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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

 //شماره //3155

 ۴۵درصد ازدواجها در ایران فامیلی است

توزیع سه هزار و 140بخاری تابشی

چـــــــهره ها

مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت :بیش از سه هزار و  140بخاری
تابشی در مدارس استان توزیع شد.ماشاءاهلل قاسمی در مراسم توزیع بخاری تابشی
در مدارس استان  ،با تا کید بر استمرار طرح استاندارد سازی سیستم حرارتی در مدارس
هرمزگان افزود :بندرعباس  ،بستک  ،حاجی آباد  ،بشا گرد و رودان از مناطقی هستند که
نیازمند استاندارد سازی سیستم گرمایشی هستند.وی بیان داشت :تا کنون  389بخاری
تابشی در تمامی کالس های درس منطقه حاجی آباد به عنوان نخستین شهرستان
استان نصب شده و در بستک نیز به عنوان دومین شهرستان یکهزار و  500بخاری تابشی
اختصاص یافته و همچنین در چهار پروژه آموزشی اجرای سیستم حرارت مرکزی در این
شهرستان در حال اجراست.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان اظهارکرد :در مابقی مناطق استان از جمله بشا گرد ،
رودخانه رودان  ،سیاهو بندرعباس و جناح نیز بزودی سیتسم گرمایشی توزیع می شود.
هم ا کنون  320هزار دانش آموز در هرمزگان در سه هزار و  481واحد آموزشی دولتی و غیر
دولتی مشغول به تحصیل هستند.

میــــــــز خبــــر

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید //SOBHESAHEL.COM //

جهان
جنجال در انگلیس

دولت انگلیس تحت فشار است تا در تصمیم خود برای توقف روند ویژه پذیرش
کودکان پناهجو تجدیدنظر کند.به گزارش ایسنا ،در تازهترین وا کنش ،نیکوال استورجن،
وزیر اول اسکاتلند در نامهای به ترزا می ،نخستوزیر انگلیس ،این طرح را یک «مسیر
حیاتی برای امنیت» کودکان پناهجو خوانده و خواهان ادامه اجرای طرح شده است.
طرح «اصالحیه دابز» در انگلیس به منظور تسهیل روند پذیرش کودکان پناهجویی
ارائه شده است که بدون همراه و سرپرست هستند .براساس اعالم دولت ،تا کنون
 ۳۵۰کودک در چارچوب این طرح وارد بریتانیا شدهاند.ولی دولت انگلیس اعالم
کرده است که در ماه مارس (کمتر از دو ماه دیگر) به اجرای این طرح پایان میدهد.
در نامه نیکوال استورجن به نخستوزیر انگلیس آمده است که این طرح «تنها مسیر
قابل اعتماد و قانونی» برای کودکان پناهجویی بوده است که بدون همراه و سرپرست،
درخواست پناهندگی کردهاند.وزیر اول اسکاتلند از توقف احتمالی پذیرش کودکان
پناهجوی بدون همراه در بریتانیا انتقاد کرد.

اصله نهال حرا در بندرخمیر کاشته شد

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندر خمیر
گفت ۸۰۰ :اصله نهال حرا با مشارکت سازمانهای مردم
نهاد شهرستان بندرخمیر کاشته شده است.به گزارش
ایسنا ،داریوش قانعی در این خصوص افزود :این نهال
ها در  ۵هکتار از زمین های تاالب خور خوان کاشته شده
است.وی خاطرنشان کرد :جنگل های حرا با داشتن
طبیعت بکر و مساعد بودن شرایط ا کولوژی ،زیست
گاهی امن برای پرندگان مهاجر از مناطق گرمسیری
است که هر ساله تعداد زیادی از پرندگان مختلف را به
خود جذب می کند.قانعی در پایان گفت 86 :هزار هکتار
از زمین های شهرستان بندرخمیر حرا کاری شده است.

تنبیه وحشتناک یک دانشآموز در کرمان

معلمی در شهرستان رودبار جنوب از توابع استان کرمان
با فرو کردن مداد در سر دانشآموز ،او را تنبیه کرده است!
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان» ،سالجقه مدیر
روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اعالم
اینکه این دانشآموز در پایه سوم ابتدایی مدرسه شهید
سالمی در شهرستان رودبار جنوب مشغول به تحصیل
است ،گفت :متاسفانه معلم رودباری با فرو کردن مداد
در سر دانشآموز ،وی را تنبیه کرده است.

به دنبال تمرکز زدایی در جشنواره بین المللی
شعر فجر هستیم

شاعران یازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر با سفر
به هرمزگان در ششمین محفل شعرخوانی این جشنواره
در جزیره هرمز شرکت کردند.به گزارش ایسنا،مدیرعامل
بنیاد شعر و ادبیات داستان ایرانیان در ششمین
محفل شعرخوانی جشنواره بین المللی شعر فجر در
جزیره هرمز ،اظهار کرد :پس از کاشان ،البرز ،مشهد،
تهران و ری ،استان هرمزگان و جزیره هرمز ،ششمین
محفل از محافل شعرخوانی یازدهمین جشنواره شعر
فجر از شاعران کشورمان را میزبانی کرده و شاعران به
شعر خوانی پرداختند.مهدی قزلی با بیان اینکه این
محفل که با عنوان «خلیجفارس» در جزیره هرمز برگزار
شد ،عنوان کرد :شاعرانی مانند جواد محقق ،غالمرضا
طریقی ،پونه نکوی ،مسعود دیانی ،سیده فاطمه
موسوی ،امینه دریانورد ،مسلم محبی ،بلقیس بهزادی،
جواد ضمیری ،هاجر مهدی حسینی ،عبدالحسین
انصاری ،سارا عباسی و عبدالحسین انصارینسب به
شعرخوانی پرداختند.
وی بیان کرد :هدف از برگزاری این گونه برنامه ها
در شهرستان ها تمرکز زدایی است که مردم دیگر
مناطق از این گونه جشنواره ها بهره ببرند.مدیر عامل
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان عنوان کرد :با
توجه به اینکه جزیره هرمز استعدادهای فراوان دارد
می توان با برگزاری این گونه برنامه های فرهنگی و
هنری ،استعداد های هنری این جزیره را به شکوفایی
برسانیم.قزلی خاطرنشان کرد :با توجه به جاذبه های
خوبی که در این جزیره واقع هست ،جزیره هرمز میزبان
خوبی برای شاعران یازدهمین جشنواره شعر فجر بود.
وی در خصوص مراسم اختتامیه این جشنواره گفت:
مراسم پایانی یازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر،
اسفندماه امسال در مشهد مقدس ،پایتخت فرهنگی
جهان اسالم در سال  ۲۰۱۷برگزار میشود و عالوه بر
شاعران ایرانی که آثار منتشرشد ه آنها طی سال  ۹۴در
سه بخش شعر بزرگسال ،شعر کودک و نوجوان و درباره
شعر بررسی و داوری میشود ،کتابهای شاعران
افغانستان نیز که طی یک دهه در این کشور منتشر شده
در بخش ویژه افغانستان مورد داوری قرار میگیرد.

