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مختلف  اشکال  در  را  خود  هنرمند،  یک  ضمیر  در  هنر 
آشکار خواهد کرد. هنر مقوله ای است که در هر بُعد خود، 
از روحی عاشق و جستجوگر نشات می گیرد، خواه هنر 
نقاشی باشد، شعر باشد، عکاسی باشد یا هر نوع دیگری 

از هنر...
بُعد  به  که  است  هنرمندی  زنان  بسیار  از  یکی  نصیری  نرگس 
دارند  اعتقاد  ها  برخی  است.  داشته  بسیاری  توجه  هنری خود، 
که مادر بودن و نگهداری از فرزندان دست و پای انسان را برای 
وجود  با  او  اما  بست  خواهد  آنها  عالیق  و  آرزوها  به  دستیابی 
داشتن سه فرزند با حرکتی پر شتاب به سمت رویاها و اهداف 
هنری خود در حرکت است و هیچ محدودیتی را به عنوان سد 

راه خود قلمداد نکرده است.
پدرش  به کمک  دیپلم،  مقطع  در  تحصیالت  پایان  از  پس  وی 
در  علمی  تحقیقات  به  شروع  و  شتافت  نصیری  مرتضی  استاد 
هرمزگان  استان  واژگان  کتاب  نگارش  و  نویسی  واژه  ی  زمینه 
کرد و مشغول به فعالیت شد که تا امروز این فعالیت ادامه دارد. 
شعر  سرودن  به  چندی  کرد.  ازدواج  لیسانس  گرفتن  از  پس 

پرداخت و در چندین شب شعر استان حضور یافت.
در  و  گردید  آزاد  دانشگاه  وارد  فرزند خود  دومین  تولد  از  پس 
مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی به ادامه 
ی تحصیل پرداخت و در دانشگاه جزو ۱۰ تن از دانشجویان برتر 

سال تحصیلی خود شناخته شد.
درست چند روز قبل از تولد سومین فرزندش، از پایان نامه خود 
تحت عنوان "مصدرهای زبان فارسی و مقایسه ی آن با گویش 

هرمزگانی“، دفاع کرد. 
عالقه  که  آنجایی  از  ارشد،  مقطع  در  تحصیالت  پایان  از  پس 
بیشتر  برای کسب تجارب  به عکاسی و هنر داشت  ی بسیاری 
از  پس  و  گردید  جوان  سینمای  وارد  عکاسی  علوم  یادگیری  و 

گذراندن سه دوره عکاسی به طور جدی شروع به عکاسی کرد.
افزارهای  نرم  و  فتوشاپ  تدریس  به   ۱۳۸۹ تا   ۱۳۸۵ سال  از 

مرتبط با عکاسی مشغول بود.
در  که  است  بومی  زبان  ویراستارهای  اولین  و  بهترین  از  یکی 
چندین کتاب نام او به عنوان ویراستار مستقل ثبت شده است. از 
جمله کتاب های  „گپ گنوغ۲“ „ „بن گر“ „ „عرشیان جزیره“ 
„چلچلی“ با تالیف مرتضی نصیری و کتاب „سروقامتان توکهور و 
هشت بندی“ برای بنیاد شهید و ایثارگران استان، کتاب „قطار 

قرمز کوچولو“ از محسن اقتدار شهیدی و ...
او یکی از برگزیدگان نخستین جشنواره ی ملی عکس مردمی 
خلیج فارس بود، همچنین در نمایشگاه عکس سیزدهمین هفته 

ی فیلم و عکس هرمزگان حضور داشت.
در سال ۱۳۹۷ وارد انجمن عکاسان هرمزگان گردید و در سال 
۱۴۰۱ وی یکی از کاندیداهای منتخب انتخابات پنجمین دوره 

ی هیات مدیره ی انجمن عکاسان هرمزگان بود.
او کتاب هایی نیز در دست چاپ دارد از جمله کتاب اشعار و ترانه 
های او که به زبان فارسی و بومی سروده شده است. همینطور 
کتابی تحت عنوان „آیین نگارش گویش بندری“ که در آن شیوه 
معرفی  رسمی  به صورت  منطقه  بومی  زبان  تایپ  و  نگارش  ی 

گردیده است.
„فرهنگ  عنوان  تحت  نیز  را  فارس  خلیج  بومی  واژگان  کتاب 
نصیر“  از سال ۱۳۸۴ به همراه پدر خود شروع به نگارش کرده 
است که به دلیل حجم زیاد کتاب، هنوز چاپ آن صورت نگرفته 

است. 
مهارت  زینتی،  سنگهای  و  صدف  تراش  زمینه  در  همچنین  او 
از  باشد.  می  ساز  ای صدف  و حرفه  فنی  مدرک  دارای  و  دارد 
آنجایی که دستی بر نگارش دارد و در این رشته با کمبود منابع 
و کتب چاپی مواجه بود، تصمیم گرفت کتابی را نیز تحت عنوان 
„صدف ساز“ آماده ی چاپ نماید که هم اکنون نگارش آن پایان 

یافته است.

نرگس نصیری : پر شتاب و خستگی ناپذیر در مسیر 
اهداف هنری خود در حرکت است
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کشاورز: بانوان استقاللی سنگ تمام گذاشتند

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید 
ورزشگاه  در  حضور  با  استقاللی  بانوان 
تمام  پایتخت سنگ  برای آبی پوشان  آزادی، 

گذاشتند.
استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت  کشاورز،  مهدی 
ایسنا، درباره پیروزی یک بر صفر  با  در گفت وگو 
هفته  در  کرمان  مس  مقابل  پایتخت  آبی پوشان 
بدی  بازی  کرد:   اظهار  برتر  لیگ  رقابت های  سوم 
نبود اما بازیکنان نتوانستند عملکرد ایده آلی داشته 
است  برتر  لیگ  رقابت های  اول  هفته های  باشند. 
و باید صبر کنیم تا در ادامه چه می شود. موقعی 
که مهدی قایدی به زمین مسابقه آمد، روند بازی 
اول  در  را  بازیکن  این  نمی دانم چرا  و  کرد  تغییر 
را  بازی  صورت  هر  در  استقالل  نیاوردند.  بازی 
دروازه  به  شوت   ۲ کلی  طور  به  استقالل  اما  برد 
داشت و حریف هم نتوانست کاری از پیش ببرد و 
بازی در میانه میدان در جریان بود. در کل شاهد 
عملکرد بدی از استقالل نبودیم و پیروزی اش ما را 

خوشحال کرد.
او ادامه داد: استقالل هفته سوم رقابت های لیگ 
برتر را گذراند و هیچ تیمی هماهنگی ایده آلی به 
دست نیاورده است. مربی استقالل هنوز نمی داند 

چه بازیکنی را بگذارد و چه بازیکنی را روی نیمکت 
بنشاند. هنوز معلوم نیست چه بازیکنانی در ترکیب 
قایدی  مهدی  باید  من  نظر  به  دارند.  اصلی جای 
یامگا  پیدا می کرد.  میدان حضور  در  بازی  اول  از 
می کنم  فکر  نمی کرد،  گلزنی  استقالل  برای  اگر 
تیم نتوانست کاری از پیش ببرد. من فکر می کنم 
استقالل تیم خوبی است و از این هم بهتر خواهد 

شد.
او درباره حضور بانوان استقاللی در استادیوم آزادی 
گفت: خیلی خوب بود و وریا غفوری را هم تشویق 
کردند و دستشان درد نکند. بانوان استقاللی سنگ 
تمام گذاشتند. امیدوارم باز هم شاید حضور آن ها 

در استادیوم باشیم و این روند ادامه پیدا کند.
استقالل  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشاورز 
می تواند مثل فصل گذشته، مدعی عنوان قهرمانی 
رقابت های لیگ برتر باشد؟ گفت: قطعا همینطور 
است. بازیکنان همچنان همدیگر را نمی شناسند و 
ادامه  استقالل قطعا در  آمده اند.  تیم های دیگر  از 
خواهد  قهرمانی  مدعیان  از  یکی  و  می شود  بهتر 
بود. فکر می کنم استقالل و سپاهان جزو مدعیان 

باشند.

  گزارش  : زهره کرمی
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پنج شنبه سوم شهریورماه برای اولین بار زنان و دختران ایرانی 
لیگ برتر  مسابقات  چارچوب  در  فوتبال  بازی  یک  توانستند 
فوتبال ایران را در استادیوم از نزدیک ببینند و تیم محبوب شان 
صفر  بر  یک  برد  با  نیز  استقالل  فوتبال  تیم  کنند.  تشویق  را 
مقابل مس کرمان دختران هوادار آبی پوش حاضر در استادیوم 

را توانست به لبخند و شادی بدرقه کند.
کبریا حسین زاده:»به شوهرم گفتم تا وارد استادیوم نشم و روی صندلیم 
نشینم باورم نمیشه. وقتی رسیدم هیچی از نیمه اول نفهمیدم و فقط 
داشتم اشک می ریختم« این ها را که می گوید آهی از ته دل می کشد 

و در رنگ سبز چمن های زمین غرق می شود. 
یعنی  محبوبشان  تیم  بازی  به  را  تا خودشان  اند  آمده  راه  کیلومترها 
استقالل برسانند. یکی از بندرعباس با برادرش و دیگری از یزد با پدرش 
از  را  ایران  برتر  لیگ  فوتبال  مسابقات  بار  اولین  برای  تا  شده  همراه 

نزدیک و در استادیوم آزادی ببینند.
و  اند  شده  آزادی  استادیوم  وارد  شود  نمی  باورشان  هم  هنوز  بعضی 
دخترانی هم پیدا می شوند که بعد از عبور از تونل سجده می کنند و 

اشک شوق می ریزند.
آشنایی با ممنوعه های استادیوم

بانوان برای حضور در استادیوم آزادی و تماشای یکی از مسابقات لیگ 
برتر ایران )استقالل تهران و مس کرمان( باید از شش گیت بازرسی 

عبور کنند که سه گیت آن بازرسی بدنی است.
کنند.  می  چک  را  بلیت  که  است  پارکینگ  ورودی  دِر  گیت،  اولین 
گیت بعدی فقط بررسی بلیت است و بالفاصله بعد از آن اولین گیت 
آب،  مخصوص  ظرف  یا  بطری  آرایش،  لوازم  ورود  بدنی؛   بازرسی 
دستمال کاغذی، پاوربانک، شارژر و حتی کاغذ و خودکار ممنوع است و 
کسانی که این وسایل را آورده اند باید تحویل صندوق امانات بدهند که 
مسئولیتش با خودشان است و آنانی که با ماشین شخصی آمده اند باید 

تا پارکینگ بروند، وسایل اضافی را بگذارند و دوباره برگردند.
سالم به استادیوم آزادی

 بعد از عبور از اولین گیت بازرسی با نشان دادن بارکد بلیت، درهای 
با نشان دادن یک  باز می شوند. گاهی هم دو نفر خودشان را  آهنی 
بلیت از بین میله های آهنی یک قدم دیگر به آزادی نزدیک می کنند. 
یک بار دیگر بازرسی بدنی انجام می شود. نیروهای امنیتی به بهترین 
شکل برخورد می کنند و سعی می کنند کسی را از خود نرنجانند و 
تماشاچیان را به سمت اتوبوس های شرکت واحد که به صف شده اند، 

هدایت کنند تا آنان را جلوی تونل A 2   ببرند.
هم  باز  و  شود  می  خوانده  ها  بلیت  بارکد  دیگر  بار  یک  تونل  جلوی 
بازرسی بدنی، این بار حتی کاغذ بلیت ها هم باید روی زمین انداخته 
شود. بعد از آن نیروهای امنیتی خانم برای تماشاگران آرزو می کنند تا 
از تماشای مسابقه لذت ببرند. برخی زنان و دختران هم بعد از پشت سر 

گذاشتن تونل، فریادی می زنند و به آزادی سالم می کنند.
صدای مرا به شکل زنده از ورزشگاه آزادی می شنوید!

برای بازی استقالل تهران و مس کرمان ۵۰۰ بلیت به بانوان اختصاص 
پیدا کرد و بسیاری از تماشاگران به سختی توانسته بودند بلیت تهیه 
کنند. در این بین برخی هم به ازای خرید هر بلیت از بازار سیاه  ۱۰۰ 
هزار تومان پرداخته بودند اما بارکد هیچکدام از بلیت هایشان خوانده 
نمی شد به همین دلیل سعی می کردند خودشان را پشت سر کسی که 

بلیتی با بارکد خوانا دارد به جلو ُهل دهند.
به استادیوم آزادی وارد  بار  از تماشاگرانی که برای نخستین  بسیاری 
برخی  کنند.  می  سهیم  خودشان  شادی  در  هم  را  دیگران  اند،  شده 
تماس تصویری می گیرند و دوستان یا اعضای خانواده شان که موفق به 
خرید بلیت نشده اند در شادی خودشان سهیم می کنند، برخی دیگر به 
صورت زنده بازی را در شبکه های اجتماعی شان به اشتراک می گذارند 

و برخی دیگر هم دلشان می خواهد از خوشحالی زیاد پرواز کنند.
اند. برخی تا جلوی در  از یک تا ۶۰ سال برای تماشای فوتبال آمده 
با همسر، برادر یا پسرشان همراه بوده اند و از آنجا به بعد دیگر جدا 

شده اند.
اما  هستم  پرسپولیسی  خودم  استادیوم،  اومدم  که  باره  دومین  برای 
برام  خودشم  استادیوم،  بیام  که  کرد  اصرار  خیلی  استقاللی،  شوهرم 
بلیت خرید، منم با دختر یک سالم اومدم. تماشای بازی تو استادیوم یه 

چیز دیگه است. خیلی خوش میگذره.
حضور بانوان شوک مثبت فرهنگی برای سکوها!

را  ها  جایگاه  بیشتر  شوند.  می  بازی  زمین  وارد  تیم  دو  هر  بازیکنان 
هواداران استقالل پر کرده اند. هواداران اندک مس کرمان هم جایگاه 
بازی  شروع  سوت  شود.  می  نصیبشان  آزادی  دوم  طبقه  در  کوچکی 
نمی  قطع  هم  لحظه  یک  تماشاگران  تشویق  و  آید  می  در  صدا  به 
شود. شعار نا مربوطی داده نمی شود، کسی توهین نمی کند و همه 
سعی می کنند تماشاگران خوبی باشند تا جایی که سینا کلهر- معاون 
فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان هم توئیت کرد: اتفاق 
مثبت حضور بانوان در ورزشگاه آزادی، بهبود چشم گیر فضای فرهنگی 
بانوان  حرمت  و  حضور  که  باشد  بود.  هواداران  شعارهای  به خصوص 
در فرهنگ ایرانی بتواند شوک مثبت فرهنگی برای سکوها و فرهنگ 

هواداری باشد.
بین رنگ های آبی، یک دسته دختر جوان که بلوزهای قرمز پوشیده اند 
وارد می شوند و نظر هواداران را به خود جلب می کنند، تیم نوجوانان 

ملی فوتبال هستند که آمده اند بازی را از نزدیک ببینند.
من اولین نفر بلیت خریدم!

