج فرهنگ بومی ملی 
از اهداف برگزاری دومین دوره این  و اسالمی در کتابخانه های عمومی 

دوساالنه عنوان شده است.
هستند  دوساالنه  این  هدف  مخاطب  مردم  عموم  کرد:  تصریح  دریانورد 
که در دو گروه »کتابداران« شامل دانشجویان رشته کتابداری، کتابداران 
تمامی عالقه مندان شامل  نهادی مشارکتی و غیره و همچنین  شاغل 
مادران، مربیان و شاغالن سایر دستگاه ها )شهرداری، کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان، کانون مساجد و غیره( به رقابت می پردازند.
وی افزود: دوساالنه »نهال امید« در دو بخش قصه گویی صحنه ای و قصه 
گویی دیجیتال و در سه سطح ملی، منطقه ای و استانی برگزار می شود. 
بر این اساس عالقه مندان به شرکت در بخش قصه گویی صحنه ای باید 
از قصه گویی خود به صورت حضوری و بر صحنه، بدون  با فیلمبرداری 
استفاده از جلوه های صوتی و تصویری، تدوین و به وبگاه جشنواره ارسال 
به شرکت در بخش قصه گویی دیجیتال  کنند. همچنین عالقه مندان 
نیز باید قصه گویی خود را در بستر نرم افزار های دیجیتال و به صورت 
الکترونیکی )ترکیبی از تصویر، ویدئو، متن، صدای قصه گویی، انیمیشن 

و غیره( تهیه و فایل ویدئویی خود را به وبگاه جشنواره به آدرس
 WWW.SAMAKPL.IR ارسال کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: در این دوساالنه که با شعار »قصه خوب؛ نسل 
خوب« آغاز بکار کرده، موضوعاتی چون »مسائل روز جامعه«، »موضوعات 
آزاد«، »سبک زندگی ایرانی اسالمی«، »شعار سال؛ تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« )موضوع ویژه( به عنوان موضوعات محوری درنظر گرفته 

انگیزشی،  رویکرد  با  فوق  محورهای  تمامی  اینکه  ضمن  است.  شده 
امیدآفرینی، هویت بخشی و توجه به معنویت و اخالق تعیین شده است.

عالقمندان برای شرکت در جشنواره تا ۳۱ مرداد ماه فرصت دارند پس 
اثر(   ۴ )حداکثر  را  خود  گویی  قصه  از  ویدئویی  وبگاه،  در  نام  ثبت  از 
فیلمبرداری و ضبط نموده و به وبگاه جشنواره ارسال می کنند. پس از 
بررسی آثار ارسالی و داوری افراد واجد شرایط به تفکیک استان انتخاب 

می شوند.
مرحله مقدماتی این دوساالنه که به اجرای مسابقات استانی اختصاص 
اجرای قصه گویی  با  برگزیدگان مرحله شناسایی  دارد؛ طی آن منتخب 
منتخبین  و  پرداخته  رقابت  به  مدعوین  و  استانی  داوران  مقابل  در 
به  که  نیز  نهایی  نیمه  مرحله  شوند.  می  معرفی  و  انتخاب  استان  هر 
برگزاری مسابقات منطقه ای )تقسیم بندی کشور به ۸ منطقه( و معرفی 
مقدماتی  مرحله  برگزیدگان  منتخب  آن  طی  دارد؛  اختصاص  برگزیدگان 
رقابت  به  مدعوین،  و  منطقه ای  داوران  مقابل  در  گویی  قصه  اجرای  با 

می پردازند و منتخبین توسط داوران منطقه ای معرفی می شوند.

مرحله نهایی نیز که به برگزاری مسابقه قصه گویی در سطح ملی و معرفی 
برگزیدگان کشوری می پردازد؛ طی آن نفرات راه یافته به مرحله نهایی با 
نهایی مدعوین  آرای  و  داوران  اولیه  رای  با  و  پرداخته  رقابت  به  یکدیگر 
انتخاب می شوند. در مرحله نهایی این دوساالنه به  نفرات اول تا سوم 
برگزیدگان گروه های هدف در سه سطح استانی، منطقه ای و ملی جوایزی 
اهدا می شود که بر این اساس در مرحله »مقدماتی استانی« از ۱۲ نفر 
برتر این مرحله )به ازای کسب نمره ۱۸ به باال( در سطح استان با اهدای 
لوح تقدیر و جایزه نقدی )۷ میلیون ریالی( به نسبت میزان مشارکت در 
دو بخش )هر بخش سه نفر( قصه گویی صحنه ای و دیجیتال از ۶ نفر 

کتابدار با ۶ نفر سایر شرکت کنندگان تقدیر خواهد شد.
در مرحله »نیمه نهایی منطقه ای« نیز از ۱۲ نفر برتر این مرحله در سطح 
منطقه با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی تقدیر خواهد 
شد. همچنین در مرحله »نهایی کشوری« از ۱۲ نفر برتر این مرحله در 
میلیون  نقدی ۳۰  و جایزه  اجرا  آلبوم  تقدیر  لوح  اهدای  با  سطح کشور 

ریالی تقدیر می شود.
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برگزاری دومین دوساالنه قصه گویی با عنوان 
»نهال امید« 

خزعلی: پژوهش های با قابلیت اجرا را دنبال می کنیم

گفت:  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون  خزعلی  انسیه   
اجرا  قابلیت  تا  قانونی شود  به  منجر  که  پژوهشی هستیم  دنبال  به 
داشته باشد و با توجه به زیرساخت های و ظرفیت های اجرایی تدوین 