مرمت سد خاکی سران در جاسک

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
جاسک از اجرای عملیات مرمت سد خا کی سران ابن
شهرستان با مشارکت مردم خبر داد.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ؛
ساالری گفت :طرح آبخیزداری سد خا کی سران در
سنوات گذشته به طول  100متر و ارتفاع موثر  5متر و
حجم آبگیری سالیانه  1میلیون و  500مترمکعب به انجام
رسیده که با توجه به بارندگی سال های گذشته مرمت
سازه مذکور حائز اهمیت بود و این سازه آبخیزداری با
مشارکت جوامع محلی و خیرین و با نظارت اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری جاسک با حجم عملیات خا کی
 400مترمکعب مرمت گردید.وی افزود  :این پروژه با
هدف بهره برداری و کنترل سیالب منطقه  ،مقابله با
پیامدهای خشکسالی  ،تغذیه سفره های زیرزمینی
،تامین نیاز شرب دام و  ...به انجام رسید.

رییس انجمن ژنتیک ایران گفت :متاسفانه در ایران  ۴۵درصد ازدواجها فامیلی است و این
موضوع عامل اصلی افزایش بیماریهای ژنتیکی است.محمود توالیی؛ رییس انجمن ژنتیک
ایران درباره بیماریهای ژنتیک گفت :در مباحث انسان شناسی معاصر طرح ژنتیک انسانی،
از ابتدای هزاره سوم با کمک دهها کشور آغاز شد .در این طرح تمامی ژنهای انسانی (حدود
 ۳۰۰۰ژن) را طبقه بندی کردند .اطالعات به دست آمده از این طرح ،تحوالت بسیاری را به
وجود آورد که به پیشگیری اختالالت ژنتیکی در مناطق مختلف جهان کمک بسیاری کرد و
باعث شد تا پیشگیریهایی در خصوص مشکالتی که کشورها در حوزه سالمت دارند؛ انجام
پذیرد.توالیی در مورد پیشگیری از تولد نوزادانی که اختالالت ژنتیکی دارند ،خاطرنشان کرد:
ما میتوانیم با فرهنگسازی ،بسیاری از بیماریهای ژنتیکی که منشا ازدواجهای فامیلی
دارند را شناسایی کنیم و با پیشگیری ،تعداد تولد نوزادانی که با اختالالت ژنتیکی متولد
میشوند را کاهش دهیم .به عنوان مثال در حوزه عقب ماندگی ،ا گر در خانواده مورد دومی
پیدا شود ،متوجه میشویم که یک مشکل ژنتیکی در خانواده وجود دارد و پس از آن میتوان
با پیشگیری جلوی تکرار آن را گرفت.
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حکایت دخترانی که در سنین کم ازدواج می کنند

معاون استاندار مطرح كرد:

بازی بومی محلی َهشتا ثبت معنوی می شود

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع
دستی و گردشگری هرمزگان گفت :بازی بومی و محلی
هشتا که دارای  200سال قدمت است ،در فهرست
میراث معنوی کشور ثبت می شود.به گزارش ایرنا اشکان
مختاری در این خصوص اظهار داشت :مراحل مقدماتی
ثبت بازی بومی و محلی هشتا در فهرست میراث معنوی
کشور انجام شده که این پرونده پس از دریافت تاییدیه
شورای ثبت هرمزگان جهت بررسی و ثبت در آثار ملی به
معاونت میراث فرهنگی کشور ارسال می شود.وی ادامه
داد :بازی بومی و محلی هشتا متعلق به دریانوردان
قدیم بندرجاسک بوده که در زمان انتظار صید خود را
با آن مشغول کردند.وی با بیان اینکه شباهت این بازی
بسیار به بازی منچ شبیه بوده ولی قانون های آن دارای
تفاوت های اساسی است ،اضافه کرد :بازی هشتا با
انداختن چهار یا  8صدف (نوع خاصی از صدف به نام
هشتا) به عنوان تاس توسط یکی از بازیکنان آغاز می
شود.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ابراز داشت :بازیکن
باید دو مهره را خالف عقربه ساعت از حفره یا چاله عبور
داده و به خانه ابتدایی خود بازگرداندُ ،مهره هر کس
زودتر به خانه ابتدایی بازگردد برنده بازی خواهد بود.
وی با بیان اینکه احیای بازی های بومی محلی گامی
درجهت ترویج تفریح های سالم است ،اشاره کرد :عالوه
بر این بازی محلی باید پرونده سایر بازی های بومی
محلی نیز بصورت جامع آماده شده و برای ثبت آنها
اقدام کنیم.