کمی دورتر زن سالخورده ای با نیروهای امنیتی بحث می کند. از اینکه 
تماشاچیان ایستاده تیم محبوبشان را تشویق می کنند کالفه شده است 
و دوست دارد در مسیر رفت و آمد بازی را دنبال کند که این اجازه را 
به او نمی دهند:» به محض اینکه سایت فروش باز شد، بلیتمو خریدم. 
فکر کنم من اولین کسی بودم که بلیت بازی رو خریدم. آخه میدونی 
خودم فوتبالیست بودم و از همون اول طرفدار استقالل، حاال هم اومدم 

بازی رو از نزدیک ببینم.«

تلفنش زنگ می خورد:» بابا، اینجا همه اومدن عکس بگیرن، هیچکی 
بازی رو نمی بینه که، کالفه شدم«. تلفنش را که قطع می کند به سمت 

بوفه می رود تا آب بخرد.
قیمت های تنها بوفه ویژه بانوان هم تماشایی است. خوراکی های بوفه 
ساندویچ  و  کلوچه  تخمه،  لیوانی،  های  معدنی  آب  پاکتی،  آبمیوه  به 
خالصه می شود. هر لیوان آب ۱۰ هزار تومان، هر پاکت آبمیوه کوچک 

2۵ هزار تومان.
سری هم به دستشویی های استادیوم می زنم که تابلو ویژه بانوان هم 

دارد! درهایش خراب است و هیچکدام بسته نمی شوند.
از بندرعباس تا آزادی ۲4ساعت ناقابل!

نیمه اول بدون رد و بدل شدن گل بین دو تیم تمام می شود و گروه 
سرود شهید فرجی و ۳۱۳ هر کدام یک شعر می خوانند. هوادارن سعی 
می کنند به قسمت هایی که ورودشان آزاد است سرکی بکشند. برخی 
از تمام زوایا عکس می گیرند. مریم سعی می کند از خودش سلفی 
بگیرد، تا من را می بیند خواهش می کند عکسی از او بگیرم. به محض 
گوشی  با  شود.  می  تمام  شارژش  دهد،  می  دستم  را  گوشیش  اینکه 
خودم چند عکس از او می گیرم و شماره اش را می دهد تا عکس ها را 
برایش ارسال کنم. 22 ساله است و 2۴ ساعت در راه بوده تا خودش را 
از بندرعباس به تهران برساند. با برادرش آمده تا بازی تیم محبوبشان 
به سمت  بعد  و  مانند  در هتل می  را  کنند. شب  دنبال  نزدیک  از  را 

شهرشان بر می گردند.
فاطمه هم با مادر، دختر و همسرش از اهواز آمده است: » چند روزه 
که تهرانیم. شوهرم گفت بمونیم تا بازی رو ببینیم و بعد برگردیم. ما 
خانوادگی عاشق استقاللیم چه اهواز باشه چه تهران. حاال هم دارم به 
آشناها زنگ میزنم و جای تک تکشونو خالی می کنم. ما اولین باره که 
اومدیم استادیوم و خیلی کیف داره. شوهرم نمی دونست و برای همه 
مون بلیت جایگاه آقایونو خریده بود و رامون نمی دادن. جلوی در کلی 

خواهش کردیم تا گذاشتن بیایم تو.«
زهرا هم همراه پدرش از یزد آمده تا بازی را ببیند. هشت ساعت راه 
آمده اند و با عشق زیاد بازی را دنبال می کند و کاله استقاللیش را روی 

سرش محکم تر می کند.
بازی تمام شده، سکوی دختران خالی نمی شود!

بازی با یک گل به نفع استقالل تمام می شود، زنان و دختران دلشان 
نمی خواهد ورزشگاه را ترک کنند چرا که برادران، پدران و همسرانشان 
اند. حتی  کرده  آزادی همراهی  استادیوم  در  برای حضور  را  آنان  هم 
مردان هواداران هم با تشویق بانوان حضورشان را در استادیوم تایید می 
کنند. بازیکنان هم برای قدردانی از تشویق هواداران به سمت جایگاه 
بانوان می آیند. همه امید دارند این روزها تکرار شود و ادامه پیدا کند. 
به نظر می رسد تیم هایی برای بررسی زیرساخت های ورزشگاه ها در 
شهرهای مختلف تشکیل شده اند تا اگر شرایط مهیا باشد حضور زنان 
در ورزشگاه ها بیشتر و بیشتر و فضایی خانوادگی برای تماشای فوتبال 

ایجاد شود.

سالم دوباره زنان به استادیوم آزادی/
دختران آبی خوشحال آمدند، خوشحال تر برگشتند

  گزارش  : ایسنا



یک ماه دیگر، زنگ اول مهر نواخته می شود و پیژامه پوش ها و 
لقمه به دست هایی که چیز حدود دو سال و نیم پشت مانیتور 
و تبلت به معلم و تخته کالس خیره می شدند، حاال خیلی جدی 

باید بروند مدرسه!
سهیال صدیقی:  نظام آموزش آنالین همزمان با آغاز پاندمی در ایران 
روی روال افتاد. روندی که آزمون و خطای زیادی داشت و والدین را به 
شدت درگیر درس و بحث کرد. معلم هایی که شاید در ابتدای امر به 
روال آموزش آنالین آگاه نبودند و بعد از آن هم وارد چالش های متفاوتی 
شدند. این روزها در فضای مجازی از کالس سومی ها و چهارمی هایی 
صحبت می شود که اولین بار است قرار است به مدرسه بروند و خیلی ها 
معتقدند از سواد کافی برخوردار نیست. اما آیا درس و مشق تنها چالشی 
است که اول مهر امسال با آن مواجه هستیم؟ قطعا که نه! به احتمال 
زیادی با کودکانی مواجه هستیم که مهارت های اجتماعی پایینی دارند.

فصل مشترک آموزش مجازی؛ آسیب و باز هم آسیب
خانم شکوفه غیوری، معلم کالس پنجم یک دبستان پسرانه در تهران 
است و معتقد است: »آنچه که فصل مشترک آموزش مجازی محسوب 
می شود، آسیب و باز هم آسیب است و واقعا معلوم نیست بتوان تا چند 
سال آینده آن را جبران کرد؛ اما اگر بخواهم به طور مشخص درباره 
تجربه خودم صحبت کنم، این است که از اوایل آبان سال گذشته ما 
هفته ای دو یا سه روز مدرسه می رفتیم و بعد از عید نوروز هم دیگر 
روال مدرسه رفتن عادی شد. آنچه ابتدای امر مشهود بود، شکل ارتباط 
گرفتن بچه ها با یکدیگر و نحوه ارتباط با معلمان بود. حاال شانسی که 
من داشتم، این بود که معلم کالس پنجم بودم و دانش آموزانم کالس 
اول و دوم را حضوری گذرانده بودند و بعد از چندوقت مشکالتشان حل 
یا دومی که اصال روی  اما فکرش را بکنید، یک بچه کالس اول  شد 
مدرسه را ندیده و محدود بوده به یک ماه و نیم مدرسه آمدن پس از 

نوروز امسال، چه آسیب های رفتاری می تواند داشته باشد.
او ادامه می دهد: »ما مهرماه امسال با کالس سومی هایی مواجه هستیم 
مدرسه  فضای  با  می خواهند  تازه  و  هستند  اولی  کالس  واقع  در  که 
آشنا شوند. این بچه ها امسال تازه باید مهارت روی نیمکت نشستن،   
هم  ما  و  بگیرند  یاد  را  کردن  بازی  حیاط  در  یا  و  رفتن  دستشویی 

پذیرفتیم که مهارت های اجتماعی این بچه ها بسیار پایین است.
خانم غیوری اضافه می کند: »آنچه که در این دوسال و نیم برای مِن 
زیر  دنیا  همه  در  آموزشی  نظام  کارکرد  که  بود  این  شد  ثابت  معلم 
سوال رفت! چون به زعم بنده کارکرد آموزش در قالب فضای آنالین 
نمی گنجد. آموزش، یک پدیده چشم در چشم و رو در روست. کرونا 
کاری کرد که بهترین اساتید و بهترین دانشجویان هم از رویکرد اصلی 
خودشان دور شدند. کارکرد مدرسه فقط آموزش و درس و مشق نیست. 
یک بچه در مدرسه مهارت اجتماعی یاد می گیرد،  دوست پیدا می کند، 

آداب اجتماعی یاد می گیرد، تشویق و تنبیه می شود، بازی می کند، اردو 
می رود، زنگ ورزش دارد و... »درس« فقط یکی از چیزهایی است که 
دانش آموز در مدرسه یاد می گیرد اما در این پروسه ی تحصیل از راه 
دور، فقط خود »درس« باقی مانده و سایر جنبه های آموزشی حذف 

شده است.
سطح  در  را  آسیب  بیشترین  کرونا  من  نظر  »به  می گوید:  معلم  این 
آموزش ایجاد کرد و فکر نمی کنم این آسیب به این زودی ها جبران 
و  شدند  دور  چیز  همه  از  که  کم سن  بچه های  در  مخصوصا  شود. 
فرزندانشان  برای  را  آموزش  ضعف های  فقط  مدت  این  در  خانواده ها 
لحاظ کردند. یادمان نرود،   ما از ابتدای سال تحصیلی امسال با بچه های 
درس زده ای مواجهیم که هراس از درس و کتاب دارند. چون در دو سال 

گذشته جنبه شیرین آموزش را ندیدند.
وقتی بچه ها از آب گل آلود ماهی گرفتند!

دکتر مرجان علی قارداشی )روانشناس بالینی( اما روند آموزش آنالین 
در ایران را یک رویکرد بدون زیرساخت می داند: »رویه آموزش آنالین 
در ایران بدون اینترنت مناسب و بدون معلم و والدینی آگاه آغاز شد. 
والدین  و  آموزشی  کادر  میان  چالش  شرایط  این  در  بد  اتفاق  اولین 
بود. کادر آموزش درخواست هایی از والدین در راستای آموزش بچه ها 
بخواهم  اگر  ایجاد شکاف شد.  باعث  این چالش ها خودش  که  داشت 
مثال ملموسی بزنم این است که فکر کنید پدر و مادری در یک خانواده 
دچار اختالف عقیده و تضاد باشند و طبیعی است که بچه ها در این 
شرایط سوء استفاده کنند. بچه ها در این مدت چیزهایی را می دیدند که 

نباید ببینند و در این بلبشو از آب گل آلود ماهی می گرفتند. 
او معتقد است: »در این دو سال قدرت کادر آموزش زیر سوال رفت. 
به جای اینکه دانش آموزش خودش با کادر آموزش درگیر باشد،  شاهد 
چالش والدینش با کادر آموزشی بود. من مراجعه کننده نوجوانی داشتم 
که می گفت: »معلم من حرف بی منطق می زند! و من چرا باید به حرف 
بی منطق گوش دهم؟« حاال قصه چه بود؟ مادرش در چالشی با معلم 

داشته به او گفته بود، شما حرف بی منطق می زنید.
آموزش آنالین اجازه نداد که بچه ها نظام مدرسه 

را جدی بگیرند
یکی از چالش های دانش آموزان در دو سال و نیم پاندمی یاد نگرفتن 
نظم و انضباط بود که دکتر علی قارداشی در این باره می گوید: »بچه ها 
یاد  انضباط  و  نظم  آموزش،  نظام  قالب  در  پاندمی  دوران  از  پیش 
می گرفتند. هرچقدر هم که پدر و مادر این نظم را رعایت می کردند اما 
باز هم مدرسه جایی بود که قواعد،  زمانبندی و پوشش مشخصی داشت. 
مدرسه جایی بود که بچه یاید می گرفت باید به قواعد اجتماعی احترام 
بگذارد؛ مثال در صف می ایستاد و آیین صبحگاهی انجام می داد اما در 
دوران پاندمی عمال این حذف شد و بچه های این دوره احترام به نظام 

آموزشی را یاد نگرفتند. مادرها به من شکایت می کنند که فرزندشان 
دیگر از هیچ کس حساب نمی برد! خب؛  این طبیعی است. برای اینکه او 
در یک فضای فیزیکی و جدی، ناظم و معلم را ندیده و با رفتار قهری 
آنها مواجه نشده است. آموزش آنالین اجازه نداد که بچه ها نظام مدرسه 
را جدی بگیرند. در این دوره درگیری والدین و فرزندانشان برای درس 
ایرانی در شرایط عادی هم در این  خواندن هم شدت گرفت. والدین 
مورد والدین سخت گیری بودند و حاال با پاندمی شرایط پیچیده تر هم 

شده بود و شکاف والدین و بچه ها هم زیاد شد.ـ«
بچه هایی که فقط برد ـ برد بازی می کنند

او درباره ضعف ارتباطی و مهارت اجتماعی بچه ها توضیح می دهد: »در 
زمان قدیم، بچه ها در خانواده هایی زندگی می کردند که هم ساالنی برای 
اما االن مثل گذشته نیست و بچه ها تقریبا تنها  وقت گذرانی داشتند 
بازی های  در همین  را  باخت  و  برد  قاعده  در گذشته  بچه ها  هستند. 
کودکانه یاد می گرفتند اما االن بچه ها فقط »برد، برد« بازی می کنند؛ 
چرا؟ چون با بزرگ تر از خود بازی می کنند و بزرگ تر معموال از خودش 
می گذرد تا کودک لذت بردن را بچشد. این در حالی است که کودک 
در بازی با هم ساالن خودش جنگیدن برای هدف را یاد می گیرد و از 
خانه  در  نیم  و  سال  دو  حدود  بچه ها  می آید.  بیرون  امن  حاشیه  آن 
بزرگ شدند و یک سری از روابط که می توانستند در مدرسه یاد بگیرند 
را یاد نگرفتند. بچه ها در مدرسه با هم بازی می کنند،  دعوا می کنند، 
آشتی می کنند و همه این ها برایش الزم است. ما بچه هایی داریم که 
این ها  و  شد  آغاز  پاندمی  دوران  بودند،   پنجم  و  چهارم  کالس  وقتی 
دوران نوجوانی را تنهایی در خانه گذراندند. آنها ارتباط باهم سال را از 
دست دادند و این خیلی موضوع مهمی است. من مراجعه کننده نوجوانی 
داشتم که افسرده بود،  چون در دوران کرونا اجازه نداشت از خانه بیرون 
رود و یا با دوستانش تفریح کند و این خودش موجب اختالل اضطراب 
و افسردگی شده بود. من مراجعین اینچنینی زیاد داشتم چون در این 
مدت کسی را نداشتند که بتوانند احساساتشان را به اشتراک بگذارند.«

او همچنین تاکید می کند: »در یک شرایط ایده آل، کودک باید قواعد 
اجتماعی را یاد بگیرد. رابطه رو در رو خیلی مهم است اما بچه های ما 
پشت قاب مانیتور و تلفن همراه را این را ندیدند. آموزش والدین خیلی 
مهم است اما قرار گرفتن در محیط اجتماعی همه چیز را عوض می کند. 
نقش مدارس واقعا مهم تر از نقش والدین آموزش ندیده است. سه ماه 
اول امسال، دانش آموزانی خواهیم داشت که نمی دانند مدرسه چیست؟ 
به زعم بنده مدارس، سه ماه اول سال تحصیلی امسال را به آموزش 
قوانین اجتماعی بپردازند.  ما اول مهر امسال، کالس سومی هایی داریم 
که بار اولشان است به مدرسه می آیند، مثل یک کالس اولی که روز اول 

مدرسه گریه می کند و مادرش را می خواهد. 
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هف از خانواده و جوانی جمعیت، سقط  قانون حمایت  موضوع ماده 5۶ 
قانونی است که براساس آن در مواردی که ناهنجاری های جنینی 
و یا خطر جانی مادر وجود داشته باشد، با تشکیل کمیسیون سقط 
قاضی  رأی  صدور  با  و  تعیین شده  ضوابط  براساس  و  قانونی  جنین 