شده باشد.
و  زنان  امور  معاونت  میان  همکاری  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  خزعلی 
خانواده ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به رویکرد محوری دولت در استفاده از ظرفیت های کارشناسی در اداره 
کشور اظهار کرد: در دولت سیزدهم یکی از مواردی که همواره مورد تاکید 
رئیس جمهور بوده پرهیز از اقدامات موازی و بی ثمر و استفاده از یافته های 
انباشته و پراکنده در پژوهشگاه ها و دانشگاه های کشور به منظور  پژوهشی 

جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه بوده است.
وی افزود: در همین خصوص در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
از  دانشگاهی،  و  پژوهشی  علمی،  مراکز  با  ارتباط گیری  با  کرده ایم  تالش 
گرفته  صورت  خانواده  و  زنان  حوزه  مختلف  مسائل  در  که  پژوهش هایی 
استفاده کنیم و در این زمینه در قالب امضای تفاهمنامه این رویه را گسترش 
داده ایم و سعی کرده ایم از این مسیر برای امور زنان و خانواده برنامه ریزی 

داشته باشیم.
بر  ما  تاکید  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
پژوهش های کاربردی است که قابلیت تبدیل به قانون و اجرایی شدن داشته 
امور  از مراکزی که می تواند معاونت  راستا یکی  این  باشد، تصریح کرد: در 
زنان و خانواده را در مسیر برنامه ریزی و تنطیم لوایح موثر در حوزه زنان و 
خانواده یاری کند، مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی است که 
هم نگاهی ارزشی و اسالمی به مسائل دارد و هم یکی از بهترین و معتبر ترین 

منابع پژوهشی کشور است.
خزعلی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر پرهیز از مصوبات غیر قابل اجرا، 
گفت: بعضی از قوانین ممکن است به دلیل تعلل، بی انگیزگی یا ترک فعل 
مدیران اجرا نشده باشد؛ اما گاهی بعضی از قوانین با نگاهی اجرایی تدوین 

نشده و در نگارش آن زیرساخت های الزم برای اجرا پیش بینی نشده است 
بنابراین ضروری است قوانین به صورت عملیاتی و قابل اجرا تدوین شود و 

برای به نتیجه رسیدن آن پیگیری، نظارت و ارزیابی صورت گیرد.
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هف و  شعر  نام  به  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  سوگواری  ایام  آغاز   
و  شده  نام گذاری  کاشانی  محتشم  بزرگداشت  و  آئینی  ادبیات 
روزی است برای گرامیداشت شاعران و نویسندگان این حوزه 
از ادبیات که با قلم خود از گذشته تاکنون یاد بزرگان و وقایع 

بزرگی چون نهضت عاشورا را زنده نگه داشته اند.
زهرا اسپید، جوان هرمزگانی است که در زمینه های آئینی و مذهبی 
و همچنین حوزه پایداری و دفاع مقدس شعر سروده  و کتاب نگاشته 

است. در ادامه گفت وگو با این شاعر و نویسنده هرمزگانی را بخوانید.
لطفاً خودتان را معرفی و مختصراً بیوگرافی خود را بیان کنید.

تحصیالت  بندرعباس.  ساکن  و  اهل   ۱۳۶۱ متولد  هستم  اسپید  زهرا 
منابع  و  سازمانی  رفتار  مدیریت  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  را  خود 
انسانی به اتمام رسانده ام و در زمینه شعر و نویسندگی فعالیت می کنم.

به نظر شما فعالیت در حوزه ادبیات تا چه میزان به رشته 
تحصیلی مرتبط است؟

فرهنگ، هنر و ادبیات مقوله ای است ورای تحصیالت و نمی توان گفت 
به صرف داشتن تحصیالت مرتبط بروز می کند و به شکوفایی می رسد.
عالقه به سرودن و نوشتن از چه زمانی در شما شکل گرفت و 

به طور جدی وارد این حوزه شدید؟
به طور جدی  اما  احساس می کردم،  را در خود  این عالقه  از کودکی 
انجمن شعر  وارد  از سال ۸۵  کردم،  دنبال  جوانی  دوره  از  را  عالقه ام 
حوزه هنری استان شدم و مدتی بعد به سراغ مقوله داستان کوتاه رفتم.
با توجه به نامداری هشتم مرداد به نام "شعر و ادبیات آئینی 

و بزرگداشت محتشم کاشانی" تأثیر اشعار محتشم کاشانی بر 
شکل گیری ادبیات آیینی را چقدر مؤثر می دانید؟

وصف  در  که  سروده ای  بند سوگ  دوازده  واسطه  به  کاشانی  محتشم 
سیدالشهدا )ع( دارد توانسته تأثیر شگرفی بر ادبیات آئینی به خصوص 
در حوزه شعر عاشورایی داشته باشد که به عقیده من این تأثیر فقط 
و  مداحی  در هنرهایی همچون خطاطی،  بلکه  نبوده  ادبیات  مورد  در 
حتی معماری و...هم مؤثر بوده است. امروزه با گذشت نزدیک به ۵۰۰ 
سال از زمان سرایش اشعار محتشم از کتیبه هایی بهره برده می شود که 
به تعبیر من تأثیر بسزایی در هیئت آرایی و گرافیک محیطی )فضای 
مساجد، حسینیه ها، سازمان ها و به طور کلی در و دیوارهای شهر( دارد.

فضای ادبیات آئینی در استان هرمزگان را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

اکرم  بیت رسول  اهل  به  ارادتمند  استان هرمزگان شاعرانی داریم  در 
)ص( که اشعار خالصانه و نابی را سروده اند و در این زمینه با عشق و 

عالقه فعال هستند.
برایمان از کتاب "با چشم هایم جنگیدم" بگویید.