ایران

كمك یك میلیارد و  400میلیون تومانی هرمزگانی ها به ستاد اربعین حسینی

عروس های
عروسک
به دست
گروه اجتماعی:تور سفید عروسی بر سر عروس کوچولوها در
واقع نوعی ابر سیاه است که صاعقه های آن باعث سوختن دخترانی
می شود که نه کودکی خود را فهمیده و نه شوهرداری را درک می کنند
و یکباره به جای عروسک ،کودک خویش را در آغوش می گیرند.به

گزارش ایرنا ،سمفونی کنایه آمیزی است شادی دختر بچه ای
در کنار مردی بزرگ ،نمی داند که این مرد پدر اوست ،شوهرش
یا مردی غریبه ،تنها این را می داند که لباس تنش مناسب سن او
نیست ،تنگ ،توردار و زننده است ،بیشتر دوست داشت تا لباسی
راحت بپوشد و با دختر دایی خود در اتاق عروسک بازی کند.
بدون هیچ مقدمه ای ازدواج در سنین پایین یکی از فرهنگ های
اشتباهی است که در برخی مناطق مانند سیستان و بلوچستان
هنوز نیز رواج دارد و این امر معضالت بسیاری را به دنبال دارد.
دختری که هنوز دختری نکرده به دالیل مختلف از جمله فقر
مجبور به ازدواج با مردی می شود که چندین سال از او بزرگتر
است و پس از آن رنج های بسیاری را در زندگی متحمل می شود.

گالیه از زبان دختر بچه ای که فرایند همسری ،مادری و مرد شدن را
تجربه کرد

یکی از زنان خود سرپرست روستایی شهرستان زاهدان به خبرنگار
ایرنا گفت :تنها  8سال داشتم که مرا به عقد مردی  40ساله از توابع
روستایمان که زنی دیگر و فرزندان بزرگتر از من داشت در آوردند.
وی که از ذکر نامش خودداری کرد اظهار داشت :از آنجا که ثبت
احوال از ثبت این ازدواج خودداری کرده بود مراسم عقد به صورت
سنتی و شرعی در خانه پدرم انجام شد .وی عنوان کرد :حدود یک
سال پس از ازدواج در خانه پدر سکونت داشتم و در سن  9سالگی
به خانه شوهر رفتم و پس از حدود سه سال صاحب فرزندی شدم.
وی بیان کرد :بارداری در آن ایام برایم بسیار سخت بود و حسی
غریب داشتم .وی ادامه داد :پس از تولد اولین فرزند عمال به یک
زن خانه دار تبدیل شدم که البته در منطقه ما بیشتر زنان وضع
من را داشتند .وی افزود :همزمان با رشد فرزند ،خودم نیز رشد
کردم و آن زمان بود که فهمیدم هرگز معنی کودکی و بازی های
کودکانه را درک نکرده ام .این زن سرپرست خانوار تصریح کرد :پس
از مدتی شوهرم به جرم حمل مواد مخدر دستگیر و روانه زندان
شد و من نیز برای اینکه بتوانم مایحتاج زندگی کودک خود را
تامین کنم به سراغ همسر اول وی رفتم تا از دارایی های شوهرم
به من بدهند که مورد ضرب و شتم پسر بزرگ او قرار گرفتم .وی
خاطرنشان کرد :به دلیل نداشتن حامی مالی پس از آن شروع به
کار کردم و روزها برای تکدیگری به زاهدان آمدم .وی گفت :بارها
به نهادهای مختلف مراجعه کرده ام اما به دلیل اینکه ازدواج
ثبت شده ای نداشتم هیچ یک به من کمک نکردند .وی ادامه
داد :فرزند من نیز از تحصیل محروم است و حتی یارانه نیز دریافت
نمی کند و شرایط زندگی برای ما بسیار دشوار است .وی افزود :هم
اینک به دلیل فشارهای زندگی به اعتیاد نیز روی آورده ام و نمی
دانم در نهایت قرار است چه چیز رخ دهد فقط این را می دانم که
به من و زنان بی شمار امثال من که در این منطقه کم هم نیستند
ظلم زیادی شده است.
فقر فرهنگی عامل اصلی ازدواج در سنین پایین در سیستان و
بلوچستان

بدون شک فقر عامل بسیاری از معضالت اجتماعی است و برخی
از افراد برای رهایی از فقر حاضر به انجام کارهای نامتعارف از
جمله شوهر دادن دختران خود در سنین پایین می شوند ،البته
نباید تمام مشکالت را به فقر مالی ارتباط داد بلکه فقر فرهنگی
در این زمینه ریشه بیشتری دوانده است .مدیرعامل موسسه
خیریه حلیمه سعدیه زاهدان و کارشناس حمایت از حقوق زنان
و کودکان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :علت اصلی
ازدواج دختران در سنین پایین با مردان بزرگ فقر فرهنگی و مالی
خانواده این افراد است .کلثوم موذن ادامه داد :متاسفانه برخی
باورهای غلط در بین جوامع محلی سیستان و بلوچستان سبب
بروز چنین پدیده ای می شود .وی ادامه داد :با وجود پیشرفت
های کنونی هنوز هم موارد بسیاری از ازدواج در سنین پایین
گزارش می شود.
ازدواج در سنین پایین بیشتر در مناطق مرکزی و جنوب سیستان و
بلوچستان

وی افزود :بر اساس گزارش های موجود بیشتر ازدواج ها در سنین
پایین در منطقه بلوچستان در جنوب سیستان و بلوچستان
وجود دارد .وی تصریح کرد :توابع شهرهای زاهدان و چابهار
بیشترین آمار را در این زمینه دارد که بیشتر این ازدواج ها نیز ثبت
نمی شود.
علت ثبت نشدن ازدواج در سنین پایین