ویژه کمیسیون، مجوز سقط قانونی صادر می شود.
ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون  آیت اهلل سید 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
مصوب مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری ابالغ کرد.
این قانون در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک 
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسالمی تصویب و 
پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال به تأیید 

شورای نگهبان رسیده است.
ماده "5۶" قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سقط  ـ  جوانی جمعیت  و  خانواده  از  حمایت  قانون   "۵۶" ماده  اساس  بر 
جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد )۷۱۶( 
تا )۷۲۰( قانون مجازات اسالمی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، 

حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می  در مواردی که  مادر صرفاً 
تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند. کلیه 
مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را 

سریع به کمیسیون سقط قانونی ارجاع کنند.
و  متعهد  پزشک متخصص  ویژه، یک  قاضی  از یک  مرکب  این کمیسیون 
یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر 
ظرف یک هفته تشکیل می شود. رأی الزم توسط قاضی عضو کمیسیون با 
رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می شود. قاضی عضو در 
کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط 
قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می کند: الف( ـ در صورتی که 
جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط 
جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج 
روح در جنین نباشد، ب( ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و 
جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است، 
ـ  شود:  احراز  زیر  شرایط  جمیع  ولی،  اظهارات  اخذ  از  پس  چنانچه  ـ  ج 
رضایت مادر ـ وجود حرج)مشقت شدید غیرقابل تحمل( برای مادر ـ وجود 
قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط 
به بیماری یا نقص در جنین است ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای 
حرج مادر ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح ـ کمتر از چهار ماه بودن 

سن جنین.
شعب  یا  شعبه  در  اعتراض  قابل  هفته  یک  ظرف  صادره  رأی  تبصره۱ـ 
اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس 
قوه قضائیه در این امر است و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته 

تصمیم خود را اعالم کند.
موارد  در  موظفند  قانونی  پزشکی  تأیید  مورد  های  بیمارستان  تبصره۲ـ 
مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه  های 
ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطالعات مربوط را با رعایت اصول 
محرمانگی در پرونده الکترونیک سالمت بیمار و یا سامانه ماده )۵۴( این 

قانون ثبت و بارگذاری کنند.
تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطالعات مربوط به کلیه مراحل درخواست 
سقط تا نتیجه آن، اعم از دالیل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور 
یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در 
ثبت  قانون  این   )۵۴( ماده  سامانه  یا  و  بیمار  سالمت  الکترونیک  پرونده 
اختیار مجلس شورای  را هر سال در  و اطالعات آن  بارگذاری می  کند  و 

اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی قرار می  دهد.
این ماده  از مراحل  یا دارو فروش، خارج  یا ماما  تبصره۴ـ چنانچه پزشک 
وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین کنند عالوه بر 
مجازات مقرر در ماده )۶۲۴( قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم ـ تعزیرات 
این  باطل می  شود. تحقق  فعالیت شان  پروانه  بازدارنده(،  و مجازات  های 

جرم نیازمند تکرار نیست.
دستورالعمل اجرایی ماده 5۶ قانون حمایت از خانواده به 

زودی تدوین می شود
در پی برگزاری جلسات متعدد در سازمان پزشکی قانونی کشور و پژوهشگاه 
قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی 

جمعیت به زودی تدوین می شود.
اجرایی  دستورالعمل  اگرچه  گفت:  سازمان  بالینی  معاینات  امور  مدیرکل 
اولیه این ماده قباًل به استان ها ابالغ شده است در آخرین جلسه مربوط به 
تدوین دستورالعمل اجرایی تکمیلی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده که در 
سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، پیش نویس دستورالعمل اجرایی 

این ماده قانونی به تدوین نهایی رسید.

فرزانه مهدی زاده افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد 
دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی کشور 
ویژه  قضات  تمامی  به  قضاییه،  قوه  معاون حقوقی  تأیید  و  بررسی  از  پس 
کمیسیون های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابالغ شود. به گفته وی 
طی ماه های گذشته جلسات متعددی در پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان 
جرم شناسی  و  جزا  حقوق  پژوهشکده  سرپرست  حضور  با  قانونی  پزشکی 
پژوهشگاه قوه قضاییه، نمایندگانی از گروه فقه و حقوق سالمت پژوهشگاه 
معاونت  )نماینده  قضاییه  قوه  لوایح  تدوین  مدیرکل  معاون  قضاییه،  قوه 
حقوقی( و رییس دادسرای جرائم پزشکی استان تهران و همچنین اعضایی 
معاون  آزمایشگاهی،  و  پزشکی  معاون  جمله  از  قانونی  پزشکی  سازمان  از 
آموزش و پژوهش، مشاور عالی رییس و مدیرکل و کارشناسان امور معاینات 
بالینی سازمان پزشکی قانونی تشکیل و در خصوص چگونگی رفع ابهامات 

اجرایی این ماده قانونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می شود

اینکه مجوز  به  اشاره  با  قانونی  رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی 
سقط قانونی با رأی قاضی صادر می شود، گفت: پس از صدور جواز سقط که 
در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می تواند به بیمارستان  هایی که فهرست 
آن ها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می  دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.

و  گفت  در  قانونی  سقط  مجوز  صدور  جدید  فرایند  درباره  جعفری  آسیه 
درخواست های  بررسی  در  فوریت  حفظ  بر  تأکید  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو 
سقط قانونی، افزود: در صورت محدودیت زمانی و وجود فوریت در صدور 
مجوز سقط )به دلیل سن بارداری و نزدیکی آن با سقف زمانی برای صدور 
مجوز(، کمیسیون سقط با حضور قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک 
قانونی در همان روز مراجعه تشکیل و درخصوص صدور یا نبود صدور جواز 

تصمیم گیری می  شود.
روند جدید بررسی درخواست های سقط قانونی

 در پزشکی قانونی
وی در توضیح روند جدید بررسی درخواست های سقط قانونی در پزشکی 
قانونی گفت: نخستین مرحله برای دریافت مجوز سقط مراجعه مادر باردار 
به اداره پزشکی قانونی مرکز استان است البته در برخی مراکز استان  های 
را  متقاضیان  این  اداره ها  از  یکی  فقط  اداره هستند  دارای چند  بزرگ که 

پذیرش می  کند.
استان  های  در  افزود:  قانونی  پزشکی  سازمان  کیفی  کنترل  گروه  رئیس 
پهناوری مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل وسعت و پراکندگی 
قانونی  ادارات پزشکی  به  باردار  امکان مراجعه مادر  استان،  شهرستان های 
برخی از شهرهای آن استان )به غیر از مرکز استان( نیز وجود دارد که البته 

تعداد این شهرها بسیار محدود است.
وی ادامه داد: همچنین در موارد نادری که مادر به دلیل بیماری بستری 
است، همسر یا یکی دیگر از بستگان نزدیک می توانند با معرفی نامه پزشک 
معالج به اداره پزشکی قانونی مراجعه کنند و تقاضای سقط را از جانب مادر 

باردار مطرح کنند.
مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی

گفت:  قانونی  پزشکی  به  مراجعه  برای  نیاز  مورد  مدارک  درباره  جعفری 
متقاضی  از سوی  مدارکی  است  الزم  قانونی،  پزشکی  به  مراجعه  زمان  در 
اوایل  سونوگرافی  معتبر،  شناسایی  کارت  مدارک  این  جمله  از  شود  ارائه 
بارداری، مدارک الزم دال بر ناهنجاری جنین مانند سونوگرافی ناهنجاری 
که  در صورتی  و  است  ژنتیک  آزمایش  گزارش  یا  اکوکاردیوگرافی  جنین، 
علت تقاضای مادر برای سقط، بیماری خود مادر است ارائه مدارک دال بر 

بیماری مادر به همراه گواهی پزشک معالج الزم است.
از  پس  داد:  ادامه  قانونی  پزشکی  سازمان  بالینی  معاینات  کارشناس  این 
پذیرش و تشکیل پرونده، مادر باردار توسط یکی از پزشکان مورد مصاحبه و 

بعضی اوقات معاینه می شود و در صورتی که مدارک ارائه شده کامل نباشد 
مدارک تکمیلی نظیر سونوگرافی، درخواست و گاه نیز مشاوره با متخصصین 

انجام می  گردد.
در پرونده های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در 

بررسی و اعالم نظر یک موضوع اساسی است
وی با تأکید بر اینکه در پرونده های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در 
بررسی و اعالم نظر یک موضوع اساسی است، تصریح کرد: پس از تکمیل 
باشد که محدودیت شدید زمانی در  پرونده چنانچه سن جنین در حدی 
صدور مجوز سقط وجود داشته باشد )صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح 
یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می شود( در همان روز کمیسیون سقط با 
حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل و قاضی کمیسیون 

درخصوص صدور یا عدم صدور جواز سقط تصمیم  گیری می کند.
صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می شود

جعفری درباره مواردی که محدودیت زمانی ندارد، گفت: در صورتی که با 
احراز همه شرایط الزم، محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود نداشته 
باشد )صدور مجوز سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان پذیر است(، 
پس از تشکیل و تکمیل پرونده از مادر خواسته می  شود تا در روز معینی 
)طی حداکثر ۷ روز آینده( مجددا مراجعه کند و در جلسه کمیسیون سقط 
حضور یابد، در آن جلسه براساس نظر قاضی کمیسیون در خصوص امکان 

صدور یا عدم صدور جواز سقط قانونی تصمیم  گیری می شود.
به گفته وی در مواردی که علت تقاضای سقط، ناهنجاری، بیماری جنین 
است، عالوه بر مادر، اخذ اظهارات همسر وی نیز ضروری است، در این موارد 
الزم است شناسنامه مادر و همسر وی نیز ارائه شود و در صورت عدم امکان 
حضور همسر، قاضی کمیسیون در خصوص چگونگی اخذ اظهارات همسر 
وی تصمیم گیری خواهد کرد، اما در مواردی که علت تقاضای سقط، بیماری 

مادر باشد، ضرورتی به اخذ اظهارات همسر نیست.
رئیس گروه کنترل کیفی سازمان با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی 
قاضی صادر می شود، افزود: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی 
است، مادر باردار می  تواند به بیمارستان  هایی که فهرست آن ها را پزشکی 

قانونی در اختیار او قرار می  دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.
جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد

جواز  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد و در صورتی که از اعتبار 
آن بگذرد این جواز باطل می  شود، برخی اوقات اعتبار رأی از این هم کمتر 
است زیرا انجام سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان پذیر است و اگر 
سن جنین نزدیک به ۴ ماهگی باشد گاه مجوز سقط صادرشده فقط یک 
روز اعتبار دارد و مادر باردار باید هرچه سریعتر به بیمارستان مراجعه کند.  
جعفری تأکید کرد: تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است و 
فقط با مجوز سقط قانونی )صادرشده توسط قاضی( و نسخه پزشک، داروی 
الزم از داروخانه بیمارستانی که مادر در آن بستری است توسط مسئولین 
در  کرد:  نشان  قرار می گیرد. وی خاطر  استفاده  مورد  و  تهیه شده  بخش 
مواردی که مادر یا همسر وی به رأی صادره دال بر جواز یا عدم جواز سقط 
اعتراض داشته باشند، می  توانند به دادگاه تجدید نظر ویژه سقط قانونی 
مراجعه کنندو امکان اعتراض تا حداکثر یک هفته بعد از زمان صدور رأی 
است ولی الزم است به سن جنین توجه شود، زیرا اگر سن بارداری بیش 
از چهار ماه باشد امکان تغییر در رأی صادره وجود ندارد. عباس مسجدی 
در  خبری  نشست  در  امسال  ۳۱خردادماه  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس 
اعالم کرد: در دو  آمارسقط درمانی  ایرنا در مورد  به سوال خبرنگار  پاسخ 
که  داشتیم  درمانی  سقط  تقاضای   ۹۰۳ و  هزار  یک  امسال  ابتدایی  ماهه 
این تعداد یک هزار و ۴۷۷ نفر مجوز دریافت کردند ضمن آنکه تعداد  از 
تقاضاها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۵ درصدی داشته است.

سقط قانونی/تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ 
قانون حمایت از خانواده

  گزارش  : ایرنا



امنیت  ایجاد  می گویند:  زنان  حوزه  و  اجتماعی  مسائل  کارشناسان 
هستند؛  زنان  دوستدار  شهر  تحقق  در  مهم  شاخص هایی  عدالت  و 
شاخص هایی که خود جز با اصالح نگاه جامعه به زنان، حاصل نمی شوند.

اصالح نگاه جنسیت زده جامعه به زنان و نقش اجتماعی آنان، ارتقای 
شاخص عدالت در توزیع امکانات شهری و فراهم آوردن زیرساخت ها در 
افزایش امنیت فضاهای شهری برای حضور و فعالیت بانوان در جامعه، 

همگی در ایجاد شهرهای دوستدار زنان موثر هستند.
امکانات  و  ساختارها  از  باید  عمومی،  زیست  فضای  عنوان  به  شهرها 
برخوردار  اجتماعی  گـروه های  همـه  فعالیت  و  حضور  برای  مناسبی 
باشند تا همه شهروندان فارغ از سن، جنسیت، قومیت و ...  بتوانند در 

زندگی عمومی مشارکت داشته باشند.
  زنان نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران را تشکیل می دهند، اما 
بیشتر شهرهای کشور، امکانات و بسترهای الزم را به منظور استفاده 
بهینه از فضای شهری برای آنان فراهم نکرده استپررنگ تر شدن نقش 
زنان در جامعه در قیاس با گذشته، فضا و بسترهایی متناسب با شرایط 
جدید می طلبد. امروزه جبران کم توجهی به نیازهای زنان در محیط های 

شهری از الزامات توسعه اجتماعی قلمداد می شود.
پروژه »شهر دوستدار زنان« بر راهبردهای کالن برای رفع محدودیت ها، 
ارتقای استانداردها و مناسب سازی فضای شهری برای حضور و فعالیت 
اجتماعی زنان مبتنی است.  حضور بانوان در فضاهای شهری نیازمند 
با  الزاماتی است که مدیران و برنامه ریزان شهر باید آن ها را متناسب 
ویژگی های ملی در برنامه ها و طرح های توسعه شهری مدنظر قرار دهند.

ارائه  متفاوتی   دیدگاههای  زنان  و حوزه  اجتماعی  علوم  کارشناسان   
کرده اند. این کارشناسان در اظهارات خود  به تشریح ابعاد و حوزه های 
در کشور  زنان  نیازهای  با  متناسب  و محیطی  سیاست گذاری شهری 

پرداخته اند.
مهدیه منافی کارشناس ارشد مطالعات زنان و مسئول پایگاه علمی-

تحلیلی مؤمنات در گفت وگو با ایرنا، در نظر گرفتن نیازهای زنان در 
از مهمترین  را  امکانات متناسب  ایجاد  ابعاد مختلف زندگی شهری و 

اهداف ایجاد شهر دوستدار زنان می داند.
بیش از آنکه فضای پارک ها به لحاظ کالبدی و امکانات فیزیکی اهمیت 
داشته باشد، جو حاکم بر این مراکز و احساس امنیت و راحتی اهمیت 

دارد
عمومی،  نقل  و  حمل  حوزه  در  مشکالتی  با  زنـان  منافی،  گفته  به 
پارک ها و فضاهای عمومی در فضاهای شهری مواجه هستند و مادران 
دشواری های مذکور را به طور مضاعفی متحمل مـی شوند. همراه داشتن 
کودکان در فضاهای شهری با سطوح ناهموار و پله های متعدد، وجود 
برای  مکان هایی  به  نیاز  و  آمـد  و  رفت  مسیرهای  در  متعدد  موانع 

شیردهی فرزندان دشواری های مضاعفی برای مـادران ایجاد می کند.
به گفته کارشناس ارشد مطالعات زنان،  امنیت بر تمام نیازهای شهری 
یک زن سایه می اندازد.  نیازهای یک زن برای داشتن مکان های امن 
برای خلوت از ضروری ترین مسائل این قشر از اجتماع به شمار می رود.