کتاب " با چشم هایم جنگیدم" خاطرات جانباز سربلند هرمزگان " مراد 
هنرمند " است. انگیزه نوشتن چنین آثاری که به دفاع مقدس مربوط 
می شود روحیه خاصی را می طلبد و افراد عالقه مند و دغدغه مند وارد 

این عرصه می شوند.
تعدادی از آثار خود را معرفی کنید و از موفقیت هایی که در 

این مسیر کسب کرده اید بفرمایید.
نگاهی  وحشی"  دسته گل های  "سر  شعر  مجموعه  شامل  من  آثار 
با عنوان "فقط ماه حسین را  داستانی به زندگی شهید حسین بازدار 
می پایید" خاطرات جانباز، دیده بان و دیده ور هرمزگانی مراد هنرمند 
"با چشم هایم جنگیدم" و کتاب شعر کودک در حوزه دفاع  با عنوان 

مقدس با عنوان "آن مرغ دریایی پرپر" است.
به کسب عناوین متعدد در جشنواره های شعر دفاع  به حال موفق  تا 
مقدس، کنگره شعر و داستان جوان کشور، جشنواره عفاف و حجاب 
کشوری، جشنواره یار و یادگار کشوری شده ام. همچنین انتخاب کتاب 
"فقط ماه حسین را می پایید" به عنوان اثر برگزیده جشنواره تولیدات 
به  "سر دسته گل های وحشی"  انتخاب کتاب  حوزه های هنری کشور، 
عنوان اثر قابل تقدیر در جشنواره ملی خلیج فارس را در کارنامه خود 

دارم.
در پایان بفرمایید کدام یک از اشعار خود را بیشتر می پسندید 

و یکی از آن ها را برایمان بخوانید.
دل  از  و  سروده ام  بیشتری  حس  با  که  شعرهایی  اشعارم،  میان  از 
به  تسلیت  عرض  ضمن  پایان  در  و  دارم  دوست  بیشتر  را  برآمده اند 

مناسبت آغاز ایام محرم، شعری را تقدیم خوانندگان می کنم:

داغ تو طغیان یک نیل است نزدیک فرات ***قطره های چشم جبریل 
است نزدیک فرات

مشکی  ابراهیم  و  موسی  تو***مادر  آغوش  خالی  داغدار  شد  فاطمه 
پوش تو

که  غصه ای  هم  آن  را***غصه  اندوه  تو  در چشم  ریخته  بوده  که  او 
می شکافد کوه را

را  نامت  انداخت  زبان  است***بر  کرده  کبابت  عاشورا  داغ  هوای  در 
ربابت کرده است

داده بودی طفل خود را بلکه سیرابش کنند***تیر جای آب داده، بد 
جوابت کرده است

تو ربابی، مادری که می گدازد رود رود***او تو را آتش فشان، آه مذابت 
کرده است

بعد اصغر دیدن گهواره و قنداق و طفل***دیدن یک کاسه پر آب، 
آبت کرده است

خدایت  داده،  سر  آسمان***گریه  بگیرد،  سر  باران  که  کردی  آرزو 
استجابت کرده است

می نویسند از تو شاعرهای دل خسته مدام*** قصه ات داغ است بانو، 
هی کتابت کرده است

نقش اشعار آئینی در زنده نگاه داشتن نهضت عاشورا

فرهنگ سازی برای فرزندپروری مورد غفلت واقع شده است 
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سرمایه گذاری و 
فرهنگسازی در خصوص اهمیت فرزندپروری مورد غفلت واقع شده 
است و حال آنکه این موضوع از فرزندآوری اهمیت به مراتب بیشتری 

دارد.
خراسان  استانداری  در  که  جمعیت  جوانی  ستاد  جلسه  در  خزعلی  انسیه 
رضوی برگزار شد، افزود: موضوع جمعیت از جمله مواردی است که دشمن 
برنامه ریزی گسترده ای را بر روی آن انجام داده است و در داخل کشور هم 
متأسفانه اهمال های طوالنی مدتی نسبت  به آن صورت  گرفته است، لذا اکنون 
باید با برنامه ریزی متقن و هماهنگی الزم، به  صورت ضربتی و جهشی از این 

چاله خارج شویم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی ادامه داد: دشمن در تالش است تا عالوه بر بعد مادی که از بین بردن 
از  انسانی و کم کردن و محدود کردن آن و ممانعت  نیروهای  سرمایه ها و 
تکثیر آن که مهم ترین سرمایه هر کشور است، در بعد معنوی نیز با خالی 
کردن محتوی و هویت این سرمایه های انسانی و به ویژه هدف گرفتن حجاب، 
زنان و دختران ما را از هویت خالی کند و آنها را به تقابل با آن بکشاند و از 
این طریق بسیاری از ارزش ها را به ضد ارزش  تبدیل کرده و با ایجاد دین 

زدگی در جوانان و نوجوانان به جامعه و نظام ما آسیب بزند.
جنگ  یک  با  دشمن  امروز  انقالب  معظم  رهبر  فرموده  به  کرد:  اضافه  وی 
ترکیبی و شناختی تالش می کند که از نظر معنوی این هویت را از ما بگیرد 

و سرمایه های انسانی ما را به نابودی بکشاند.
خزعلی ادامه داد: ما وظیفه داریم که در هر ۲ بعد مادی و معنوی برنامه ریزی 