ثبت نشدن ازدواج به وضوح زنان را از حقوق قانونی آنان محروم
می کند و به مردان این آزادی را می دهد که به راحتی و بدون
هیچ منع قانونی این زنان را طالق بدهند .مدیرعامل موسسه
خیریه حلیمه سعدیه زاهدان و کارشناس حمایت از حقوق زنان
و کودکان خاطرنشان کرد :بر اساس دستور العمل ثبت احوال،
دفاتر ثبت ازدواج و طالق مجاز به ثبت ازدواج افراد زیر سن قانونی
نیستند و این موضوع سبب شده تا ازدواج در سنین پایین تنها
به صورت شرعی در مناطق مختلف انجام شود .موذن ادامه داد:
همچنین بیشتر دخترانی که در سنین پایین ازدواج می کنند
خانواده های متمولی ندارند و مجبور به ازدواج با فردی به عنوان
همسر دوم ،سوم یا چندم وی می شوند که برای ثبت قانونی آن
نیاز به اجازه همسر اول دارد و با توجه به اینکه در بسیاری موارد
همسر اول فرد رضایت ندارد ،افراد از ثبت آن خودداری می کنند.
وی افزود :همچنین در برخی موارد انگشت شمار نیز این افراد با
استفاده از برخی بندهای قانونی می توانند مجوز ازدواج دختران را

گروه اجتماعی//معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری هرمزگان گفت :در سال  95نزدیك به یك میلیارد
و  400میلیون تومان كمك های مردمی از سراسر استان هرمزگان
جهت خدمات رسانی به زائران امام حسین (ع) در ایام اربعین
جمع آوری شد.به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان،

در سنین پایین کسب کنند به این صورت که از دختران در دادگاه
برخی سواالت شرعی شده و در صورت پاسخ صحیح ،دادگاه اجازه
ازدواج را صادر می کند .وی تصریح کرد :البته در این موارد تنها
برخی نکات شرعی به دختر دیکته می شود و او نیز در دادگاه بازگو
می کند.
محرومیت زنان از تمام حقوق قانونی پس از جدایی در ازدواج های
سنین پائین و ثبت نشده

کودکی که حق خود را نمی داند و حتی جرات ابراز آن را نیز ندارد
پس از ازدواج و طالقی اجباری هیچگونه حقی جز تنهایی و
درد ندارد .مدیرعامل موسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان و
کارشناس حمایت از حقوق زنان و کودکان اظهار داشت :با توجه
به ثبت نشدن ازدواج دختران ،مردان به راحتی می توانند طالق
شرعی داده و هیچگونه حق و حقوقی به زنان پرداخت نکنند.
موذن ادامه داد :موضوع نفقه و مهریه که تنها می توان از طریق
قانونی پیگیری کرد نیز برای این زنان محلی از اعراب ندارد.
وی افزود :گاه ممکن است شوهر این زنان به علت های مختلف
فوت شود که به دلیل ثبت نشدن ازدواج هیچگونه حقی از ارث به
این زنان و فرزندان آنان تعلق نمی گیرد.
موارد ضرب و شتم و آزار

کارشناس حمایت از حقوق زنان و کودکان گفت :به دلیل اینکه
این دختران سنی بسیار کمتر از شوهران خود دارند همواره تحت
اجبار برخی زورگویی ها هستند .موذن اضافه کرد :موارد بسیاری
از ضرب و شتم این دختران نیز گزارش شده است.
افزایش روز افزان زنان خود سرپرست به علت ازدواج در سنین پایین

وی تصریح کرد :معموال پس از جدایی یا فوت همسر ،این زنان
وظیفه نگهداری از کودکان را بر عهده می گیرند و این امر سبب می
شود تا این دختران در سنین پایین مجبور به تحمل بار سنگین
زندگی شوند .وی خاطرنشان کرد :همچنین به دلیل ثبت نشدن
ازدواج و نبود هیچگونه مدرک مستدلی ،هیچ یک از نهادهای
مربوط نمی تواند به این زنان خدمات ارائه دهد .مدیرعامل
موسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان بیان کرد :متاسفانه با
وجود تمام اطالع رسانی ها هنوز هم ازدواج در سنین پایین در
این استان رواج دارد که این امر سبب افزایش روز افزون زنان خود
سرپرست و بدون حمایت از طرف هیچ نهادی می شود.
کودکان حاصل از ازدواج در سنین پایین

پس از زنان ،کودکان قربانیان اصلی این گونه ازدواج ها محسوب
می شوند که مجبورند دوران رشد خود را بدون سایه پدر و حمایت
مادر سپری کنند و تنها همدم آنان دوستانی از نوع خودشانند
که گلیم خود را از راه درست یا نادرست از آب می کشند .موذن
گفت :به علت ثبت نشدن ازدواج ،کودکان حاصل از آن نمی توانند
شناسنامه را به عنوان یک سند هویتی دریافت کنند .وی اظهار
داشت :این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه از تمام حقوقی
که در ایران اسالمی برای افراد مشخص شده است محروم هستند.
وی افزود :با توجه به اینکه آنان نمی توانند در مدارس ثبت نام
کنند از حق انسانی خود یعنی تحصیالت باز می مانند و به جمع
افراد بی سواد جامعه اضافه می شوند .کارشناس حمایت از
حقوق زنان و کودکان ادامه داد :نداشتن یارانه و حمایت نشدن
از سوی نهادهای حمایتی نیز سبب می شود تا هیچگونه منبع
درآمدی برای نگهداری از کودکان وجود نداشته باشد که این امر
نیز کودکان کار را افزایش می دهد.
اعتیاد ،دزدی و انحرافات اجتماعی در کمین زنان و کودکان آنان پس
از ازدواج در سنین پایین

در زندگی دردهای زیادی است که کالبد انسان را از درون خورده
و از او جز نقشی بر روی استخوان های توخالی باز نمی گذارند.
انسان برای رهایی از رنج ها گاه رو به بیراهه هایی می آورد که
گرچه در اوایل ممکن است لذت بخش باشد اما بدون تردید پایان
آن جز تباهی و سوختن نیست .یک کارشناس اجتماعی اظهار
داشت :بسیاری از زنان کم سن و سال پس از رسیدن به سن بلوغ
در می یابند که ازدواج شان از روی تحمیل خانواده بوده و تحمل
این وضع برای آنان دشوار می شود .م .سراوانی ادامه داد :تحمل
درد و فشارهای زندگی پس از طالق نیز سبب روی آوردن جمعیت
زیادی از این زنان کوچک به مواد مخدر می شود .وی افزود :این
موضوع به تبع بر کودکان این زنان خود سرپرست نیز تاثیر می
گذارد .وی تصریح کرد :با توجه به مشکالت موجود در زندگی این
کودکان و نداشتن تحصیالت و درآمد کافی زمینه جذب این افراد
به خالف ،اعتیاد و شرارت زیاد است.
 90درصد بند نسوان زنان بی سرپرست