عالوه براین، بسـیاری از پارک های همگانی به لحاظ امنیت و راحتی 
فضای مناسبی برای حضور زنان، به ویژه زنان تنها، ندارند. از نظر زنان 
فضای پارک ها بیش از آنکه به لحاظ کالبدی و امکانات فیزیکی اهمیت 
داشته باشد، جو حاکم بر این تفرجگاه ها و احساس امنیت و راحت بودن 

در آن ها مهم است.

عدالت؛ شاخصی مهم در تحقق شهر دوستدار زنان
از  هدف  رسانه ای  گفت وگویی  در  شهرسازی  کارشناس  اخگر  حامد 
تحقق شهر دوستدار زنان را نه فقط تخصیص منابع برای قشر خاصی 
از جامعه، بلکه توجه به رعایت عدالت اجتماعی در تخصیص فضاهای 
شهری می داند تا این قشر از جامعه بتوانند با داشتن امنیت بیشتری در 

فضاهای شهری حضور پیدا کنند.
 این کارشناس شهرسازی می افزاید، تامین امنیت یکی از شاخص های 
اساسی در تحقق شهر پایدار و سالم است که باید از سوی بخش های 
نیاز  باشد.  توجه  مورد  شهروندان  و  شهری  مدیریت  از  اعم  مختلف 
است در حوزه کالبد و فیزیک شهر بسترسازی مناسب صورت گیرد 
و مولفه هایی مانند نور، ازدحام، دسترسی به حمل و نقل عمومی، فرم 
فضا، اطالعات محیطی گمراه کننده، آسایش بصری و محیطی، کنترل 
نفوذپذیری، کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین در این خصوص مدنظر 

قرار بگیرد.
هدف از تحقق شهر دوستدار زنان نه فقط تخصیص منابع برای قشر 
از جامعه، بلکه توجه به رعایت عدالت اجتماعی در تخصیص  خاصی 

فضاهای شهری است
به گفته اخگر، حضور بانوان در فضاهای شهری نیازمند الزاماتی است که 
باید مدیران و برنامه ریزان شهر آن ها را در برنامه ها و طرح های توسعه 
زنان در ساخت فضاهای شهری،  قرار دهند. مشارکت  شهری مدنظر 

مدیران و برنامه ریزان را در اجرای بهتر برنامه های خود یاری می کند.
تغییر نگاه جامعه به زنان؛ بسترساز شهر دوستدار زنان

الهام سوری طراح شهری و مدرس دانشگاه در گفت وگویی رسانه ای 
در مورد تقلیل ایده شهر دوستدار زنان به اقدامات کالبدی مانند نوع 
کف سازی  و رنگ آمیزی جداره ها هشدار داده و می گوید: نوع نگاه به زن 

در جامعه باید تغییر کند. 
بر  بیشتر  و  است  شده  جنسی  کنونی  نگاه  می کند،  تاکید  سوری 
از  استفاده  با  دارد. شهرداری  تاکید  زن  و ظاهری  فیزیکی  جنبه های 

تا حد زیادی  تبلیغاتی(  تابلوهای  ابزارهایی که در اختیار دارد )مانند 
می تواند شهروندان را در مورد تغییر این نگاه، آموزش دهد.

از نگاه این مدرس دانشگاه،  فضاهای امن خارج از خانه، هویتی فراتر 
از خانه داری به زنان می دهند که به خودی خود پتانسیل شکل گیری 
یک عرصه عمومی برابر را افزایش می دهد. با افزایش حضور، مشارکت و 
تصمیم گیری زنان در عرصه  عمومی و فراگیری سیاست های کالنی که 

کل جامعه را متأثر می سازد، این بستر فراهم می شود.
شهین برمکی کارشناس ارشد جامعه شناسی در گفت وگویی رسانه ای 
در  جمله  از  آقایان  و  خانم ها  برای  شهری  فضاهای  کردن  تفکیک 
پارک ها، مترو و اتوبوس را موجب تقویت نگاه جنسیتی جامعه دانست.

تفکیک ها  این  موافق  خانم ها  از  خیلی  اگرچه  کارشناس  این  دید  از 
هستند و آن را موجب امنیت و راحتی خود می دانند اما باید قبول کرد 
که این امر به صورت زیرپوستی به جای آن که به امنیت زنان منجر 

شود، نگاه غالب بر جامعه را جنسیتی تر می کند.
شهرداری با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد تا حد زیادی می تواند 

شهروندان را در مورد تغییر نگاه جنسی شده به زنان آموزش دهد
این جامعه شناس پیشنهاد می کند: بهتر است به جای اقدام کردن به 
تفکیک ها در هر زمینه و حوزه ای، تمرکز مسئوالن و نیز تالش رسانه ها 
آقایان همزیستی  تا خانم ها و  باشد  روی فرهنگسازی مدام و مستمر 
محترمانه و غیرآسیب زا را یاد بگیرند و در کنار هم امنیت داشته باشند.

در مجموع ، تحقق شهر دوستدار زنان ترکیبی از اقدام های جدی در 
جنسیت زده  نگاه  اصالح  می طلبد.  را  جامعه  فیزیکی  و  ذهنی  حوزه 
جامعه به زنان و نقش اجتماعی آنان، ارتقای شاخص عدالت در توزیع 
امکانات شهری و فراهم آوردن زیرساخت ها در افزایش امنیت فضاهای 
شهری برای حضور و فعالیت بانوان در جامعه، همگی در ایجاد شهرهای 

دوستدار زنان نقش بسیار موثری دارند.
برنامه ریزان و مدیران شهری باید ضمن توجه به این مسائل، برای تحقق 

شهر دوستدار زنان، از ظرفیت خود بانوان هم بهره بگیرند.
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برگزاری نشست هم اندیشی رسانه ای نماینده ولی فقیه با اصحاب رسانه 

نماینده  رسانه ای  هم اندیشی  صمیمانه  نشست 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس با اصحاب 

رسانه در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد. 
زاده  عبادی  حجت االسالم   ، دریا  آوای  گزارش  به 
حضور  از  تشکر  ضمن  استان،  در  ولی فقیه  نماینده 
به  خبرنگاران  گفت:  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 
 واسطه تریبونی که در اختیار دارند هرچه می نویسند 
باید پاسخی به نیاز مخاطبان باشد و این امر را اصل 
کار خود قرار دهند و از در اختیار گذاشتن خبر خام 
و بدون تحلیل به مخاطب بپرهیزید؛ زیرا همگان از 
نکته  و  نیستند  برخوردار  خبر  تحلیل  قوه  داشتن 
است  که  این  است  اهمیت  حائز  بسیار  که  دیگری 
ما در جامعه  با چالش های جدی مواجه هستیم .  از 
گرفتن حق وحقوقمان  و  گری  مطالبه  اصول  سویی، 
را به درستی نمی دانیم اما می خواهیم مطالبه گر هم 
باشند  عادی  مردم  که  توده  باشیم، پس چه جامعه 
داران  تریبون  و  که خبرنگاران  و چه جامعه خواص 

باشند، نیازمندند که بدانند مطالبه گری چیست. 

وی در ادامه بیان داشت: »بحث دیگر اخالق رسانه 
است که بسیار مهم است، 

اخالق رسانه ای، صداقت، دوری از تزویرها، منصفانه 
نوشتن و دوری از غرض ورزی های شخصی از اهمیت 
باید منافع  انتشار اخبار  ویژه ای برخوردار است. در 
در همین  و  گرفته شود  قرار  مدنظر  اسالمی  جامعه 
پویایی  به  را  جامعه  می تواند  منصفانه  نقد  راستا 
از  باید  خبرنگاران  اینکه  به  اشاره  با  وی  برساند. 
حاشیه ها پرهیز کنند، عنوان کرد: ما امروز در جامعه 
دور  حال  در  که  هستیم  مواجه  بسیاری  حواشی  با 
کردن ما از مسیر و مقصد اصلی هستند و خبرنگاران 

باید حواشی را با ابزار رسانه دور کنند.
در این نشست اهالی رسانه به بیان  مشکالت خود 
در حوزه چاپ و پیگیری مطالبات خود از سایر نهادها 
پرداختند و نماینده ولی فقیه نیز از پیگیری مشکل 
مسکن خبرنگاران با همکاری فعاالن این حوزه خبر 

دادند.

امنیت، عدالت و اصالح نگاه جامعه؛ 
بسترساز شهر دوستدار زنان

  گزارش  : ایسنا
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معاون وزیر ورزش و جوانان:
تسهیالت متقاضیان وام ازدواج تا هفته آینده پرداخت 

می شود
 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در توئیتی با هشتک هفته 
دولت گفت: زوج هایی که در بانک های دولتی درخواست وام ازدواج داده  
و پرونده آنان تا ۲۹ مرداد تکمیل شده است، تا هفته آینده تسهیالت 
خود را دریافت می کنند. وحید یامین پور در این توئیت تصریح کرد: »بنا 
بر اعالم وزارت اقتصاد، زوج هایی که در بانک های دولتی درخواست وام 
ازدواج داده اند و پرونده های آنها تا روز ۲۹ مردادماه تکمیل شده است تا 
هفته آینده تسهیالت خود را دریافت خواهند کرد.«  معاون امور جوانان 
نیز در دومین جلسه شورای  عالی  وزیر ورزش و جوانان ۲۷ مردادماه 
جوانان گفت: براساس مصوبه شورای عالی جوانان دستگاه های دولتی و 
عمومی باید ۲۰ درصد از امکانات و ظرفیت های خود را رایگان در اختیار 
زوج های جوان قرار دهند. آیین نامه استفاده از امکانات دستگاه ها تا ۳ 
ماه آینده به کمیته ساماندهی ازدواج جوانان در سراسر کشور ابالغ و 
سامانه ای راه اندازی خواهد شد که متقاضیان با مراجعه به این سامانه 

بتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.
براساس مصوبه شورای عالی جوانان همچنین زمان ارجاع متقاضیان به 
بانک ها برای دریافت وام ازدواج ۱۵ روز و زمان پرداخت وام ۱۰ روز پس 
از تکمیل پرونده تعیین شد. براساس این مصوبه، وام ازدواج به زوج های 
جوان فقط با یک ضامن پرداخت می شود و بانک مرکزی موظف است بر 

اجرای این مصوبه نظارت کند.
خزعلی: آموزش های حضوری حین ازدواج

 هزینه بر  است
 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با مروری بر آسیب شناسی 
نبود  و  است  هزینه بر  آموزش ها  این  گفت:  ازدواج،  حین  آموزش های 
به  دسترسی  در  زوجین  شرایط  و  حضوری  آموزش های  بر  کنترل 

آموزش های حضوری از دیگر آسیب های این حوزه است.
انسیه خزعلی در سومین نشست بحث و بررسی پیرامون آموزش های 
ازدواج و بررسی روند  با هدف آسیب شناسی آموزش های حین  ازدواج 
اجرایی این آموزش ها و شناسایی زمینه های هماهنگی و هم افزایی بین 
دستگاه ها اظهارداشت: با توجه به محتوای آماده، در دسترس و نظارت 
برای  به عنوان بستری  ارزیابی،   آموزش های غیرحضوری  قابل  شده و 
به  ارائه شده  کیفیت خدمات  و  ازدواج  آموزش های حین  ارتقاء سطح 
امور  شمار می رود.لیال زعفرانچی، معاون بررسی های راهبردی معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیز با تأکید بر تکالیف وزارت بهداشت 
از  و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها در ماده ۳۸ قانون حمایت 
در  خانواده  و  زن  ملی  ستاد  مسئولیت  به  جمعیت  جوانی  و  خانواده 
راستای اجرای بند »ذ« ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه پیرامون 
رصد و پایش مستمر برنامه دستگاه ها در حوزه آموزش و مشاوره مستمر 
و مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم 
پنج سال پس از ازدواج اشاره کرد. کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی 
به  اشاره  ضمن  نشست  این  طی  همچنین  خانواده،  و  زنان  اجتماعی 
تاریخچه روند آموزش و همکاری شورا با وزارت بهداشت، بر نیازسنجی 
و اثرسنجی همزمان، شناسایی چالش ها و آسیب های آموزش های حین 

ازدواج و چگونگی رفع چالش ها هنگام طرح و برنامه ریزی تاکید کرد.
نظر  تبادل  و  طرح ها  بررسی  به  نیز  مدعوین  سایر  نشست  این  در 
روز   ۲۱ مدت  ظرف  شد  مقرر  پایان  در  پرداختند.  ایده ها  درخصوص 
شیوه نامه اجرای آموزش های غیرحضوری حین ازدواج با همکاری نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و وزارت بهداشت تدوین و جهت بحث 

و بررسی در نشست آتی ارائه شود.
این نشست به میزبانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 
با حضور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مسئول دفتر 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نمایندگانی از وزارت بهداشت،   
مرکز  و  دانشگاهیان  مجازی  آموزش  مرکز  پزشکی،  آموزش  و  درمان 

روان سنجی هوشبهر برگزار شد.
با حکم وزیر ورزش و جوانان؛

دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منصوب 
شد

توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  حکمی  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
اجتماعی جوانان را به عنوان دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی 

جمعیت این وزارتخانه منصوب کرد.
دفتر  مدیرکل  متقی فر"  "مهدی  حکمی  در  سجادی  سیدحمید 
برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان را عنوان 
دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این وزارتخانه منصوب 
تجارب  به  عنایت  »با  است:  آمده  و جوانان  وزیر ورزش  کرد. در حکم 
ارزنده و شایستگی های جنابعالی در حوزه جمعیت و خانواده، در راستای 

اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب جلسه علنی 
مورخ ۲۶ اسفند ۹۹ مجلس شورای اسالمی و با توجه به عضویت وزارت 
ورزش و جوانان در ستاد ملی جمعیت )مطابق ماده یک این قانون( به 
و جوانی  از خانواده  قرارگاه حمایت  »دبیر  عنوان  به  این حکم  موجب 
جمعیت وزارت ورزش و جوانان« منصوب می شوید.« تشکیل دبیرخانه 
هم  و  هماهنگی  ایجاد  و  نقش  تعیین  جمعیت،  جوانی  جمع  قرارگاه 
افزایی بین معاونت ها و دفاتر و زیرمجموعه های وزارت با موضوع جوانی 
جمعیت و خانواده، تدوین و ابالغ دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات 
قانون در چهارچوب مصوبات شورای عالی  این  با اجرای بهینه  مرتبط 
انقالب فرهنگی )موضوع ماده ۲ قانون(، تهیه برنامه عمل متناظر وظایف 
مرتبط با این قانون )ماده های ۳۹، ۳۷، ۳۱، ۳۰و...( به همراه تقسیم کار 
بین حوزه های مختلف وزارت، پیشنهاد اعتبارات مرتبط با این قانون در 
وزارت در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری 
بخش های مربوطه، ارائه گزارش عملکرد فعالیت های کارگروه و بخش 
های مختلف وزارت در راستای اجرای قانون، نظارت و ارزیابی مستمر بر 
اجرای بهینه وظایف بخش های مختلف وزارت مرتبط با مفاد و تکالیف 
وزارت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از جمله وظایف 

دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محسوب می شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

کمیته بانوان هوانورد تشکیل می شود
بانوان  از تشکیل کمیته  امور زنان و خانواده ریاست جمهوری   معاون 

هوانورد در کارگروه اشتغال زنان در معاونت زنان و خانواده خبر داد.
»انسیه خزعلی« در نشست صمیمی با بانوان هوانورد به مناسبت هفته 
دولت، در محل فرودگاه مهرآباد پس از شنیدن مشکالت بانوان خلبان 
و مهماندار در زمینه چالش های پیش رو در خصوص استخدام و نحوه 
ورود به این حیطه و همچنین مزایایی که باید برای این قشر با توجه 
به سختی کاری که در این شغل وجود دارد، در نظر گرفته شود با ابراز 
خرسندی حضور در این جمع و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر 
و  دانش  برحسب  خلبان  بانوان  اظهارداشت:  وی  کرد.  بیان  را  مطالبی 
مهارت خود در این عرصه ارتقا یافته اند و با توجه به شعار رئیس جمهور 
و تاکید بر مساله عدالت جنسیتی، باید مشکالت پیش رو در این حوزه 
برخوردار  مناسب  پشتیبانی های  از  بتوانند  تا  مرتفع شود  بانوان  برای 
برطرف شدن مشکالت  زنان جهت  افزود: معاونت  ادامه  شوند. وی در 
فعالیت  منزل  و  اجتماعی  میان شغل  تعارضاتی که  درباره  زنان شاغل 
بتوانند  بانوان  وجود دارد، نظام واره  شغلی را در دست تنظیم دارد که 
بهترین  به  خانوادگی خود  فعالیت های  کنار  در  را  اجتماعی  مسئولیت 

وجه ارائه دهند.
اشاره به سخنان مقام  با  امور زنان و خانواده  معاون رئیس جمهور در 
معظم رهبری و نقش بی بدیل زنان در خانواده و جامعه، ابراز امیدواری 

کرد بانوان بتوانند هر دو نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
که  مسئولیت هایی  و  ویژگی ها  شرایط،  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
از  برخی  نظر گرفته شود.  در  باید  امتیازهایی  دارد،  بانوان وجود  برای 
موضوعات پیرامون کم شدن سن بازنشستگی بانوان و حمایت در مساله 

جمعیت مطرح شده است و پیگیری می شود.
گفتنی است در پایان مراسم، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در گفت وگوی صمیم با بانوان خلبان در جریان مسائل جزئی تر همچون 
بحث آموزش، دوران بارداری بانوان خلبان و محدودیت های پرواز قرار 

گرفت.
آتش نشانان زن در کیش استخدام می شوند

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: این شرکت در نظر 
دارد برای توسعه خدمات و استفاده از ظرفیت بانوان، آتش نشان زن در 

این جزیره استخدام کند.
محسن نظرپور در نشست هم اندیشی با خبرنگاران جزیره اظهار داشت: 
و  آب  عمران،  شرکت  در  شاغل  بانوان  توان  از  ابتدا  منظور  این  برای 
خدمات جزیره که داوطلب فعالیت در بخش آتش نشانی باشند استفاده 
خواهد شد. وی اضافه کرد: هدف گذاری برای بکارگیری آتش نشانان بانو 
در این جزیره انجام شده چرا که نیاز به این نیروها به خوبی احساس 
می شود و در این راستا ابتدا باید زیرساخت های حضور آنان در ایستگاه 
و خدمات جزیره کیش  فراهم شود. مدیرعامل شرکت عمران، آب  ها 
کیش  جزیره  عمومی  اماکن  برخی  سازی  ایمن  در خصوص  همچنین 
از حوادث احتمالی و آتش سوزی نیز  بازارها برای جلوگیری  از جمله 
گفت:  آتش نشانی جزیره این هدف را به صورت ویژه دنبال می کند اما 
تحقق کامل آن نیازمند فرهنگ سازی و همکاری جوامع مختلف است.

وی افزود: شرکت عمران آب و خدمات جزیره در کنار اعالم هشدارهای 
الزم به سرمایه گذاران و بهره برداران به زودی در صورت عدم تمکین 
آنان به این هشدارها با اقدامات قضایی تحقق این برنامه را دنبال می 

کند.
نظرپور همچنین تعیین تکلیف مدیریت حمل و نقل را یکی از برنامه 

های پیش روی این شرکت اعالم و اضافه کرد: حوزه حمل و نقل عمومی 
واردات  ممنوعیت  علت  به  خودروها  بودن  فرسوده  واسطه  به  جزیره 
با راهکارهای مختلفی رفع  بزرگی است که  خودرو دارای چالش های 

این مشکالت دنبال می شود.
وی همچنین از تشکیل کمیته سیما و منظر شهری برای اولین بار در 
این شرکت خبر داد و افزود: این اقدام در راستای تقویت زیبایی های 
بصری و جلوگیری از مزاحمت ها در ساخت و سازها انجام شه است تا 
نسبت به اجرای شیوه نامه های مربوط به این حوزه نظارت و همچنین 

نسبت به به روز رسانی ان اقدام کنند.
سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین

 شهرداری بندرعباس:
 کارگاههای صنایع دستی پیشرو در جهت

 ایجاد اشتغال زایی
سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس در 
بازدید از کارگاه مکرومه بافی، گفت : صنایع دستی پایگاه های پیشرو 

در ایجاد اشتغال هستند .
مسلم عاشوری سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
بندرعباس ضمن  بازدید از کارگاه خانگی صنایع دستی مکرومه بافی 
،اظهار داشت :  کارگاههای صنایع دستی پایگاه ایجاد اشتغال در این 

حوزه هستند.
وی افزود:  صنایع دستی پلی میان اقتصاد و فرهنگ است که باید از این 

ظرفیت به خوبی استفاده گردد.
عاشوری در پایان بیان کرد: کارگاه مذکور متعلق به زهرا نوروزی هارونی 
است و یکی از کارگاه های تولید صنایع دستی در شهر بندرعباس می 
باشد که با پشتکار و برنامه ریزی مناسب توانسته تولید محصوالت خود 

را افزایش دهد.
کسب 1۹ مدال در مسابقات آسیایی کاراته توسط 

دختران بندرعباسی
رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری سیدالشهدا)ع( بندرعباس از کسب 
۱۹ مدال رنگارنگ توسط دختران ورزشکار این مجموعه در مسابقات 

آسیایی کاراته سبک شوتوکان lkd خبر داد.
منصور جهانگیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجموعه نیکوکاری 
بر  عالوه   ۹۵ سال  در  خود  فعالیت  آغاز  از  بندرعباس  سیدالشهدا)ع( 
فعالیت در حوزه های اشتغال، درمان، ازدواج، محرومیت زدایی، رفع فقر، 
ساخت مسکن و...، فعالیت خود را در حوزه ورزش نیز با جذب حامی 

برای ورزشکاران آغاز کرد.
وی افزود: از آن جایی که یکی از اهداف این مجموعه کمک به شکوفا 
و  و مستعد  نونهاالن کم بضاعت  و  نوجوانان  توانایی  و  استعدادها  شدن 
عالقه مند به تحصیل و ورزش بوده، از دو سال قبل با اتمام ساختمان 
با همراهی و همفکری  چندمنظوره مجموعه نیکوکاری سیدالشهدا)ع( 
"آذر حمزه ای" از مربیان با تجربه و دغدغه مند در رشته کاراته و جودو، 

آموز به عالقه مندان این رشته ها را آغاز کردیم.
رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری سیدالشهدا)ع( بندرعباس ادامه داد: 
هم اکنون به همراه دیگر مربیان آموزش کاراته، جودو و... را به بیش از 
۳۰۰ هنرآموز ارائه می کنیم که عالوه بر پر کردن اوقات فراغت بچه ها 
مستعد  که  حاشیه ای  محالت  در  هم  آن  ورزش،  با  شکل  بهترین  به 
احترام  اسالمی،  معاشرت  آداب  آموزش  هستند،  اجتماعی  آسیب های 
به بزرگ تر، پاسخ به سؤاالت و شبهات بچه ها را در دستور کار داریم. 
باعث  آموزش ها  بودن  کم هزینه  یا  رایگان  مجرب،  اساتید  از  استفاده 
برخالف  متأسفانه  که  شده  آموزش  جهت  مراجعین  روزافزون  افزایش 

میل باطنی به دلیل کمبود فضا از پذیرش آن ها معذوریم.
بسیاری  در  تاکنون  مجموعه  این  ورزشکاران  کرد:  تصریح  جهانگیری 
از مسابقات استانی، منطقه ای و کشوری شرکت و موفق به اخذ ده ها 
مدال رنگارنگ شده اند. آخرین حضور ورزشکاران این مجموعه شرکت 
lkd در هفته گذشته در  کاراته سبک شوتوکان  آسیایی  در مسابقات 
استان   ۲۷ از  ورزشکار   ۴۳ و  هزار  با حضور  که  بود  اصفهان  نجف آباد 
داخلی و ۵ کشور خارجی برگزار شد. از ۱۳ دختر اعزامی این مجموعه 
به مسابقات ۱۱ نفر موفق به کسب ۱۹ مدال رنگارنگ در بخش کاتا و 
کومیته شامل ۲ مدال طال، ۷ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز شده اند که یک 

موفقیت کم نظیر بوده است.
وی بیان کرد: در بخش اور کاتا "هستی آفریده" مدال طال، "نازنین زهرا 
جهانگیری"، "رها زینلی" و "زهرا پایداره" مدال نقره و "مهسا پایداره"، 
"مهدیه آفریده" "زهرا برخورداری" و "پانته آ جوان" مدال برنز کسب 
کردند. همچنین در بخش کومیته " نیایش عوض زاده" موفق به کسب 
مدال طال، "نازنین زهرا جهانگیری"، "مهسا پایداره"، "مهدیه آفریده" 
و "رها زینلی" مدال نقره و "زهرا برخورداری"، "پانته آ جوان"، "یسنا 
عوضی"، "زهرا پایداره" "هستی آفریده" و "سمانه محمدی" مدال برنز 

شدند.

اخبار حوزه بانوان 



فريده عامري عضو شوراي شهر بندرعباس:
حذف كميسيون بانوان شورا، بدون نظر اعضا و با تصميم 

رئيس 
فريده عامري در جلسه شوراي شهر خطاب به فاطمه جراره رئيس اين 
شورا گفت: بايد بگويم که بانوان و فعاالن اجتماعی سواالت متعددی از 
اينجانب بابت حذف يکباره کميسيون بانوان شورای شهر داشته اند که 

بهتر است رئيس شورا پاسخ آن را بدهد.
سوال  جای  و  هستيم  محلی  پارلمان  بانوان  شما  و  من  گفت:  عامري 
است که چرا در حاليکه يک بانو رياست شورای شهر است، کميسيون 
بانوان بدون هيچ گونه رای گيری و تنها با صالحديد شما حذف و امورات 
آن حضور  در  بانويی  هيچ  که  فرهنگی سپرده شده  کميسيون  به  آن 
انتخابات  دوران  در  شما  و  من  پرطمطراق  شعارهای  با  اتفاق  ندارد.اين 

سنخيت ندارد.
وزير كشور:

حضور بانوان در ورزشگاه ها مانعی ندارد/ ورزشگاه ها آماده 
نيست

دارد،  داخلی مشکلی  با دستگاه  اگر کسی حتی  احمد وحيدی گفت: 
اين موضوع را به مرجعی بين المللی بگويد، حتما با مسووليت های ملی 

تناقض دارد.
  وزير کشور گفت: هر جايی که بتوانيم ورزشگاه را برای حضور بانوان 
آماده کنيم، اين موضوع مانعی ندارد اما شرط آن اين است که ورزشگاه ها 

آماده باشند.
زمان  بيايد،  به وجود  آمادگی ها  اين  تا  احمد وحيدی طبيعتا  به گفته 
می برد. ورزشگاه هايی که مانند استاديوم آزادی آمادگی دارند، اگر مواردی 
پيش بيايد تا حدی که بتوانند اين بحث را پوشش بدهند، منعی برای 

حضور بانوان ندارند. 
وزير کشور در مورد نامه اخير فيفا به فدراسيون فوتبال و اينکه به نظر 
می رسد برخی افراد از داخل به فيفا خط می دهند تا فوتبال ايران آسيب 
ببيند، عنوان کرد: اين کارها با مسووليت ملی تطابق ندارد. يعنی اگر 
با دستگاه داخلی مشکلی دارد، اين موضوع را به مرجعی  کسی حتی 

بين المللی بگويد، حتما با مسووليت های ملی تناقض دارد.
به گفته احمد وحيدی اين افراد اگر حرفی هم دارند بايد در داخل بزنند. 
ضمن اينکه فدراسيون ها تقريبا يک استقاللی دارند و بايد موضوعات را 
به آن ها انتقال دهند. تالش برای انعکاس و به ميدان آوردن دستگاه های 

غير ملی اصوال کار خوبی نيست.
جريمه بدحجابی شايعه است

يکی از مسئوالن ارشد فراجا: جريمه ريالی بدحجابی صحت نداشته و 
شايعه ای بيش نيست.

از فارس چند روزی است که مطالبی در  به گزارش آوای دريا، به نقل 
خصوص جريمه ريالی بدحجابی در فضای مجازی منتشر می شود.

و  نداشته  صحت  مسئله  اين  که  گفته  فراجا  ارشد  مسئوالن  از  يکی 
شايعه ای بيش نيست.

معروف  به  امر  دبير ستاد  گلپايگانی  که  هاشمی  است  در حالی  اين 
بود:  گفته  ستاد  حجاب  و  عفاف  طرح  در  جاری  سال  ماه  مرداد   ۲۴
بدحجابی ديگر مجرم نيست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی 

و مجازات هايی که در قانون آمده است، شخص جريمه نقدی می شود.
 گفتنی است چند روزی است در فضای مجازی اخباری مبنی بر جريمه 
و  شال  افتادن  جريمه  اساس  اين  بر  که  شده  منتشر  بدحجابی  ريالی 
روسری ۳۰۰هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰هزار تومان، پوشيدن مانتو 
غليظ  آرايش  و  تومان  ۵۰۰هزار  مانتو  نداشتن  تومان،  ۱۰۰هزار  جلوباز 

۸۵هزار تومان خواهد بود که هم اکنون اعالم شد که شايعه بوده است.
جام کنفدراسيون واليبال آسيا؛

تيم ملی واليبال زنان ايران موفق به شکست کره جنوبی شدند
جام  مسابقات  در  خود  ديدار  اولين  در  ايران  زنان  واليبال  ملی  تيم 

کنفدراسيون آسيا موفق شد کره جنوبی را شکست دهد.
هفتمين دوره جام کنفدراسيون زنان آسيا با حضور ۹ تيم روز يکشنبه 
۳۰ مرداد در شهر مانيل کشور فيليپين کار خود را آغاز کرد و در دومين 
به مصاف کره جنوبی  ايران  زنان  واليبال  تيم ملی  اين مسابقات  از  روز 

رفت.
 اين ديدار از ساعت ۱۵:۳۰ دقيقه به وقت تهران آغاز شد و ترکيب اصلی 
زارع،  پوران  آيتک سالمت،  را مهسا کدخدا، شبنم عليخانی،  ايران  تيم 
تهمينه درگزنی، الهه پورصالح و محدثه مشتاقی )ليبرو( تشکيل دادند.