مناسبی کرده و نقشه دشمن را خنثی کنیم.
وی عنوان کرد: در راستای حفظ خانواده و جمعیت، حمایت های اقتصادی 
یکی از مواردی است که از دست دولت برمی آید اما موضوع بسیار اصلی و 
تاثیرگذار در این امر، مباحث فرهنگی از جمله فرهنگ سازی، ایجاد انگیزه، 

شغل، ایجاد وظیفه و انگیزه برای فرزندآوری و فرزندپروری است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مساله فقط به دنیا آوردن 
فرزند نیست، بلکه مهمتر از آن ارتقای سطح کیفی خانواده و نیز فرزندپروری 

است که روی این موضوع بسیار کم سرمایه گذاری و فرهنگ سازی شده 
است چرا که دیربازده است و تاثیر مسایل فرهنگی را نمی توان به سرعت در 

جامعه دید اما این امر نباید سبب غفلت از این موضوع شود.
خزعلی ادامه داد: در بحث بهداشت نیز اگر موانع موجود در وزارت بهداشت 
برداشته شود، شاید ما خیلی نیازی به مشوق ها در امر جمعیت نداشته باشیم 

لذا باید به صورت جدی روی موانعی که هنوز در فرهنگ بهورزها و ماماها 
در  آموزشی  درمان ساعت های  کادر  نیز  و  زوجین  برای  و  کار شود  هست، 

خصوص افزایش جمعیت گذاشته شود.
۹۸ درصد جنین های سقط شده در کشور حاصل ازدواج و مشروع است

وی افزود: آمار و نمودارهای ۱۰ سال اخیر حاکی از افزایش صعودی سقط 
ازدواج مشروع و  جنین در کشور است که ۹۸ درصد این سقط ها حاصل 
قانونی است، که به دلیل فرهنگ اشتباه جامعه، القای باور اشتباه از سوی 
برخی بهورزان و ماماها و کادر درمان و یا باور اشتباه خانواده ها است چرا که 
یا فرزندآوری را موجب بروز  برخی خانواده ها کثرت فرزند را نمی پذیرند و 

مشکالت اقتصادی یا محدودیت می پندارند.
وی ادامه داد: هم اکنون میزان جمعیت خانوار به شدت کاهش یافته است 
که رفع این مساله با همکاری وزارت بهداشت و انجام تبلیغات و فعالیت های 

فرهنگی میسر است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در راستای اجرای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح های تحویل خودرو به خانواده ها 
پیش از موعد مقرر اجرا شده است که تا کنون ۵۰ هزار خودرو به مادران 
این موضوع خیلی  البته روی  یا بیشتر داده شده است که  دارای دو فرزند 

تبلیغ نشده  است.
وی اضافه کرد: واگذاری مسکن به خانواده های دارای ۴ قلو در اکثر استان 
های کشور در حال انجام است، که این امر در استان خراسان رضوی، که 
سه خانواده مشمول آن هستند، به کندی در حال انجام است و امیدواریم 

سرعت بگیرد.
خزعلی ادامه داد: ما از کسانی که به صورت مردم نهاد، چه در بخش  ترغیب 
و تشویق به فرزندآوری و چه در بخش های ممانعت از سقط جنین فعالیت 

می کنند، پشتیبانی و حمایت مالی می کنیم. 

  گزارش  : ایسنا



دکتر شهال کاظمی پور، جمعیت شناس می گوید: این روزها خانواده ها 
اوقات فراغت  به کیفیت فرزند، تحصیالت خود و فرزندشان و  بیشتر 
خودشان اهمیت می دهند. درواقع، خانواده ها برای بهبود کیفیت زندگی 
که  اینجاست  درست  که  بپردازند  هزینه هایی  باید  فرزندشان  و  خود 
عوامل اقتصادی نمایان گر می شود و از این  رو عده ای اصلی ترین علت 
کاهش نرخ باروری را مشکالت اقتصادی می دانند در حالی که اینها در 

اصل بحث های فرهنگی است.
بر اساس پیش بینی های اخیر، انتظار می رود ایران در پایان سال ۱۴۸۴ 
به اوج جمعیت ۱۰۵ میلیون و ۲۳۰ هزارنفری خود برسد. پیش بینی 
می شود که پس از اوج خود، جمعیت به آرامی کاهش یابد و تا پایان 
قرن به ۹۸ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر برسد. بر اساس این پیش بینی ها، 

جمعیت ایران تا پایان سال ۱۴۶۵ به ۱۰۰ میلیون نفر خواهد رسید.
ایران به شدت  باورند که جمعیت  بسیاری از جمعیت شناسان بر این 
شروع به کاهش کرده است، اما نکته قابل تأمل این است که نرخ رشد 
جمعیت ایران مشابه میانگین جهانی امروز است که به طور قابل توجهی 

کمتر از اوج خود در چند دهه قبل است.
دانشگاه  استاد  و  برجسته  شناس  جمعیت  پور،  کاظمی  شهال  دکتر 
هستیم.  مواجه  فرزندآوری  کاهش  معضل  با  ما  می گوید:  دراین باره 
تحقیقات ما نشان می دهد که اکثر خانواده ها بین یک تا دو فرزند دارند 
یا تعداد محدودی  ازدواج کرده اند  تازه  یا  و زوجینی که فرزند ندارند 
هستند. در گذشته تعداد فرزندآوری بین ۶ تا ۷ فرزند بوده، بعد به ۴ 
فرزند کاهش پیدا کرد و در حال حاضر به یک الی دو فرزند رسیده است 