یک منبع آ گاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از آمار باالی جرم توسط
این زنان و فرزندان آنان خبر داد .وی که از ذکر نامش خودداری
کرد گفت :بر اساس برخی آمارهای مربوط به چند سال قبل بیش
از  90درصد زنان در بند نسوان زندان زاهدان که در ارتباط با
مواد مخدر دستگیر شده اند را زنان حاصل از ازدواج های ثبت
نشده و ازدواج در سنین پایین تشکیل می دادند .وی تصریح
کرد :همچنین آمار باالیی از کودکان و نوجوانان کانون اصالح و
تربیت را کودکان حاصل از این نوع ازدواج ها تشکیل می داد .وی
خاطرنشان کرد :متاسفانه به دلیل نداشتن مدارک هویتی نمی
توان از این کودکان پس از آزادی در زمینه اعطای مدرک کارآموزی
و وام حمایت کرد.
موسسه خیریه حلیمه سعدیه حامی زنان خود سرپرست ازدواج در
سنین پایین بدون ثبت

مدیرعامل موسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان و کارشناس
حمایت از حقوق زنان و کودکان اظهار داشت :کار این موسسه
نگهداری از کودکان بصورت شبانه روزی ،ایجاد اشتغال برای آنان

و حمایت از زنان خود سرپرست است .موذن با بیان اینکه در این
موسسه از زنانی که ازدواج آنها ثبت نشده نیز حمایت می شود
ادامه داد :هم اینک  500زن خود سرپرست زیرپوشش خدمات
این موسسه قرار دارند .وی افزود :صندوق قرض الحسنه این
موسسه نیز تا کنون به  300زن خود سرپرست وام اعطا کرده است.
وی تصریح کرد :برخی کارهای حمایتی مانند مشاوره و دادن
سبدهای کاالیی به این زنان نیز توسط این موسسه انجام می
شود .حال این سوال پیش می آید که چه لذتی در زندگی زنی
است که به دلیل ثبت نشدن ازدواج خود نه می تواند در آینده
ادعای شوهرداری کند ،نه می تواند از خدمات اجتماعی بهره
ببرد و نه می تواند شاهد رشد و بالندگی فرزند خود باشد ،بلکه
او همیشه داغ دیده و دردمند است .این زن هنوز در حسرت
عروسکی است که روز ازدواج در دست داشت و به یکباره از دختر
بچه ای بازیگوش به مادری دردمند تبدیل شد.
آمار دقیقی از دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند وجود ندارد

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا اظهار داشت :برای دخترانی که در سن کم و به صورت شرعی
ازدواج می کنند و دارای فرزند شوند 2 ،حالت وجود دارد.
رضا راحت دهمرده اظهار داشت :در حالت نخست چنانچه فرزند
آنان در بیمارستان متولد شود برای گرفتن شناسنامه گواهی تولد
و حضور یکی از والدین الزامی است.وی ادامه داد :در حالت دوم
ا گر فرزند آنان در خانه متولد شود عالوه بر استشهاد محلی ،حضور
پدر و مادر برای گرفتن شناسنامه الزامی است و پدر و مادر هر 2
باید به صورت مکتوب و شفاهی اعالم کنند که این فرزند حاصل
ازدواج شرعی آنان است.مدیر کل ثبت احوال استان افزود :به
دلیل ثبت نشدن این نوع ازدواج ها آمار دقیقی از دخترانی که در
سن کم اما به صورت شرعی ازدواج می کنند وجود ندارد.
قانون ازدواج دختران زیر  15سال را ممنوع کرده است
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان
گفت :براساس قانون ازدواج دختران زیر  15سال غیر قانونی است
و به همین سبب این نوع ازدواج ها به صورت شرعی انجام می
شود.مریم پویا اظهار داشت :مهمترین مشکل ازدواج های شرعی
این است که در دفاتر ازدواج ثبت نمی شوند و نهادهای اجتماعی
هیچ اطالعی از این افراد ندارند.وی تصریح کرد :دفتر امور بانوان
استانداری سیستان و بلوچستان جلسات و کارگروه های بسیار
زیادی در استان برگزار کرده تا با فرهنگ سازی و آموزش مانع
ازدواج دختران کم سن و سال شود.وی خاطر نشان کرد :براساس
علم روانشناسی بلوغ دختر از  14تا  15سال آغاز می شود و ازدواج
در سنین کم مشکالت روحی و روانی زیادی را برای این قبیل افراد
به دنبال دارد.وی بیان کرد :برای جلوگیری از ازدواج دختران
در سنین پایین مرا کز مشاوره زیادی در سیستان و بلوچستان
راه اندازی شده که به این قبیل افراد مشاوره های رایگان ارائه
می دهد.مدیر کل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان
گفت :طالق گرفتن و برخوردار شدن از حداقل حقوق اجتماعی
و اقتصادی در ازدواج های شرعی مفهومی ندارد و به راحتی زوج
ها از یکدیگر جدا می شوند.پویا اظهار داشت :فرزندان بدون
شناسنامه حاصل ازدواج دختران کم سن و سال است که این
امر در جامعه تبدیل به معضل بسیار بزرگی شده است.وی تصریح
کرد :سیستان وبلوچستان متاسفانه در تعدد زوجات ،ازدواج
در سن پایین ،ثبت نشدن طالق و کودکان بازمانده از تحصیل
در کشور رتبه اول را دارد.وی ادامه داد 50 :هزار کودک بازمانده
از تحصیل تا کنون در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند.
وی خاطر نشان کرد :متاسفانه در سیستان و بلوچستان ازدواج
هایی با اتباع خارجی صورت گرفته که بعد از مدتی این فرد همسر
و فرزندان خود را رها کرده و به کشور خودش رفته و هیچ گونه
دسترسی به فرد مورد نظر نیست.مدیر کل امور بانوان استانداری
سیستان و بلوچستان گفت :تعداد زیادی از زنان و کودکان بی
سرپرست حاصل ازدواج با اتباع خارجی در استان وجود دارد.
پویا اظهار داشت :ضروری است با کشور مورد نظر توافق نامه
هایی در زمینه ازدواج اتباع خارجی امضا شود.وی افزود :برای
رهایی معضل ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی اداره کل امور بانوان
استانداری سیستان و بلوچستان آموزش هایی را به خانواده ها در
این زمینه ارائه کرده است.وی بیان کرد :تعارض هایی بین حکم
شرع و قانون مدنی برای ازدواج دختران وجود دارد که براساس
حکم شرع  9سال و قانون مدنی و اجتماعی سن  15سال را سن
بلوغ دختران می دانند.وی ادامه داد :ازدواج های شرعی بیشتر
در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان صورت می گیرد.مدیر
دبیرخانه ائمه جمعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور
اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت :در ازدواج شرعی سن
مطرح نیست اما از لحاظ قانونی دختر باید به سنی برسد که توان
اداره زندگی را داشته باشد.مولوی عبدالغنی دهانی سورانی اظهار
داشت :از لحاظ قانون مدنی دختری که ازدواج می کند نباید کمتر
از  13سال سن داشته باشد ولی از لحاظ شرعی ا گر دختر رشد کافی
داشته باشد و به سن  13یا  14سال به نظر برسد از لحاظ قانونی و
شرعی ایرادی ندارد.وی تصریح کرد :چنانچه دختر را در سن کمتر
از سن بلوغ شوهر بدهند از لحاظ عقلی و عرفی جواز ندارد چون
این دختر را پدر شوهر می دهد و ممکن است وقتی بزرگ شد این
شوهر را دوست نداشته باشد.وی افزود :وقتی پدر دختر را شوهر
داد تمام اختیارات این دختر از آن سلب می شود و از لحاظ عقلی
و عرفی درست نیست دختر را در سن پایین شوهر بدهند.مدیر
دبیرخانه ائمه جمعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور
اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت :براساس فقه حنفی ا گر
کلمه طالق سه مرتبه به زبان آورده شود طالق محسوب می شود.