شاگردان الساندرا کمپدلی در اين ديدار موفق شدند در سه ست متوالی 
و با امتيازات ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۳ به برتری دست يابند.اين 
نخستين برد تيم ملی واليبال زنان ايران برابر کره جنوبی پس از پيروزی 

انقالب اسالمی است.

مهرناز طالبی ووشوكار كوهيجی به رقابت های دانش  
آموزی كشور اعزام شد

آموزی  دانش   مسابقات  به  هرمزگان  استان  نوجوان  دختران  ووشو  تيم 
کشور اعزام شدند که مهرناز طالبی ووشوکار کوهيجی به عنوان بازيکن 

تيم منتخب استان در وزن ۴۵- کيلوگرم به اين رقابت ها اعزام شد.
مربيگری  با  که  بستک  ووشو  هيات  کوهيجی  ووشوکار  طالبی  مهرناز 
جواز  بود  کرده  استان شرکت  قهرمانی  رقابت های  در  ديده جهان  آدينه 
حضور در اردوی تيم منتخب استان را کسب نمود و با تالش و پشتکار 

خود توانست در ترکيب اصلی تيم منتخب دختران استان قرار گيرد.
اين رقابت ها از ساعت ۸:۳۰ امروز سه شنبه در محل دانشکده هنر استان 

البرز به ميزبانی کرج برگزار خواهد شد.
عنوان  به  سلجوقی  فرشته  را  استان  دختران  دانش آموزی  تيم  هدايت 

مربی و آمنه رئيسی به عنوان سرپرست برعهده دارند .
معاون رئيس جمهور در امور زنان:

حمايت بيمه ای از مادران باردار و زايمان طبيعی اجرايی 
خواهد شد

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده از حمايت بيمه ای از مادران 
و  تصويب  امر  اين  و گفت:  داد  زايمان طبيعی خبر  با  افرادی  و  باردار 

اجرايی خواهد شد.
سياه  در  کشور  گرفتن  قرار  به  نسبت  درمورد هشدارها  انسيه خزعلی 
چاله جمعيتی گفت: قانون »جوانی جمعيت« از جمله برنامه هايی است 

که رياست جمهوری تأکيد دارند به سرعت پيگيری شود.
وی معتقد است بيش از اينکه متکی به اين قانون باشيم خود مردم نيز 
بايد ضرورت کار و مشکل را درک کنند و تعبيری هم که اخيراً از مشکل 
جمعيت در ايران تحت عنوان »سياه چاله جمعيتی« مطرح شده يک 
واقعيت است و اگر وارد پيری جمعيت شويم تا ۳۵۰ سال امکان بيرون 
آمدن از آن را نداريم. معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با تأکيد 
بر لزوم فرهنگ سازی درخصوص افزايش جمعيت و فرزندآوری در جامعه 
اين  در  مالی  و  اداری  حمايت های  دولت  که  است  درست  کرد:  اظهار 
خصوص را انجام می دهد اما اينها به اندازه ای که فرهنگ بايد در جامعه 

و نگاه به جمعيت و خانواده تغيير کند، چاره ساز نيست.
اين مقام مسئول متذکر شد: با توجه به احتمال پيری جمعيت و اينکه 
خطرات  است  ممکن  و  هستند  تر  جوان  ما  همسايه  کشورهای  همه 
اين حوزه  ويژه ای در  بايد سرمايه گذاری  باشد،  ما داشته  برای  امنيتی 
کاهش  می کرد،  صحبت  راديويی  برنامه ای  در  که  خزعلی  شود.  انجام 
قدرت علمی، به خطر افتادن سالمت جامعه، کاهش نيروی کار، کاهش 
افزايش هزينه برای سالمندان به عنوان نيروی مصرف  نيروی دفاعی و 
کننده را از جمله پيامدهای پيری جمعيت برشمرد و هشدار داد: اگر 
و  مسائل  اين  از  خيلی  ندهيم  انجام  را  الزم  تدابير  و  بينی ها  پيش 

مشکالت قابل جبران نخواهند بود.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، نقش خانواده و بانوان را در 
اين مسئله محوری دانست و اظهار کرد: دولت در چند محور برنامه ريزی 
کرده است که از جمله آن می توان به تضمين بيمه درمان ناباروری ۳.۵ 
ميليون زوج نابارور، بيمه مادران تا پايان دوران شيردهی، بيمه فرزندان تا 
پنج سالگی و پوشش بيمه ای کامل هزينه های زايمان طبيعی اشاره کرد.

زايمان  با  افرادی  و  باردار  مادران  از  بيمه ای  حمايت  از  همچنين  وی 
افزود: بيمه  طبيعی خبر داد که تصويب شده و اجرايی خواهد شد و 
ناباروری نيز مطالبه مردمی است و يکی از اعتبارات در سفرهای استانی 
همين مسئله بوده که به تکميل و تجهيز مراکز درمان ناباروری منتج 
می شود. خزعلی ادامه داد: اگر مراکز خصوصی افراد را تحت پوشش قرار 

ندهند، مجوز آن ها لغو خواهد شد چون هزينه درمان ناباروری باالست.
معاون رييس جمهور در راستای حمايت از خانواده و مادران شاغل نيز 
اظهار کرد: برنامه دورکاری و مهدکودک مراکز اداری را در نظر داريم ولی 
ندارند و برخی شرکت های  را  )ادارات و شرکتها( زير ساخت الزم  برخی 

اندک، مهد کودک را راه اندازی کرده اند.
خزعلی از ديگر سو به مقوله تعيين تکليف کودکان بی شناسنامه اشاره 
کرد و گفت: تعداد زيادی فرد بی هويت در کشور وجود دارد که از آموزش 
و خدمات بهداشتی استفاده نمی کنند و اتباع بايد تعيين تکليف شده و 
افراد ايرانی نيز بايد تعيين وضعيت شوند. خزعلی همچنين گفت: سال 
گذشته تالش کرديم در ۷ محور وضعيت زنان و خانواده بهبود يابد. وی 
به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: بخش عمده 
برنامه ريزی و نظارت بر دستگاه ها در زمينه زنان و آسيب زدايی از جامعه 
با محوريت کاهش طالق است. خزعلی به تصويب قوانينی در اين زمينه 
اشاره کرد و افزود: ارتقای ساختار مشاورين بانوان در دستگاه های اجرايی 

و صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار تصويب شده است.
وی از بخش های مشاوره، حمايت های حقوقی و اجتماعی و اشتغال از 
زنان ياد کرد و ادامه داد: اين تکاليف بايد در سال های گذشته صورت 

می گرفت که بر زمين مانده که بايد به زودی عملياتی شود.
با  بايد  که  مانده  باقی  کاغذ  حد  در  قانون ها  افزود:  ادامه  در  خزعلی 
نظير  کارهايی  نمونه  کنيم.  عملياتی  را  آن  اجرايی  هماهنگی دستگاه 
دادن زمين را شروع کرديم؛ مثل ارائه به خانواده هايی با فرزندان چند قلو. 
از طرفی به روستاييان وام هايی داده شده و برای زوجين شهری نيز وام ها 

در حال طی مراحل اداری است.
ديدار توليد كننده صنايع دستی لباس های محلی مدرن 
و جواهر دوزی با سرپرست مركز خالقيت و فناوری های 

نوين شهرداری بندرعباس
دوزی  جواهر  و  مدرن  محلی  های  لباس  دستی  صنايع  کننده  توليد 
بندرعباس  شهرداری  نوين  های  فناوری  و  خالقيت  مرکز  سرپرست  با 

ديدار کرد.
مسلم عاشوری در اين ديدار گفت: حمايت از صنعتگران جهت افزايش 
توانمندسازی کسب  و کارهای حوزه صنايع دستی در زمينه  کارگاه ها، 
و  خالقيت  مرکز  برنامه های  از  بخشی  فروش،  و  عرضه  کارآفرينی، 
فناوری های نوين شهرداری بندرعباس است. وی در ادامه افزود: از جمله 
برنامه های مهم اين مرکز برای توسعه و گسترش صنايع دستی، می توان 
و  هنر  اين  گسترش  هدف  با  دستی  صنايع  نمايشگاه های  برگزاری  به 
صنايع  جشنواره های  برپايی  و  صنعتگران  برای  فروش  بازارهای  ايجاد 
دستی و آئين های سنتی در محالت اشاره کرد. سرپرست مرکز خالقيت 
و فناوری های نوين شهرداری بندرعباس در پايان با توجه به درخواست 
اين هنرمند تصريح کرد: صنعتگران صنايع دستی برای عرضه و فروش 
محصوالت خود می توانند با شرکت در نمايشگاه و بازارچه های صنايع 

دستی شهر خالق بندرعباس توليدات خود را به عرضه برسانند.
معاون پرورشی و تربيت بدنی رودان خبر داد:

دانش آموز مهديه دهقان نژاد رتبه نخست مسابقات 
كشوری قرآن و عترت را از آن خود كرد

کسب عنوان نخست رشته احکام توسط دانش آموز مهديه دهقان نژاد از 
دبيرستان عترت رودان در چهلمين دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت 

و نماز دانش آموزی افتخاری ديگر برای شهرستان رودان است.
حاجی احمدی معاون پرورشی و تربيت بدنی مديريت آموزش و پرورش 
اين خبر اظهار داشت: چهلمين دوره مسابقات کشوری  اعالم  با  رودان 
قرآن، عترت و نماز دانش آموزی به ميزبانی خراسان رضوی برگزار شد 
اين  عترت  دبيرستان  دوازدهم  پايه  آموز  دانش  نژاد  دهقان  مهديه  که 
شهرستان موفق شد در رشته احکام عنوان نخست اين مسابقات را به 
خود اختصاص دهد. احمد فوالدی سرپرست مديريت آموزش و پرورش 
برای  قرآن  با  بيشتر  انس  به  همگانی  توصيه  ضمن  رودان  شهرستان 
آموز  دانش  به  را  ارزشمند  عنوان  اين  نفس، کسب  تزکيه  و  خودسازی 
مهديه دهقان نژاد، خانواده وی، مدير، پرسنل و دبيران دبيرستان عترت 

تبريک گفت.
با حضور مديركل كتابخانه  های عمومی استان هرمزگان؛

برگزاری آيين رونمايی از كتاب دو الک
آيين رونمايی از کتاب دوالک با حضور مديرکل کتابخانه های عمومی 

استان هرمزگان و نويسنده کتاب برگزار شد.
مديرکل  دريانورد،  امينه  حضور  با  »دوالک«  کتاب  از  رونمايی  آيين 
کتاب  نويسنده  عباسی،  مژده  هرمزگان؛  استان  عمومی  کتابخانه های 
»دوالک«، اميرحسين واال، نويسنده و دبير محفل ادبی آفتاب کتابخانه 
عمومی سيداحمدخمينی )ره(؛ پروانه ماندگاری، نويسنده و دبير محفل 
ادبی چيچکا و اهالی فرهنگ در اداره کل کتابخانه های عمومی استان 

برگزار شد.
گفتنی است طی اين آيين، از کتاب »دو الک« که مناسب گروه سنی 

کودک است رونمايی شد..
رئيس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره كل آموزش 

و پرورش هرمزگان، معارفه شد
معاون پژوهش ، برنامه ريزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان 
اداره کل آموزش و پرورش  اداره اطالع رسانی و روابط عمومی  ، رئيس 
هرمزگان را معرفی نمود. حسن جراره ضمن اعالم اين خبر بيان داشت: 
روابط عمومی عرصه ای برای نمود فعاليت ها و فرصتی برای تعامل با 
ارگان هايی است که می توانند در ارتباط سازنده به تعالی سازمان خود، 
پرورش هرمزگان  و  آموزش  : مدير کل  اذعان داشت  . وی  کمک کنند 
طی حکمی ، ضمن تقدير از زحمات نعمت روزپيکر ، وی را به عنوان 
امير زاده  مشاور رسانه ای مدير کل آموزش و پرورش هرمزگان و زهرا 
را نيز به عنوان سرپرست اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
با ۲۳ سال  زاده  امير  است،  نمود. شايان ذکر  پرورش هرمزگان معرفی 
سابقه ، کارشناسی نواحی و اداره کل آموزش و پرورش ،کارشناسی امور 
و  آموزش  دبيرخانه شورای  مسئوليت  مردمی،  های  مشارکت  و  شوراها 
پرورش شهرستان، برنامه ريزی فرهنگی، مديريت کانون غدير بندرعباس 

و مديريت مدارس ابتدايی و متوسطه را در کارنامه خود دارد.
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بازدید سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری بندرعباس از کارگاه خانگی صنایع دستی 

لباس محلی 

نوین  های  فناوری  و  مرکز خالقیت  عاشوری سرپرست  مسلم 
لباس  دستی  صنایع  خانگی  کارگاه  از  بندرعباس  شهرداری 

محلی بازدید بعمل آورد.
شهرداری  نوین  های  فناوری  و  خالقیت  مرکز  سرپرست 
بندرعباس در حاشیه این بازدید گفت: مدیریت این کارگاه بر 
عهده خانم جیران بهره می باشد و لباس هایی که در این کارگاه 
ها  لباس  روی  با طراحی جدیدی که  تولید می شوند  خانگی 
انجام می گردد مورد استقبال همگان قرار گرفته و باعث شده 

فروش قابل توجه ای داشته باشند.
بازدید  و  از حضور  تشکر  کارگاه ضمن  این  مدیریت  ادامه  در 
نوین  های  فناوری  و  مرکز خالقیت  عاشوری سرپرست  مسلم 
شهرداری بندرعباس بیان داشت: اینجانب جیران بهره مدیریت 
مجموعه گردشگری سرگ سورو سعی بر این داریم که بتوانیم 

مشکل اقتصادی خانواده ها را در حد توان رفع نماییم.
وی ادامه داد: از این رو کارگاهای خانگی با نام )) بانو بندری 
نمودیم   اندازی  راه  بهره  عزیزه  و  بهره  مهناز  مدیریت  با  را   ))
از  یکی  توانسته  که  باشد  می  بهره  میترا  کارگاه  این  طراح  و 
پرطرفدارترین مزون و کارگاهها در سطح شهر بندر عباس باشد.

کارگاه  این  در  نفر   ٢٠ حدود  کرد:  بیان  کارآفرین  بانوی  این 
مشغول به فعالیت هستند و یک گروه ١٢ نفری دیگر نیز در 
زیر مجموعه کارگاه فعالیت دارند با هدف اینکه بانوان در خانه 
های خود با مدیریت ما شاغل شوند و در حد توانشان کسب 
درآمد کنند و هیچ مشکلی برای عرضه و فروش نداشته باشند.

جیران بهره در پایان عنوان کرد: در تالش هستیم تا در کنار 
این کارگاه خانگی در آینده نزدیک تعداد بیشتری را مشغول 
با حمایت  عاشوری سرپرست مرکز خالقیت  نماییم و  به کار 
و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس و سایر مسئوالن ذی 
ربط ظرفیت های استان هرمزگان را با قابلیت هایی که در حوزه 

صنایع دستی دارد بیشتر به دنیا معرفی کنیم.
معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان:

به دنبال تعاملی مشترک با فیفا برای تسهیل حضور 
بانوان در ورزشگاه ها هستیم

 
در  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  زنان  ورزش  توسعه  معاون 
قوانین  تا در سایه  فیفا هستیم  با  تعاملی مشترک  ایجاد  حال 
جمهوری  مقدس  نظام  قوانین  چهارچوب  در  و  بین المللی 
حضور  شرایط  فرهنگی،  شورایعالی  مصوبات  طبق  و  اسالمی 

و  مناسب  زیرساخت  دارای  ورزشی  های  استادیوم  در  بانوان 
متناسب با کرامت و جایگاه زنان ایرانی اسالمی فراهم شود.