که میانگین جمعیت ۱.۷ درصد است.
ما با بحران جمعیت روبرو نیستیم

یعنی جوان  ایران در وضعیت وسط  پور می گوید: هرم سنی  کاظمی 
قرار دارد و ۲۰ سال آینده با معضل پیری جمعیت مواجه خواهیم بود؛ 
بنابراین، در حال حاضر ما با بحران جمعیت مواجه نیستیم بلکه زنگ 
خطرها به صدا درآمده که چنانچه در آینده این روند ادامه داشته باشد 
ما با سالخوردگی جمعیت مواجه می شویم که البته در صورت مدیریت 

سیاست های جمعیتی این مسئله به بحران تبدیل نخواهد شد.
عوامل مؤثر بر نرخ زادوولد در کشور

عوامل  مختلف،  تحقیقات  اساس  بر  می گوید  جمعیت  کارشناس  این 
اول  گذر  مرحله  در  دارد:  وجود  فرزندآوری  کاهش  درباره  متفاوتی 
فرزند   ۴-۳ به  فرزند   ۷-۶ از  فرزندآوری  تعداد  که  زمانی  جمعیتی- 
بود.  توسعه  شاخص های  فرزندآوری  کاهش  عامل  بیشترین  رسید- 

درواقع، شاخص های توسعه نشان می دهد که توسعه شهری، افزایش 
بر  و...  فراغت  اوقات  رفاهی،  امکانات  توسعه  اشتغال،  باسوادی،  میزان 
روند کاهش جمعیت تأثیرگذار بوده است. در مرحله گذر دوم جمعیتی- 
زمانی که تعداد فرزندآوری از ۳-۴ فرزند به یک الی دو فرزند رسید و 
بارداری زیر سطح جانشینی قرار گرفت- بیشترین عامل تأثیرگذار در 
از عوامل فرهنگی است و مشکالت  باروری نشأت گرفته  نرخ  کاهش 

اقتصادی جزو عوامل ثانوی به شمار می آید.
این کارشناس جمعیت با اشاره به افزایش هزینه بهبود کیفیت زندگی 
می گوید: این روزها خانواده ها بیشتر به کیفیت فرزند، تحصیالت خود و 
فرزندشان و اوقات فراغت خودشان اهمیت می دهند. درواقع، خانواده ها 
برای بهبود کیفیت زندگی خود و فرزندشان باید هزینه هایی بپردازند 
که درست اینجاست که عوامل اقتصادی نمایان گر می شود و ازاین رو 
اقتصادی  مشکالت  را  باروری  نرخ  کاهش  علت  اصلی ترین  عده ای 

می دانند درحالی که اینها در اصل بحث های فرهنگی است.
وی ادامه داد: متأسفانه در ایران عده ای با دغدغه هایی همچون ثبت نام 
فرزندشان در مدارس خاص، شغل بهتر، تأمین رفاه بیشتر برای فرزند 

قبلی و... فرزندآوری را به تأخیر می اندازند؛ این ها عوامل فرهنگی است 
که در کاهش فرزندآوری تأثیرگذار است.

مشوق های کاربردی فرزندآوری
محسوب  کشوری  هر  ثروت  جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  پور  کاظمی 
می شود، این مسئله را مشروط به فراهم شدن زیرساخت ها دانست و 
افزود: برای رشد جمعیت ازیک طرف زیاده روی ها، تجمل گرایی و چشم 
و هم چشمی ها باید تعدیل شود و از طرف دیگر، مشکالت اقتصادی باید 

حل و ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود.
این استاد دانشگاه با انتقاد از بسته های تشویقی در قانون جوانی جمعیت 
می گوید: متأسفانه با مطرح کردن مشکل کاهش جمعیت، مجلس به 
این  درحالی که  می افتد  فرزندآوری  تسهیل  برای  مصوبه  تصویب  فکر 
طرح ها مشکل کاهش نرخ باروری را حل نخواهد کرد بلکه مسئله با 
برقراری ثبات اقتصادی در جامعه حل خواهد شد. اینکه به یک زوج 
برای بچه دار شدن تسهیالت ۱۰۰ میلیونی داده شود و از آن طرف تورم 
افزایش یابد، بی فایده بوده و تأثیری در انگیزه به بچه دار شدن زوجین 

نخواهد داشت.
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خزعلی: صندوق ضمانت تسهیالت سبب اشتغال زنان سرپرست خانوار می شود

به  اشاره  با  زنان و خانواده ریاست جمهوری  امور  معاون 
تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت زنان سرپرست خانوار 
با تصویب در جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفت: به طور 
یقین تشکیل این صندوق می تواند منجر به ایجاد اشتغال 
ضمانت  برای  مشکلی  آینده  در  و  شود  بانوان  این  برای 
تسهیالت خود و فراهم شدن فرصت شغلی نداشته باشند.

همکاری  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  خزعلی  انسیه 
بانک  خانواده،  و  زنان  امور  در  ریاست جمهوری  معاونت 
با  تعاون  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  و  کارگران  رفاه 
موضوع  با  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  مصوبه  اجرای  هدف 
خانوار  سرپرست  زنان  اشتغال زایی  وام  ضمانت  تسهیل 
خاندوزی  احسان  جدیت  و  اهتمام  از  باید  داشت:  اظهار 
وزیر اقتصاد برای عملیاتی شدن این امر و نیز توجه ویژه 
وی به بهبود معیشت زنان سرپرست خانوار قدردانی کرد. 
وی تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار از آسیب پذیرترین 
اقشار هستند و در بسیاری از سفرهای استانی شاهدیم که 
این زنان به دلیل نداشتن ضامن و پشتوانه های مالی، از 
تسهیالت مرتبط با زنان سرپرست خانوار محروم هستند 
و یا مجبور می شوند در برخی موارد با مراجعه به افرادی 
را فراهم کنند. خزعلی  این ضمانت  نیستند  که شایسته 
با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار عائله حکومت هستند 
و رئیس جمهور بر پشتیبانی از آنان تاکید دارند، افزود: 
این تفاهم نامه زمینه اشتغال این زنان را فراهم می کند و 
همچنین عزت مندی و کرامت این بانوان را حفظ می کند.  
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین با 
صندوق  کار،  وزارت  تعاون  معاونت  همکاری  از  قدردانی 
زنان سرپرست  توانمندسازی  رفاه جهت  بانک  و  ضمانت 
سرپرست  زنان  کرد:  عنوان  اشتغالزایی  حوزه  در  خانوار 