دكتر جادری در نشست صمیمی با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هرمزگان:

كارگروهی جهت رسیدگی به مشكالت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
در هرمزگان تشكیل می شود
گروه اجتماعی:استاندار هرمزگان از تشكیل كارگروهی جهت
رسیدگی و رفع مشكالت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
و بهزیستی در استان هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی

استانداری هرمزگان ،دكتر جاسم جادری در نشست صمیمی
با مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان
هرمزگان ،بیان داشت :در طول  38سال گذشته با توطئه های
بسیاری از سوی استکبار جهانی مواجه بوده ایم اما به بركت

حضور مردم تمامی این توطئه ها خنثی شده است.وی ادامه داد:
امیدواریم با اقداماتی كه دولت انجام داده و با گشایش هایی که
ایجاد می شود ،شاهد رفع مشکالت و گرفتاری ها و كمك بیشتر به
مددجویان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی باشیم.استاندار
هرمزگان از تشكیل كارگروهی جهت رسیدگی و رفع مشكالت
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در استان
هرمزگان خبر داد و افزود :این کارگروه با حضور معاونت سیاسی،

امنیتی و اجتماعی استانداری و دستگاه های مرتبط همچون
کمیته امداد ،بهزیستی و اداره كل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
استان تشكیل خواهد شد.جادری تصریح كرد :در این كارگروه
مشکالت خانواده های تحت پوشش باید دسته بندی و برنامه
ای برای رفع این مشكالت تدوین شود تا براساس برنامه کار کنیم.
وی خاطرنشان كرد :آمار و اطالعات مربوط به خانواده های تحت
پوشش باید جمع بندی شود و براساس اولویت کارها پیگیری شود.

علی رئوفی در آئین تجلیل از خادمان و دست اندركاران ستاد
اربعین حسینی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت زیارت مزار
شریف حضرت سید الشهدا (ع) با ذكر احدایثی از ائمه دراین
خصوص ،بیان داشت :امام صادق (ع) می فرمایند كسی كه
به زیارت مزار شریف حضرت امام حسین (ع) نرود تا اینكه
از دنیار برود از نظر دین و ایمان ا گر هم وارد بهشت گردد،
جایگاه او از همه اهل ایمان پائین تر است.وی با اشاره به
حدیث دیگری در باب اهمیت زیارت مزار حضرت امام حسین
(ع) از امام رضا (ع) خاطرنشان كرد :زائر امام حسین (ع) در
كربال همانند زائر خداوند در عرش است.معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به

رشد گسترده زائران اعزامی از هرمزگان جهت شركت در پیاده
روی اربعین ،تصریح كرد :در سال  95با رشد گسترده و بیش
از صد در صدی اعزام زائران اربعین از هرمزگان جهت شركت
در اجتماع بزرگ اربعین مواجه بودیم كه با سال  94قابل
مقایسه نبود و امسال قرار بود  10هزار نفر از هرمزگان جهت
شركت در مراسم اربعین اعزام شوند كه از مبادی رسمی 23
هزار نفر اعزام شدند.وی با اشاره به كمك های مردم استان به
ستاد مردمی اربعین ،افزود :در سال  95نزدیك به یك میلیارد
و  400میلیون تومان كمك های مردمی از سراسر استان جهت
خدمات رسانی به زائران امام حسین (ع) در ایام اربعین جمع
آوری شد.رئوفی با اشاره به سفر خود در ایام اربعین به شهر
های زیارتی عراق و شركت در پیاده روی بزرگ اربعین ،اظهار
اصال قایل وصف نیست و تا انسان
داشت :این حركت میلیونی ً
در كربال نباشد خدمتی كه عاشقان اباعبداهلل الحسین (ع) به
زائرینش می كنند نمی تواند درك كند و این حركت با هیچ چیز
قابل وصف نیست.