ایجاد  را  بتوانیم شرایطی  باید  کرد:  اظهار   ، پور  کاظمی  مریم 
کنیم که باالترین سهم و بهره برداری فرهنگی را هم در توسعه 
ورزش فرهنگی و هم در توسعه فرهنگ ورزشی در زمینه حضور 

بانوان در ورزشگاه ها رقم بزنیم.
بسیاری  در  این  از  پیش  است  مسلم  که  آنچه  داد:  ادامه  وی 
محترم  های  خانواده  و  مادران  بانوان،  ورزشی،  رویدادهای  از 
را  امکان حضور  ها  ورزشگاه  در  موردی  به صورت  ورزشکاران 
پیدا می کردند. در مورد حضور بانوان در استادیوم های ورزشی 
مشمول  موضوع  این  فوتبال  رشته  با  رابطه  در  خصوص  به 
برای  مناسب  زیرساخت  وجود  عدم  از  ناشی  هایی  ممنوعیت 

حفظ حریم کرامت و شانیت بانوان ما بود.
زیر  که  هایی  استادیوم  در  مهم  این  کرد:  تصریح  پور  کاظمی 
ساخت و امکاناتی الزم برای پذیرایی از بانوان در فضایی امن از 
نظر اجتماعی و فرهنگی داشته باشند فراهم می شود تا بانوان 
عالقه مند به فوتبال بتوانند به صورت حضوری در استادیوم ها 

برخی از مسابقات را بر حسب موضوع تماشا کنند.
با  معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان در رابطه 
توسعه ورزش بانوان جزیره کیش اظهار کرد: منطقه آزاد کیش 
ظرفیت بسیار بزرگ ملی و بین المللی را در حوزه ورزش و به 
تبع آن در حوزه ورزش بانوان دارد و در دو بخش ملی و بین 
المللی می تواند نقش آفرینی نماید و استعداد خوبی را برای 

توسعه ورزش بانوان ایجاد کند.
کرد:  و جوانان خاطرنشان  ورزش  وزارت  در  مقام مسئول  این 
و  ها  بومی  شامل  که  کیش  نفری  هزار   ۴٠ بوم  زیست  در 
کیشوندانی است که به این منطقه مهاجرت کرده اند، ظرفیت 
های  ظرفیت  از  یکی  همچنین  و  دارد  وجود  گوناگونی  های 
وجود  با  کیش  و  است  دانشگاهیان  بخش  منطقه،  این  بزرگ 
این ظرفیت ها می تواند به عنوان منطقه خاص و ویژه در حوزه 

ورزش بدرخشد.
وی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که با توسعه زیرساخت 
ها شرایطی ایجاد شود که تیم های ملی کشور بتوانند از این 
به جهت داشان شرایط  این منطقه  استفاده کنند.  بوم  زیست 
آب و هوایی مناسب از نظر ارتفاع از سطح دریا، سرعت باد و ... 

می تواند پایگاه قهرمانی بسیاری از رشته ها باشد.
دخیل  کشورهای  با  کیش  همجواری  کرد:  بیان  پور  کاظمی 
های  ظرفیت  تواند  می  فوتبال  جهانی  جام  رویداد  در  منطقه 
بسیاری را در عرصه گردشگری بین المللی و توریسم ایجاد کند 
که در این عرصه با توسعه امکانات و زیرساخت ها می توانیم 

بهره برداری خوبی در این زمینه داشته باشیم.
وی عنوان کرد: به دنبال آن هستیم که امکان سنجی برگزاری 
حضور  با  نوروزگاه  المللی  بین  رویداد  عنوان  به  تورنمنتی 
خود  سالیانه  تقویم  در  را  فرهنگی  رویداد  این  که  کشورهایی 
ثبت کرده اند بررسی نماییم و ببینیم در کدام یک از مناطق آزاد 
و ساحلی این ظرفیت وجود دارد که ان شااهلل نسبت به برگزاری 
این رویداد برای نوروز ١۴٠٢ تمهیدات الزم را در نظر بگیریم.

انتظار  چشم  فرزندآوری  وام  برای  خدمت  پایان  کارت  حذف 
هماهنگی ها

وظیفه  نظام  سازمان  با  هماهنگی  حال  در  مرکزی  بانک 
اعطای  مدارک  از  خدمت  پایان  کارت  درخواست  حذف  برای 

تسهیالت است. 
بودن  بر مشروط  بانک مرکزی مبنی  اخیر  بر اساس بخشنامه 
افراد مذکور به استعالم وضعیت  ارائه تسهیالت فرزندآوری به 
 ١٠ ماده  )ب(  بند  )حسب  وظیفه  نظام  سازمان  از  مشموالن 
قانون خدمت وظیفه عمومی( رئیس کل بانک مرکزی دستور 
با  الزم  هماهنگی  مذکور،  بخشنامه  اجرای  توقف  ضمن  داد 
سازمان نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل در پرداخت وام 

یادشده به متقاضیان انجام شود.
این در حالی است که بر اساس فایل ارسالی یکی از شهروندان 
به باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با وام فرزند آوری بدون نیاز 
به کارت پایان خدمات بانک همچنان برای پرداخت وام کارت 
پایان خدمت می خواهند و از این بخشنامه پیروی نمی کنند  .

بر اساس پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از بانک مرکزی اعالم 
بانک  گفتند   خود  اظهارات  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  شد: 
مرکزی در حال هماهنگی با سازمان نظام وظیفه برای حذف 
درخواست کارت پایان خدمت از مدارک اعطای تسهیالت است 

صادر  هماهنگی  این  انجام  از  بعد  مرکزی  بانک  بخشنامه  و 
خواهد شد، لذا این هماهنگی هنوز نهایی نشده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران:

پوشش ۹0 درصدی هزینه های ناباروری/ جمعیت تحت 
پوشش بیمه سالمت در کشور، 45 میلیون و ۷00 هزار 

نفر هستند

بهداشت  وزارت  گفت:  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
را  موثری  گام های  نازایی  بحث  در  سالمت  بیمه  سازمان  و 
پرداخت  مردم  جیب  از  که  هزینه هایی  بتوانند  تا  برداشتند 

می شود را کاهش دهند.
ایران  سالمت  سازمانبیمه  مدیرعامل  ناصحی«،  »محمدمهدی 
گفت: عالوه بر نقش آفرینی مؤثر بیمه سالمت در تأمین مالی 
مردم در مقابل هزینه های حوزه سالمت، بیمه سالمت در بحث 
بیمه همگانی توفیقاتی داشته است و سه دهک پایین جامعه 

توسط دولت سیزدهم به صورت رایگان بیمه شدند.
برای  کرد:  اظهار  سالمت  بیمه  خدمات  مورد  در  ناصحی 
دارو  ارز  ساماندهی  بحث  در  مناسبی  جمعیتی  پوشش  اینکه 
شد  انجام  سیزدهم  دولت  در  ارزشمندی  کار  باشیم  داشته 
تولید،  از  اعم  کشور  دارویی  مسائل  تمام  آن  چارچوب  در  که 
مصرف، توزیع و جلوگیری از قاچاق ساماندهی می شود. بحث 
مهم دیگری که وجود دارد بیماران صعب العالج هستند که با 
طرح های شکل گرفته پوشش مناسب مالی برای آن ها در مقابل 
هزینه کمرشکن حوزه سالمت خواهد بود. در مجموع جمعیت 
تحت پوشش بیمه سالمت در کشور ۴۵ میلیون و ۷٠٠ هزار 

نفر هستند.
وی ادامه داد: در بحث نازایی و ناباروری که در راستای سیاست 
جوانی جمعیت و تقویت خانواده هست، سازمان بیمه سالمت 
بتوانند  تا  برداشتند  را  مؤثری  گام های  بهداشت  وزارت  و 
هزینه هایی که از جیب مردم پرداخت می شود را کاهش دهند. 
خوشبختانه ۹٠ درصد هزینه های ناباروری در بخش سرپایی و 

بستری تحت پوشش بوده و پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: در بعضی قسمت ها 
بخش  در  کرونا  تشخیص  به  مربوط  آزمایش های  هزینه  مانند 
دولتی صددرصد پوشش می دهیم و هزینه بستری ۹٠ درصد 
و هزینه سرپایی تا ۷٠ درصد پوشش داده می شود. وی ادامه 
داد: قزوین یکی از استان های موفق در اجرای پروژه های نسخه 
نویسی الکترونیکی، اجرای طرح »دارویاری« و همچنین وظایف 

ذاتی که به عهده سازمان و اداره کل است.
به  خدمت  جهت  در  خوبی  حس  خوشبختانه  افزود:  ناصحی 
در  باید  اساس  این  بر  و  دارد  وجود  استان  مجموعه  در  مردم 

هفته دولت از زحمات همکاران خود قدردانی کنیم.
همه شهروندان فاقد بیمه پایه برای برقراری پوشش بیمه سالمت 
به سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی  با مراجعه  می توانند 
یا  و   bimehsalamatiranian.ir نشانی  به  سازمان  این 
دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد، برای بیمه کردن خانواده 
نیز  ایران  بیمه سالمت  سازمان  بیمه شدگان  کنند.  اقدام  خود 
می توانند با وارد کردن کدملی، شماره تلفن همراه و درج کد 
امنیتی و وارد کردن رمز یک بار مصرف، وارد صفحه خدمات 
غیرحضوری شهروندی شوند و وضعیت بیمه ای خود را مشاهده 

کنند.

اخبار حوزه بانوان 



وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از رونمایی از اینترنت 
در  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک  آینده  در  نوجوان  و  کودک 
روستاهای  همه  اتصال  جشن  آینده،  سال  دولت  هفته 

باالی ۲۰ خانوار به اینترنت را خواهیم گرفت.
گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور«،  زارع  »عیسی 
فناوری اطالعات و ارتباطات زندگی بشر را زیر و رو کرده است؛ 
پدیده های فعلی با ۱۰ سال پیش قابل مقایسه نیست به عنوان 
مثال در دهه ۹۰ ابزار ارتباطی پیامک بود و اکنون شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها، ارتباطات را راحت کرده است. همچنین 
که  است  شده  ایجاد  روزمره  زندگی  در  مختلف  سرویس های 
زندگی بدون آنها سخت است.وی خطاب به مدیران آموزش و 
پرورش اظهار کرد: همین نسلی که شما تربیت کردید توانستند 
ما را در بسیاری از زمینه ها خودکفا کند. سکوهای)پلتفرم های( 
جابجایی مسافر و خرید و فروش را به لطف نیروهای متخصص 

خودمان طراحی کردیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: این فناوری همه حوزه ها 
را زیر و رو کرده است و حوزه آموزش هم همینطور است. شاید 
ما دچار  نظام آموزشی  ایام کرونا،  فراهم نمی شود در  اگر شاد 
وزارت  کنار  در  ارتباطات  وزارت  مشکل جدی می شد. خانواده 
آموزش و پرورش قرار گرفت و دین خود را ادا کرد. البته انتقاد 
زمان  در  کار  بهترین  معتقدم  اما  دارم  شاد  پلتفرم  به  جدی 
خودش انجام شد.  دوستان برای ارتقای آن برنامه دارند و تالش 

می کنند. عدالت آموزشی را توانستیم برقرار کنیم.

به  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای  درصد   ۸۷ اینکه  بیان  با  وی 
اینترنت متصل است و در هفته دولت سال آینده جشن اتصال 
همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار به اینترنت را خواهیم گرفت، 
داریم  آمادگی  آموزشی  سکوهای  و  پلتفرم ها  بحث  در  گفت: 
ان شاءاهلل بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت فناوری ارتباطات 

با نگاه عدالت آموزشی داشته باشیم. تجربه کرونا را هم داریم.
وی تصریح کرد: در نظر داریم پروژه بزرگ فیبر نوری منازل و 
کسب و کارها که نسخه شفابخش حل مشکل اینترنت است را 
اجرا کنیم. با کمک وزارت آموزش و پرورش ، اتصال مدارس از 
طریق فیبر نوری را در برنامه داریم. البته در قالب برنامه ششم 
توسعه، اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات را دنبال کردیم و 

۸۰ هزار مدرسه به شبکه ملی اطالعات متصل هستند.
زارع پور به بحث سواد فضای مجازی و مقابله با این آسیب ها 
در مدارس اشاره کرد و گفت: این فناوری که این همه فرصت 
بشر  برای  را  جدیدی  افق های  و  است  کرده  فراهم  بشر  برای 
فراهم کرده است، چالش هایی را هم برای بشریت ایجاد می کند 
مخصوصا برای کودکان و نوجوان. اما در الیه سیاست گذاری و 
اجرا غفلت شده است  در آمریکا قواعدی برای استفاده نوجوانان 
اما در  پایبند هستند  آن  به  دارند که  اجتماعی  از شبکه های 
کشور ما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم شرایط را سخت 

کردند.
وی تصریح کرد: یکی از کارهای خوب در این زمینه،  اینترنت 
کودک و نوجوان است. ابزاری فراهم کردیم که می توانیم اینترنت 

ایمن، مفید و سالم در اختیار خانواده ها قراردهید تا لیست سفید 
برای فرزند تهیه کند و این امکان را به شکل سیستماتیک فراهم 
می کنیم. این کار حاصل کار مشترک آموزش و پرورش، وزارت 
ارشاد، صدا و سیما، تهیه شده است و به زودی رونمایی می شود. 1۰
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وعده وزیر ارتباطات؛
اینترنتکودکونوجوانبهزودیرونماییمیشود

مدارسازطریقفیبرنوریبهاینترنتمتصلمیشوند

پرداختواممسکن۲۰۰میلیونیبرایفرزندسومآغازشد

ثبت  نحوه  جزئیات  مرکزی  بانک  اعتبارات  معاون 
وام  و  فرزندآوری  تسهیالت  جدید  سامانه  در  نام 
تشریح  را  سوم  فرزند  برای  میلیونی   ۲۰۰ مسکن 

کرد.
»صحابی« معاون اعتبارات بانک مرکزی گفت: متقاضیان 
بانک  سامانه  به  ورود  با  فرزندآوری  و  ازدواج  تسهیالت 
با  کنند.  تکمیل  را  خود  نام  ثبت  توانند  می  مرکزی 
توجه به آغاز به کار محدود این سامانه در ۳۱ فروردین 
سال جاری، امروز بانک مرکزی با تکمیل آن از سامانه 

تسهیالت فرزندآوری رونمایی کرد.
صحابی در خصوص مدت زمان ثبت نام تا تعیین شعبه 
برای متقاضیان این تسهیالت تصریح کرد: متقاضیان باید 

وارد سامانه بانک مرکزی به آدرس 
را  شان  نام  ثبت  آنجا  و  شوند   »http://ve.cbi.ir«
شان  شعبه  و  بانک  کردند،  نام  ثبت  وقتی  دهند،  انجام 
را انتخاب می کنند و به صورت فوری یک کد رهگیری 
را از طریق پیامک از بانک مرکزی دریافت می کنند. از 
آن روزی که تعیین شعبه شان تأیید شد از طریق بانک 
۱۲ روز فرصت دارند به بانک مراجعه کنند و در شعبه 
که  دارند  فرصت  روز   ۴۵ تاریخ  آن  از  شوند،  پذیرش 
تکمیل مدارک کنند؛ اگر ضمانتی و یا مدارک سکونتی 
الزم است ارائه کنند، ۴۵ روز فرصت دارند پرونده شان را 
تکمیل کنند و بعد از آن تاریخ هم ۱۰ روز بانک فرصت 