خانوار از خوش قول ترین افراد در بازپس دادن وام هستند. 
خزعلی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اعتبارات خوبی در 
این حوزه به زنان سرپرست خانوار داده شده، امیدواریم 
بتوانیم  را  هدف  جامعه  تا  یابند  گسترش  حمایت ها  این 

گسترش دهیم.
اجرایی شدن تسهیل ضمانت وام اشتغالزایی زنان

 سرپرست خانوار 
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده 
تفاهم نامه،  این  با  است  قرار  نیز گفت:  ریاست جمهوری 
وام  ضمانت  تسهیل  شدن  اجرایی  مراحل  اوِل  گام  در 
الزم  اعتبار  مبلغ  خانوار،  سرپرست  زنان  اشتغال زایی 
لیال  شود.  تامین  رفاه  بانک  توسط  ضمانت،  صندوق 
زعفرانچی افزود: براساس قانون ششم توسعه معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است که طرحی 
جامع برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را پیگیری 

کند و تسهیل ضمانت وام اشتغال زایی برای این زنان از 
جمله گام های مهم این اقدام محسوب می شود.

تامین 100 میلیارد ریال اعتبار اولیه برای این 
صندوق 

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
و  اجتماعی  رفاه  حوزه  در  داشت:  اظهار  نشست  این  در 
خانوار  سرپرست  زنان  جامعه  به  توجه  اشتغال،  مقوله 
با اشاره به مشکالت  بسیار اهمیت دارد. مهدی مسکنی 
تامین وثیقه دریافت وام از سوی زنان سرپرست خانوار، 
افزود: با تامین ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه توسط بانک 
تعاون، دغدغه  توسعه  با پشتوانه صندوق ضمانت  و  رفاه 
بخشی از زنان سرپرست خانوار را برای دریافت تسهیالت 
تسهیل  لزوم  بر  تاکید  با  وی  کنیم.  می  رفع  اشتغالزایی 
روند رشد تولید و کارآفرینی در کشور، گفت: اهتمام ویژه 
برای  زنان ریاست جمهوری  امور  از سوی معاونت  را  ای 

به قدردانی  بودیم که الزم  نامه شاهد  تفاهم  این  اجرای 
است.

ارائه در  قابل  را مدلی موفق و  این طرح  مسکنی اجرای 
رفاه  حوزه  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  الملل  بین  سطح 
خانوارهای  به  اسالمی  جمهوری  نظام  توجه  و  اجتماعی 
آسیب دیده در دولت سیزدهم شاهد تحول و پویایی بوده 
است. اسماعیل له لگانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
بانک رفاه کارگران، نیز در این نشست با اشاره به دستور 
ریاست جمهوری برای حمایت از اشتغال خانگی و جهش 
با  داشت:  اظهار  خانوار،  سرپرست  زنان  حوزه  در  تولید 
توجه به خوش حسابی این بخش از مخاطبان نظام بانکی، 
البرز  نداریم.  تسهیالت  این  بازپرداخت  بابت  از  نگرانی 
محمدی سرپرست صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 
تودیع  اعتبار  دریافت  ازای  در  اینکه صندوق  بیان  با  نیز 
شده از محل اعتبارات بانک، پنج برابر مبلغ را جهت صدور 
از سوی معاونت  ضمانتنامه برای متقاضیان معرفی شده 
زنان تخصیص می دهد، گفت: ضمانت نامه های صادره از 
سقف  تا  و  بوده  خرد  اشتغال  برای  تفاهم نامه  این  محل 
به صورت ۱۰۰ درصد اصل و سود  ریال  ۱۰۰۰ میلیون 
تسهیالت از سوی صندوق تضمین می شود. وی افزود: در 
راستای سیاست های عدالت بخش دولت مردمی، آمادگی 
الزم برای حمایت همه جانبه از خانوارهای آسیب دیده 
در سطح کشور وجود دارد. براساس اعالم این معاونت، این 
ضمانت تسهیالت صرفا مختص زنان سرپرست خانواری 
است که توسط نهادهای وام دهنده و یا بانک عامل و نظر 
به اعتبار سنجی انجام شده و با توجه به مستندات الزم، 
مشکل ارائه ضمانت را داشته و متقاضی دریافت تسهیالت 

خرد اشتغالزایی هستند.

بزرگترین مانع فرزندآوری چیست؟
  گزارش   ایرنا
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چند خبر کوتاه...
خزعلی: در ایران مردان فداکار برای نجات 
جان دختری در سیل به آغوش خطر می روند

 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توصیف 
سیل،  در  دختری  نجات  برای  مردم  فداکاری  از  عکسی 
گفت:  اینجا  ایران است، همان کشوری که مردان فداکار 
برای نجات جان دختری اینگونه به آغوش خطر می روند.