افتتاح اولین نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی بیماران خاص
گروه اجتماعی//
اولین نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی بیماران خاص به دست
خانم یعقوب نژاد مشاوراستاندارومدیرکل اموربانوان وخانواده و
با حضور خانم کریمی سرپرست اداره کل آموش فنی و حرفه ای
 ،ا کرمی معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان و همچنین مدیر
کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیر کل بهزیستی استان
در ایام اهلل دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان هرمزگان  ،سیده اسماء کریمی سرپرست اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای استان گفت  :توانمندیهای بیماران
خاص در رشته های خیاطی و صنایع دستی در این نمایشگاه
به نمایش گذاشته شده است .
مهندس کریمی اظهار کرد  :بیماران خاص از سال  1393در
دوره های آموزش فنی و حرفه ای در رشته های خیاطی و
انواع کیف دوز چرمی شرکت کرده اند و با کسب مهارت های
الزم توانسته اند در زمینه تولید و فروش  ،موفقیتهای زیادی
کسب کنند .این نمایشگاه گوشه ای از توانمندیهای آنان را
نمایان کرده است.
خانم قاسمی مدیر عامل موسسه خیریه و مدیر کارگاه

توانمندی بیماران خاص نیز گفت  :این نمایشگاه با پشتیبانی
مستقیم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و همچنین
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از سوی موسسه
خیریه حمایت از بیماران خاص استان هرمزگان با هدف
حمایت از بیماران خاص در هتل هرمز بر پا شده است.
مدیر موسسه خیریه اذعان کرد ،تولیدات بیماران خاص
از جمله لباس کار صنعتی  ،بیمارستانی  ،فرم اداری جهت
بانوان و آقایان و نیز صنایع دستی با بهترین کیفیت و قیمت
مناسب به فروش می رسد و سفارش نیز می پذیریم.
وی گفت  :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با در اختیار
گذاشتن تجهیزات مورد نیاز  ،دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری با معرفی نمایشگاه و تولیدات آن در سطح استان ،
مدیریت هتل هرمز در جانمایی نمایشگاه و همچنین در امور
انتشارات و تبلیغات «عکاسی فتو هرمز» و» چاپ و تبلیغات
نیما» و « شرکت هوشمند تردد پویا» به عنوان حامی موسسه
در برپایی این نمایشگاه معرفی و اعالم کرد  :نمایشگاه تا 5
اسفند ماه سالجاری در هتل هرمز بندرعباس برپاست .
گفتنی است برای کسب اطالعات بیشتر و سفارش کار می
توانید با تلفن  09173614064تماس بگیرید.

دومین جشنواره ملی خرس سیاه آسیایی و کودکان
هرمزگانی در میناب برگزار می شود
گروه اجتماعی//
دبیر دومین جشنواره ملی خرس سیاه آسیایی و کودکان هرمزگانی،
گفت :جشنوارهی خرس سیاه آسیایی و کودکان هرمزگانی با
رویکرد آ گاهی رسانی در رابطه با خرس سیاه آسیایی به کودکان
در روزهای  28 ، 27و  29بهمن ماه  1395در  3بخش برگزار می
شود.فرهاد قوالن در گفت وگو با ایسنا ،افزود :پایداری و بقای

هر فعالیت حفاظتی در گرو آموزش و انتقال درست مفاهیم آن
به دیگران به ویژه جامعه محلی است.دبیر دومین جشنواره
ملی خرس سیاه آسیایی و کودکان هرمزگانی ،عنوان کرد :با
توجه به حضور همیشگی افراد محلی در منطقه و همچنین
ارتباط پیوسته آنها با طبیعت پیرامون خود ،دست یافتن به
باور حفاظت در جامعه محلی به عنوان اصلیترین ذینفعان
چنین برنامههایی راهکاری کارآمد شناخته میشود.
وی اظهار کرد :جشنوارهی خرس سیاه و کودکان هرمزگانی با
رویکرد آ گاهی رسانی در رابطه با خرس سیاه آسیایی به کودکان
در روزهای  28 ، 27و  29بهمن ماه  1395در  3بخش برگزار
می شود.قوالن اظافه کرد :جشنواره خرس سیاه و کودکان
هرمزگانی به صورت بازی محور اجرا خواهدشد و شرکت
کنندگان به صورت غیر مستفیم با ویژگیهای زیستی خرس
سیاه در استان هرمزگان مانند محل زندگی ،تغذیه ،اندازه و به
صورت عملی با نحوه اجرای فعالیتهای حفاظتی این حیوان
آشنا خواهند شد.دبیر جشنواره تصریح کرد :استان هرمزگان
به دلیل واقع شدن در غربیترین حد پرا کندگی خرس سیاه
آسیایی در دنیا ،موقعیت بسیار تاثیرگذاری در حفاظت این