دارد تسهیالت را به حساب متقاضی واریز کند. 
وی گفت: در صورت تکمیل بودن مدارک، حداکثر  وام 
۴۵ روزه پرداخت می شود و کسی که زودتر پرونده اش 

را تکمیل کند، تسهیالت را زودتر دریافت می کند.
سامانه  این  دیروز  افزود:  مرکزی  بانک  اعتبارات  معاون 
به طور رسمی رونمایی شد. ما از ابتدای اردیبهشت ماه، 
این سامانه را به صورت آزمایشی راه اندازی کردیم و به 
مرور زمان ایراداتی که داشت و بروز رسانی های فنی که 
این  می افتاد،  اتفاق  باید  متقاضیان  نیاز های  به  توجه  با 
سامانه  این  به  بانک ها  همه  امروز  شد،  برطرف  ایراد ات 
وصل هستند و مسلما سرعت بیشتر خواهد شد، منتها 
نکته ای که وجود دارد راجع به تسهیالت فرزندآوری این 

است که قانون گذار فرزند ها و موالیدی که سال گذشته 
هم به دنیا آمدند در سال ۱۴۰۰ را مشمول کرده است؛ 
یک  گذشته  سال  ایران،  آمار  مرکز  رسمی  آمار  طبق 
امسال  متولدین  و  داشتیم  موالید  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 

هم مشمول خواهند بود.
این  که  ماه  اردیبهشت  یعنی  سال  ابتدای  افزود:  وی 
هجوم  یک  شد،  اندازی  راه  آزمایشی  طور  به  سامانه 
ثبت نامی داشتیم که به مرور این تعداد ثبت نام ها روند 
کاهشی پیدا کرد و به همین میزان هم سرعت تسهیالت 
بخواهیم  اگر  امروز  کرد.  پیدا  افزایش  بانک ها  دهی 
آماری داشته باشیم از میزان تسهیالت پرداختی، از یک 
اندازی  راه  آزمایشی  طور  به  سامانه  این  که  اردیبهشت 

شده، ۲۸۵ هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت دریافت کردند که این روند طی ماه های 

گذشته سرعت بیشتری گرفته است.
صحابی ادامه داد: تعداد متقاضیانی که در صف دریافت 
این  که  است  نفر  هزار   ۵۰۰ حدود  هستند،  تسهیالت 
ابتدای سال خیلی زیاد بود. بانک ها همکاری الزم  عدد 
را در کنار این که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را هم 
این  مرکزی  بانک  کل  اداره  تأکید  و  بود  شان  عهده  به 
اولویت پرداخت تسهیالت  این دو تسهیالت در  بود که 
شبکه بانکی است در کنار این دارند سرعت می دهند و 

متقاضیان تسهیالتشان را زودتر دریافت کنند.
بانک ها  افزود:  ها  پرداخت  در  بانک ها  تعلل  درباره  وی 

انجام  که  تسهیالتی  سایر  کنار  در  را  تسهیالت  دو  این 
اجتماعی  رسالت  قانونی شان  وظیفه  بر  می دهند عالوه 
که  را  بانکی  شبکه  عملکرد  می بینیم  و  می دانند  شان 
هر هفته که بررسی می کنیم بهتر است، حتی راجع به 
تسهیالت ازدواج هم از ابتدای سال جاری تا اآلن ۵۲۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کردند، این عدد در 
زمان مشابه یعنی همین امروز در سال گذشته ۳۲۰ هزار 
میلیارد ریال بوده که این نشان می دهد شبکه بانکی این 
افزایش  این سرعت  قطعاً  و  داده  قرار  کار  دستور  در  را 

پیدا خواهد کرد.
قانون جوانی جمعیت که یک تسهیالت  درباره  صحابی 
جدید ۲۰۰ میلیونی به نام وام ودیعه مسکن فرزند سوم 
دریافت  برای  متقاضیان  آیا  اینکه  و  دارد،  وجود  آن  در 
آن هم باید در این سامانه تسهیالت فرزندآوری ثبت نام 
کنند، گفت: این سامانه ای که امروز رونمایی شد سامانه 
متقاضیان  است،  فرزندآوری  الحسنه  قرض  تسهیالت 
شش  به  می کنند  مراجعه  تسهیالت،  آن  دریافت  برای 
مرکزی  بانک  سایت  در  شده  ابالغ  آن ها  به  که  بانکی 
معرفی شده، منتها آنجا نکته ای که دارد قانون گذار آن 
جا مشخص کرده خانوار های فاقد مسکن می توانند این 

تسهیالت را دریافت کنند.
وی گفت: شبکه بانکی در حال حاضر این ابزار را ندارد 
وقتی متقاضی مراجعه می کند این شعبه بانک نمی تواند 
تشخیص دهد که متقاضی فاقد خانه هست یا خیر که 
ما رایزنی داریم می کنیم، جلسات متعدد با همکارانمان 
این امکان را در  در وزارت راه و شهرسازی داشتیم که 
مراجعه  که  متقاضی  که  دهند  قرار  شعب  این  اختیار 
نماندیم،  لینک هم  این  البته منتظر  بررسی کنند،  کرد 
نباید زمین  قانون  این که  برای  بانک ها خواستیم که  از 
وضعیت  که  این  به  کنند  اکتفا  االجراست  الزم  و  بماند 
کنند  رصد  مرکزی  بانک  سمات  سامانه  در  را  متقاضی 
و اگر متقاضی تسهیالت مسکن یا جعاله فعالی نداشت، 
مسکن  فاقد  متقاضی  این  که  بدانند  این  بیانگر  را  این 

است و این تسهیالت را به آنها پرداخت کنند.
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به بهانه روز پزشک : مهین بانو شکیبا اولین بانوی داروساز استان هرمزگان

یکی  داروساز  بانوی  اولین  شکیبا  بانو  مهین 
اهل  پزشکی  و  علمی  حوزه  در  موفق  بانوان  از 
در  فعالیت  سال ها  از  بعد  که  است  بندرعباس 
رحمت  به   )۸۶ آذر   ۲4( داروسازی  حوزه های 

ایزدی پیوست.
مهین بانو شکیبا در سال ۱۳۱۷ در بندرعباس متولد 
شد و کالس اول دبستان را در بندرعباس سپری کرد.

که  شکیبا  میرعبدالرحیم  پدرش  شغل  علت  به  وی 
رییس اسکناس بانک ملی بود به خرمشهر عزیمت و 

سپس در یزد ساکن شد.

مرحومه شکیبا تا کالس دهم در یزد زندگی کرد به 
دلیل تحصیالت پدر مجبور شد به تهران بروند او در 
سال ۱۳۳۴ در تهران دوره دبیرستانش را سپری کرد و 
در همان سال وارد دانشگاه خدمات عالی اجتماعی شد.

او دوره مددکاری دوساله را پشت سرگذاشت و عنوان 
سازمان  در  امروزه  که  کرد  کسب  را  مددکار  کاردان 

بهزیستی ادغام شده است.
داروسازی در  و  وی سپس در ۲ رشته دندان پزشکی 
دانشگاه تهران پذیرفته شد که با نظرپدرش داروسازی 
مرحوم  همسرش  با  سال ها  همان  و  کرد  انتخاب  را 
پزشکی  رشته  دانشجوی  که  شد  آشنا  صفا  ابراهیم 

ثمره  و  شد  ازدواج  به  منجر  بود،  تهران  دانشگاه 
ازدواجش سه فرزند به نام های امید، امیر و الهام صفا 

است.
رازی  داروخانه  مدیریت  ضمن  شکیبا  مرحومه 
بندرعباس در سازمان حمایت از کودکان بی سرپرست 

نیز فعالیت می کرد.
وی جزو اولین گروهی بود که یک مرکز کوچک انتقال 
خون در بهداری افتتاح کرد و در کنار آن فعالیت در 
هالل احمر آزمایشگاه و انتقال خون را برعهده داشت.

کسالتی  از  پس  مهرورز  و  بزرگ  بانوی  این  متاسفانه 
طوالنی در ۲۴ آذر سال ۸۶ در تهران از دنیا رفت و در 

آرامگاه کالتو به خاک سپرده شد.
روحش شاد و یادش گرامی

با سرآشپز =آش دندونی 

در  ایرانی  قدیمی  و  سنتی  های  آش  انواع  از  یکی  دندونی،  آش 
کنار آش رشته می باشد که از گذشته تا به حال، در جشن دندان 

درآوردن کودکان پخته می شود.
آش ها یکی از غذاهای دوست داشتنی نیز در میان ما ایرانیان است که 
معموال به خاطر مراسم هایی مانند نذری و دورهمی ها تهیه می شود، این 
غذای خوشمزه را می توانید به عنوان عصرانه، پیش غذا یا یک وعده غذای 
کامل نیز سرو کنید، تنوع آش در ایران بسیار زیاد است در اندازه ای که 
شما می توانید برای هر روز هفته، یک مدل آش مانند آش شله قلمکار یا 

آش سبزی درست کنید.
فلسفه اصلی پخت آش دندونی

غذای  عنوان  به  گذشته  از  که  است  قدیمی  های  آش  از  دندونی،  آش 
سمبلیک به مناسبت دندان درآوردن نوزاد یا نیش زدن اول دندان کودک 
در خانه مادر تهیه می شود و این آش را در یک مراسم خانوادگی برای 

آشنایان و فامیل سرو می شود.
در سال های اخیر، جشن دندونی شکل رسمی تر و مجلل تر به خود گرفته 
و عالوه بر آش، مراسم با سرو کیکی به شکل دندان و تم های با فرم های 

دندان برای مهمانی برگزار می شود.
آش دندونی با حبوباتی همچون نخود، عدس، بلغور جو، انواع لوبیا، برنج، 

گندم، گوشت و قلم تهیه می شود و غذایی بسیار مغذی و مفید است.
این آش، را هم می توانید مانند آش رشته با کشک،کشک زعفرانی، پیاز داغ، 

نعنا داغ و سیر داغ تزئین کنید.
این آش لذیذ را شما می توانید به غیر از مراسم دندونی، در خانه منزل 

تهیه کنید و از طعم بی نظیر آن نهایت لذت را ببرید.
آش دندونی دارای تنوع بسیاری می باشد زیرا در هر منطقه ایران به اشکال 

متفاوتی تهیه می شود.
مواد الزم 

یک لیوان لوبیا قرمز 
یک لیوان لوبیا چیتی 

لوبیا چشم بلبلی ۱/۳ لیوان
یک لیوان نخود 
یک لیوان عدس 
یک لیوان گندم 

از هر کدام نصف لیوان جو و برنج  
عصاره گوشت یک لیوان

پیاز ۲ عدد
نعنا داغ و کشک برای تزیین

به میزان الزم نمک و فلفل سیاه و زردچوبه 
طرز تهیه

مرحله اول : 
حبوبات از شب قبل و یا ۷ ساعت قبل از پخت آش بخیسانید و چندین 
مرتبه آب آن را تعویض کنید تا نفخ آن کامال گرفته شود.  گندم ،جو و 

برنج را نیز از چهار ساعت قبل خیس کنید تا نرم شود و سریعتر بپزند.
مرحله دوم : 

پس از اینکه نفخ حبوبات را گرفتید آن ها را آبکش کنید و همه را به جز 
گندم ، برنج و جو جدا جدا بپزید. 

مرحله سوم : 
پس از اینکه حبوبات به پخت کامل رسید گندم ، برنج و جو را از صافی 

عبور دهید. 
مرحله چهارم :

 یک عدد پیاز را پوست بگیرید و خاللی خرد کنید.
مرحله پنجم : 

پیاز ها را در تابه ای مناسب ریخته و با مقداری روغن و زردچوبه سرخ کنید.

مرحله ششم : 
به همراه آب  را  بلغور  تهیه کنید  را  قابلمه ای که می خواهید آش  در 

بگذارید تا بپزد. 
مرحله هفتم :

 پس از اینکه بلغور گندم ها کمی نرم شدند برنج را به گندم ها اضافه 
کنید.

مرحله هشتم : 
پس از افزودن برنج جو را نیز به مواد آش اضافه کنید و هم بزنید.

مرحله نهم : 
تمامی حبوبات پخته شده را به مواد آش اضافه کنید. 

مرحله دهم :  
یک عدد عصاره گوشت را همراه با یک لیوان آب جوش ترکیب کنید.

مرحله یازدهم : 
آب عصاره گوشت را مواد آش اضافه کنید. در صورت داشتن عصاره قلم و 
یا آب گوشت به جای عصاره آن را به مواد آش اضافه کنید. شما می توانید 
عالوه بر آب گوشت حدود ۲۵۰ گرم گوشت را ریش ریش کنید و به مواد 

آش اضافه کنید ولی این کار کامال سلیقه ای می باشد.
مرحله دوازدهم :  

پیاز سرخ شده را به مواد آش اضافه کنید و هم بزنید.
مرحله سیزدهم : 

نمک و فلفل را به مواد آش اضافه کنید سپس درب قابلمه را بگذارید تا 
آش کامال جا بیفتد. 

مرحله چهاردهم : 
یک عدد پیاز را خاللی خرد کرده و آن را پیاز داغ کنید.

مرحله پانزدهم : 
نعنا ها را نیز با مقداری روغن تفت دهید تا نعنا داغ شود. 

مرحله شانزدهم : 
 پس از اینکه آش کامال جا افتاده شد آن را در ظرف مورد نظر خود ریخته 

و با کشک، پیاز و نعنا داغ تزیین کنید. 
نکات نهایی و بی نظیر طرز تهیه آش دندونی

برای تهیه آش دندونی اگر از برنج استفاده کردید مناسب تر است که از 
برنج نیم دانه استفاده کنید.

اگر می خواهید زمان پخت کوتاه تری داشته باشید شما حتما از گندم 
پوست کنده استفاده کنید.

برخی افراد، نصف میزان پیاز داغ و نعنا داغ را در آش می ریزند و اجازه 
می دهند تا آش با این مواد چند قل بخورد؛ بعد با بقیه این مواد، آش را 

تزیین می کنند.
این آش سبزی ندارد و فقط سبزی آن نعنای تفت داده شده به منظور 

تزئین است.
شما می توانید آش دندونی را با گردوی ریز شده و کشمش تفت داده 

شده تزئین کنید.
برای تهیه این آش لذیذ می توانید از ماش نیز استفاده کنید این کار کامال 

سلیقه ای می باشد. 
آش دندونی باید غلیظ باشد و آب کمی داشته باشد.

گوشت  عصاره  از  توانید  می  گوشت  آب  یا  و  گوشت  نبودن  صورت  در 
استفاده کنید.

به جای نمک از عصاره گوشت نیز می توانید استفاده کنید که هم نمک 
غذا خوب باشد و هم طعم گوشت بیشتری به آش شما میدهد.

پیاز را در کره تفت دهید و بخشی از آن را در آش بریزید تا طعم لذیذ 
تری به آش بدهد.

آش دندونی در قدیم با هفت گونه حبوبات تهیه می شد که آن ها را از 
همسایه  ها می گرفتند.

از آب قلم گوسفند و گاو برای خوش طعم کردن آش استفاده کنید.
شما می توانید از بلغور گندم هم برای تهیه آش استفاده کنید.

فراموش نکنید که این آش را باید مرتب هم بزنید.