انسیه خزعلی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
این مردان فداکار دست در دست یکدیگر سد می سازند 

در مقابل طغیان های خانمان برانداز.
انسجام  ازخودگذشتگی های  چنین  داشت:  اظهار  وی 

بخشی در تاریخ مردان و زنان این سرزمین موج می زند.
پیرحسین کولیوند رییس جمعیت هالل احمر روز گذشته 
در گفت و گویی با ایرنا، با بیان اینکه اکنون ۱۸ استان 
کشور درگیر سیالب هستند، به مردم توصیه کرد که تا 
دهم مردادماه از قرار گرفتن در حریم رودخانه ها و نقاط 

کوهستانی خودداری کنند.
استان های سیستان و بلوچستان، اصفهان، کهگیلویه و 
فارس،  یزد،  کرمان،  بختیاری،  و  چهارمحال  بویراحمد، 
بوشهر، سمنان، البرز، قزوین، قم، تهران، زنجان، گیالن، 
مازندران، گلستان و شمال خراسان شمالی، هرمزگان و  
خوزستان، استان های متأثر از سیالب هستند و خدمات 
هالل احمر برای مقابله با سیالب و کمک به هموطنان 

بدون وقفه در حال انجام است.
در  پنجشنبه،  بامداد  دقیقه   ۳۰ و  یک  ساعت  همچنین 
پی باراش شدید در تهران و رانش زمین، سیل در منطقه 

پایتخت جاری شد و حجم  امامزاده داود )ع( در شمال 
زیادی از گل و الی را در این منطقه و روستاهای اطرف 
برجای گذاشت. مرتضی ولی پور معاون عملیات سازمان 
امداد و نجات هالل احمر نیز در این زمینه اظهار داشت: 
تعداد جانباختگان سیل امام زاده داود )ع( هشت نفر است 
دارد.  ادامه  همچنان  مفقودی   ۱۹ یافتن  برای  تالش  و 
معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: ۸ مصدوم به 
اورژانس تحویل داده شد همچنین در این حادثه هشت 
نفر جان باختند، یک نفر به صورت سرپایی درمان شد، 
منتقل  امن  محل  به  نفر   ۷۰۰ و  هستند  مفقود  ۱۹نفر 

شدند.
دعوت سه فوتسالیست هرمزگانی به اردوی 

تیم ملی فوتسال بانوان کشور

رییس هیات فوتبال هرمزگان از دعوت سه فوتسالیست 
استان به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشور خبر داد.

قاسم رنجبریان گفت: این اردو نخستین اردوی تیم ملی 
نرگس  فنی  کادر  نظر  با  که  است  کشور  بانوان  فوتسال 
مرادی، وجیهه صادقی و فریده رهی از استان هرمزگان 

برای حضور در آن دعوت شدند.
وی خاطرنشان کرد: هر سه بازیکن دعوت شده از اعضای 
اردو  این  در  که  هستند  رودان  شهرستان  فوتبال  هیات 
در روزهای ۱۸ تا ۲۱ مردادماه به میزبانی تهران شرکت 
خواهند کرد. رنجبریان بیان داشت: با نظر فروزان سلیمانی 
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان، در مجموع ۴۱ 
بازیکن از استان های مختلف به این اردو دعوت شدند که 

دعوت نمایندگان هرمزگان برای حضور در این اردو، نشان 
از استعدادهای بانوان این استان دارد. رییس هیات فوتبال 
هرمزگان تصریح کرد: فوتسال در میان بانوان هرمزگانی از 
جایگاه باالیی برخوردار است و دختران این استان توانسته 
 اند بارها به تیم  های ملی دعوت شوند و در تیم ملی ایران 
بدرخشند. تیم ملی فوتسال بانوان از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون 
و پس از شکست برابر روسیه در دیدارهای تدارکاتی در 

هیچ اردو یا مسابقه ای شرکت نکرده است.
پرداخت وام به مردان مشروط شد

که  کرد  اعالم  بانک ها  به  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک 
تسهیالت  ارائه  عمومی،  وظیفه  خدمت  قانون  براساس 
بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط 

به استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آن هاست.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: »در خصوص ابالغ 
بودجه سال ۱۴۰۱  قانون  تبصره )۱۶(  الف  بند  جز )۲( 
موضوع پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزند به آگاهی 
خدمت  قانون   ۱۰ ماده  مفاد  ب  بند  حسب  می رساند، 
و  وام  هرگونه  »دریافت  است  مقرر شده  عمومی  وظیفه 
کمک های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق 
بانک ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و 
نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع 

مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی است. 
همچنین، بانک های عامل موظفند پیش از ارائه هرگونه 
تسهیالت بانکی از طریق وب سرویس تعاملی آن بانک با 
استعالم  به  نسبت  )سباد(  دولت  الکترونیک  پیام  شبکه 