گونه دارد و با توجه به رویکرد آموزش و آ گاهی رسانی ،به
عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در علوم حفاظتی ،آموزش اقشار
گونا گون سا کن این استان به عنوان راهکاری اساسی در این
برنامه حفاظتی قلمداد میشود.وی با اشاره به بخش های
مختلف این جشنواره ،افزود :در روز ابتدایی این جشنواره
ویژه برنامه ای مختص به کودکان 7تا 12سال با رویکرد بازی و
شناخت این حیوان در معرض انقراض در سالن یادگار امام(ره)
شهرستان میناب از ساعت  9صبح برگزار می شود.این فعال
محیط زیست تصریح کرد :در  28بهمن و در دومین روز از این
جشنواره میزبان پروفسور اسماعیل کهرم و جمعی از مسئوالن
استانی از ساعت 16در سالن آموزشکده فنی آیت اهلل خامنه
ای شهرستان میناب خواهیم بود که شرکت برای عموم مردم
در این جشنواره آزاد است.قوالن  29بهمن را آخرین روز این
جشنواره کشوری دانست و عنوان کرد :در این روز حرکت
نمادین یکی از فعالین محیط زیست استان بدین گونه که
این فعال اجتماعی از میدان صیادان بندرعباس تا ارتفاع کوه
گنو را که مسافتی نزدیک به 50کیلومتر خواهد شد را به صورت
انفرادی می دود.دبیر دومین جشنواره از خرس سیاه آسیایی
به عنوان نماد طبیعت هرمزگان یاد کرد و افزود :از نشانه های
بارز خرس سیاه آسیایی روی قفسه سینهاش لکه سفیدی به
عالمت Vنقش بستهاست و این حیوان هم ا کنون در فهرست
سرخ اتحادیه جهانی حفاظت ( )IUCN RED LISTدر طبقه
در آستانه انقراض ( )CRقرار دارد و هیچ آمار مشخصی از تعداد
باقیمانده جمعیت این گونه در کشور در دست نیست.

رییس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور :

استان هرمزگان پيشتاز در جلب مشاركت خيرين است
گروه اجتماعی //رییس سازمان جنگل ها مراتع و
آبخیزداری کشور در بازدید از طرح آبخیزداری كنترل سیالب حوزه
شهری با مشاركت شهرداری سیریك گفت :در این طرح كاری
الهی و جهادی با همكاری شهرداری سیریك انجام شده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان ؛ مهندس جاللی با اشاره به پیشتاز بودن استان
هرمزگان در جلب مشاركت خیرین در اجرای طرح های
آبخیزداری گفت :طرح آبخیزداری گونمردی كه به همت
خیرین احداث شده است ضمن اینكه در كنترل سیالب
رودخانه گز در این شهرستان موثر بوده است از پیشرفت گالی
و حركت آن به سمت زمین های زراعی مردم نیز جلوگیری
نموده است .جاللی همچنین در بازدید از طرح های موفق
احیای اراضی بیابانی با استفاده از مدیریت روان آب افزود:

به همت اداره كل منابع طبیعی و همكاری و مشاركت مردم
احیای بیابان نماد تالش و كوشش و نتیجه بخش بودن
حضور مردم در اجرای طرح های منابع طبیعی بوده است.
وی از چندین طرح بازدید و از نزدیك با مجریان در خصوص
چگونگی اجرای و اهداف حضور آنان صحبت نمود و با كاشت
نهال بومی و مقاوم كرت محلی در بند احیای بیابان در روستا
خرگوشی شهرستان سیریك اظهار امیدواری كرد :با مطالعات
نسبت به شناسایی تمام ظرفیت ها و پتانسیل های طبیعی
منطقه جهت اجرای طرح های بیابان زدایی اقدام و با برنامه
ریزی در دراز مدت شاهد كاهش عرصه های بیابانی و احیای
بیابان باشیم  .در پایان مهندس جاللی رییس سازمان جنگل
ها مراتع و آبخیزداری کشور در روستای خرگوشی شهرستان
سیریك اقدام به كاشت نهال كردند.

ساختمان ستاد دیه بندرعباس را برای درآمدزایی جهت آزادی
زندانیان ساختهایم
گروه اجتماعی//
رئیس ستاد دیه هرمزگان گفت :ساختمان ستاد دیه را در
بندرعباس به سختی و برای درآمدزایی جهت آزادی زندانیان
ساختهایم و حتی ریالی از کمکهای مردمی برای آزادسازی
زندانیان را در ساخت آن هزینه نکردهایم.به گزارش فارس ،احمد

مرادینژاد در نشست شورای شهر بندرعباس حاضر شد و به
برخی سؤاالت و شبهههای مطرح شده درباره ساختمان ستاد
دیه استان هرمزگان که در رسانهها مطرح شده بود ،پاسخ داد.
وی در ابتدا با بیان اینکه ستاد دیه در استان هرمزگان از سال
 80آغاز به کار کرده ،عنوان کرد :من از تیرماه  1384در ستاد
دیه استان به عنوان رئیس آن و تحت نظارت هیأت امنای
ستاد دیه استان مشغول خدمت شدم و از آن زمان با یک دفتر
 80متری و با دو نفر پرسنل کار خودمان را آغاز کردیم و ا کنون
ساختمان بزرگ ستاد دیه استان که دارای  25واحد مسکونی
است ،تنها یک واحد آن به ستاد دیه اختصاص یافته و مابقی
واحدها را برای تأمین درآمد به منظور آزادی زندانیان اجاره
دادهایم.رئیس ستاد دیه استان هرمزگان ادامه داد :ساختمان

فعلی ستاد دیه استان هرمزگان از فروردینماه امسال تکمیل
شد و ما این ساختمان را برای درآمدزایی ساختهایم تا روی
پای خودمان بایستیم و برای پرداخت حقوق  9نفر پرسنل
ستاد دیه و همین طور برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
از اعتبار بیشتری برخوردار باشیم.مرادینژاد گفت :ساختمان
ستاد دیه استان هرمزگان آبروی این استان است و در هیچ
استانی در کشور چنین ساختمانی نداریم و ما هر ریالی که برای
ساخت این ساختمان هزینه کردهایم زیر نظر هیأت امنا شامل
مدیرکل دادگستری ،مدیرکل زندانها ،مدیرکل کمیته امداد و
 4نفر از معتمدان شهر بوده است.
وی بیان کرد :ساختمان ستاد دیه استان  5طبقه است که در
طبقه اول و دوم آن  25واحد مسکونی تعبیه شده و همفک آن
را تجاری کردهایم و در زیرزمین نیز با متراژ  900متر  27پارکینگ
تأمین کردهایم اما شهرداری میگوید که برای واحدهای تجاری
نیز پارکینگ تأمین کنیم و این در حالی است که مراجعان به
ستاد دیه اصال ماشین ندارند که بخواهیم پارکینگ برایشان
تأمین کنیم!