اخذ  ذکور  متقاضیان  عمومی  وظیفه  نظام  وضعیت 
اشخاص  صرفا  اساس،  این  بر  کنند.  اقدام  تسهیالت، 
نظام وظیفه عمومی  استعالم وضعیت  پاسخ  که  ذکوری 
استفاده  امکان  باشد،  آنها در وب سرویس فوق »مجاز« 
از تسهیالت بانکی از جمله تسهیالت قرض الحسنه فرزند 
را دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعالم وضعیت 
»غیر  مذکور  سرویس  وب  در  آنها  عمومی  وظیفه  نظام 
مذکور  تسهیالت  از  استفاده  امکان  شده  اعالم  مجاز« 
فرزندان  پدران  گزارش،  این  طبق  داشت«.  نخواهند  را 
تا ۲ سال  و حداکثر  بعد  به  تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  متولد 
نام  ثبت  به  نسبت  می توانند  فرزند  تولد  تاریخ  از  پس 
که  کنند  اقدام  فرزند  قرض الحسنه  تسهیالت  سامانه  در 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری به پدر، یک 
بار برای هر فرزند متولد شده امکان پذیر است. مبلغ این 
تسهیالت به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای 
فرزند سوم ۶۰  ازای  به  و  تومان  میلیون  فرزند دوم ۴۰ 
میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان 
است.  تومان  میلیون  بعد ۱۰۰  به  پنج  فرزند  ازای  به  و 
ترتیب  به  نیز  این تسهیالت  از  بازپرداخت هر یک  دوره 
۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است و با توجه به تنفس 
سررسید  فرزندآوری،  قرض الحسنه  تسهیالت  ماهه   ۶
اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است. در این 
زمینه، متقاضیان وام فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه 
مربوطه باید با همراه داشتن مدارکی چون اصل و کپی 
تمامی صفحات شناسنامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت 
ملی پدر، کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس کامل محل سکونت 
و کد رهگیری ۱۰ رقمی دریافتی از سامانه پس از انجام 
ثبت نام با گذشت ۱۲ روز کاری، به شعبه مربوطه مراجعه 
و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند. البته، با ابالغ این 
فرزند  وام  دریافت  برای  پدران  مرکزی،  بانک  بخشنامه 
عالوه بر مدارک اعالم شده باید وضعیت مشمولیت آن ها 
در نظام وظیفه استعالم و در صورت مجاز بودن می توانند 

این تسهیالت را دریافت کنند.

با سرآشپز = بورانی بادمجان کبابی  

بورانی بادمجان یا همان ماست و بادمجان یکی از خوشمزه ترین بورانی 
هاست و البته روش تهیه ساده ای دارد. بورانی ها از جمله انواع پیش 
غذاهای ساده و خوشمزه هستند که تنوع بسیار دارند و هر شخص با 
توجه به ذائقه و سلیقه اش می تواند نوعی از آن را در وعده های غذایی 
از  نوع  چند  یا  یک  با  ماست  ترکیب  از  ها  بورانی  کند.  سرو  متفاوت 
سبزیجات تازه تهیه می شوند که عالوه بر طعم خوبشان بسیار مقوی و 
سالم هستند و میان وعده یا پیش غذایی سبک و کم کالری به شمار 
می آیند و پیشنهاد بسیار خوبی برای کسانی است که قصد داشتن 
رژیم غذایی الغری دارند. اگر شما هم عاشق بوی دود داخل غذاهای خود 

هستید حتما بورانی بادمجان کبابی را امتحان کنید. 
مواد الزم 

بادمجان کبابی ۴ عدد
سیر ۲ حبه

ماست همزده کم چرب ۱۰ قاشق غذا خوری
نعناع خشک یا تازه یک مشت
نمک و فلفل به میزان دلخواه

طرز تهیه 
بادمجان ها را به خوبی با آب بشویید و اجازه دهید کامال خشک شود و 
روی پوست بادمجان ها با چاقو چند خط عمیق ایجاد کنید یا با سیخ 

چوبی چند قسمت از پوست بادمجان را سوراخ کنید.
منقل را آماده کرده زغال ها را داخل آن بریزید و بادمجان ها را روی آتش 
زغال قرار دهید. این طرف و آن طرف کنید تا زمانی که بادمجان ها نرم 
شده و پوست اطراف آن بسوزد سپس بادمجان ها را با آب سرد آبکشی 
کنید و پوست روی آن ها را جدا کنید. از آتش گاز یا فر هم می توانید 

برای کبابی کردن بادمجان استفاده کنید.
یا هر  با چنگال  و  بریزید  را داخل ظرفی  بادمجان های پوست گرفته 
وسیله دیگری که در دسترس دارید خوب له کنید. سپس ماهیتابه ای را 
آماده کرده و روی حرارت قرار دهید و بادمجان ها را داخل ماهیتابه ریخته 
و خوب تفت دهید تا آب آن ها به خوبی کشیده شود بعد مقداری کره 
اضافه کنید چون خیلی بورانی بادمجان ما را خوش طعم تر میکند البته 

اگر هم دوست نداشتید می توانید از کره استفاده نکنید.
سیر را به خوبی بشویید و پوست آن را کامال بگیرید و در یک ظرف 

مناسب رنده کند.
در مرحله پایانی سیر و نمک و فلفل و نعنا را به بادمجان های له شده 
اضافه و خوب مخلوط کنید تا مواد کامال یکدست شود. بورانی آماده را 
چند ساعت داخل یخچال قرار دهید تا خوب سرد شود و طعم بهتری 

بگیرد سپس به همراه نان یا در کنار غذا سرو کنید.
نکات کلیدی در تهیه بورانی بادمجان مجلسی و لذیذ

از بادمجان سرخ شده هم می توانید در تهیه بورانی استفاده کنید.
اگر طعم سیر را دوست ندارید می توانید کمتر سیر بریزید یا از پودر 

سیر استفاده کنید.
از ماست خیلی ترش استفاده نکنید چون طعم بورانی خوشمزه نمی 

شود.
زمانی که می خواهید پوست بادمجان ها را جدا کنید آن ها را زیاد زیر 

آب نگه ندارید تا طعم دودی بادمجان ها از بین نرود.
دانه های وسط بادمجان را تا جایی که امکان دارد بگیرید.

به جای نعناع از دالر هم می توانید استفاده کنید. ترکیبات دالر شامل 
گشنیز، نعناع و پونه محلی می باشد.


