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ممنوعيت حجاب شكستي بزرگ براي دنياي غرب 

راز طول عمر زنان !

رحيم پورازغدي در نشست »رسالت زن مسلمان همگام با زینب کبری)س(« مطرح کرد

»اميد« عمر زنان را طوالني کرده است

88498440سرويس اجتماعي

دیدگاه هاي وهابيت و غربي ه�ا زن را صرفًا 
در موض�وع جنس�يت و ش�هوت و اب�زاري 
براي خدمت رس�اني ب�ه م�ردان مي دانند، 
اس�ام معتقد اس�ت که زن و م�رد نباید با 
یكدیگر مسابقه دهند، بلكه تعاون را پيشه 
 کنند تا حرک�ت آن�ان در خان�واده عبادت 

محسوب شود

همس�ردارتر و مادرتر از زین�ب کبري)س( 
نداریم؛ تمام حرکات ایشان بر اساس منطق 
بود و بين خانواده داري و فعاليت هاي سياسي 
و اجتماعي نوع�ي هماهنگي دقي�ق ایجاد 

کرده بودند

  زهرا چيذري 
دنياي غرب ب�ا تمام ادعایي که در حوزه حقوق بش�ر و آزادي بي�ان و آزادي عقاید 
دارد وقتي ب�ه بحث حج�اب مي رس�د ممنوعيت هاي ج�دي را بر زنان مس�لمان 
تحميل مي کند؛  ممنوعيت هایي که بنا به تعبير اس�تاد رحيم پورازغدي شكس�تي 
بزرگ ب�راي دنياي غرب اس�ت. در براب�ر این اما دني�اي اس�ام کامل ترین الگوي 
ممكن را به تمامي زن�ان و مردان جهان ارائه داده اس�ت؛  الگوهای�ي نظير حضرت 
زینب)س( و امام حسين)ع( که الگوي رفتار و فرهنگش�ان ریشه هاي بنيادین هر 

قيام و مقاومتي در سراس�ر دنياي اسام اس�ت و راهپيمایي اربعين و نقش آفریني 
 زن�ان در این حرک�ت عظي�م اوج نمایش ش�كوهمند فرهنگ عاش�ورایي اس�ت. 
حسن رحيم پورازغدي در نشست رسالت زن مس�لمان همگام با زینب کبري)س( 
در مس�ير اربعين ب�ا طرح ای�ن ادعا که دی�ن براي ح�ذف زن از عرصه سياس�ي و 
فرهنگي به خانه داري تأکي�د مي کند و مي خواه�د جامعه با فرهنگ مذکر باش�د 
و زنان هيچ نم�ودي در جامعه پيدا نكنند پاس�خ داد: نخس�تين نكت�ه اي که باید 
در ای�ن باره م�ورد توجه ق�رار داد این اس�ت ک�ه خان�ه در فرهنگ ما ج�اي بدي 

 نيس�ت و محل آرام�ش اس�ت همانگونه ک�ه از آن به »مس�كن« تعبي�ر مي کنند.
 در منظ�ر اس�امي خان�ه و خانواده هس�ته اصل�ي تاری�خ،  جامعه و تمدن اس�ت 
و ب�ه همي�ن خاط�ر ه�م چ�ه م�رد و چ�ه زن ه�ر نقش�ي ک�ه در خ�ارج از خانه 
پذیرفته ان�د باید ب�ا رعایت حق�وق خان�ه و خان�واده باش�د. وي ام�ا اصلي ترین 
پاس�خ به این ادع�ا را حضور پرش�ور حض�رت زینب)س( دانس�ت و تأکي�د کرد: 
حض�رت زین�ب)س( سياس�ي ترین،  قهرمان تری�ن و مبارزترین انس�ان در طول 
تاریخ اس�ت و هي�چ زن یا م�ردي در طول تاریخ بش�ر به پاي ایش�ان نمي رس�د. 

  زن محصول مكتب اهل بيت)ع(
هي��چ مرد و زن��ي نمي توانس��ت همچ��ون زينب در براب��ر يزيد 
خطبه خواني كند؛ حال اين زينب همان زني است كه فرزندانش 
را ب��ه نحوي تربيت كرده اس��ت كه در كربال مس��ابقه ش��هادت 

گذاشتند. 
رحيم پورازغدي با اش��اره به خطبه خواني حضرت زينب)س( در 
برابر يزيد و بيان ش��كوه مكتب امام حس��ين)ع( افزود: حضرت 
زينب)س( در برابر قدرتمندترين فرد زمان خود ايس��تاد و اعالم 
كرد كه از اين حادثه فقط ننگ براي تو مي ماند و روزهاي اقتدار تو 
چند روزي بيش نيست. سخنراني هاي حضرت زينب)س( چنان 
در مدينه وسعت پيدا كرده بود كه حاكم مدينه به يزيد نامه نوشت 
تا جلوي ايشان را بگيرند. بدين ترتيب ايشان تبعيد شدند، اما به 
هر كجا كه مي رفتند درصدد تبليغ تشيع و احياي مكتب اسالم 

بر مي آمدند. 
رحيم پورازغدي حضرت زين��ب)س( را زن محصول مكتب اهل 
بيت)ع( دانس��ت و تصريح ك��رد: همس��ردارتر و مادرتر از زينب 
كبري)س( نداريم؛ تمام حركات ايشان بر اساس منطق بود و بين 
خانواده داري و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي نوعي هماهنگي 

دقيق ايجاد كرده بودند. 
  ریشه هاي عاشورایي انقاب ایران

رحيم پورازغدي با بيان اينكه اس��الم گرايي كه از ايران آغاز شد 
از مكتب حسيني و زينبي سرچشمه گرفته است، گفت: عاشورا 
و اربعي��ن از ابتدا تاكن��ون ديكتاتورها را از بين برده اس��ت و هر 
ديكتاتوري كه در تاريخ سرنگون مي شود از زينب)س( شكست 
مي خورد؛ چراكه اگر زينب)س( نبود روح مقاومت در مردان و زنان 

شيعه نيز تجلي پيدا نمي كرد. 
وي تصري��ح كرد: هر كاري در دنيا انجام مي ش��ود ريش��ه اش به 
مكتب امام حسين)ع( و حضرت زينب)س( بازمي گردد و همين 
راهپيمايي روز عاش��ورا بود كه كار شاه را به پايان رساند و همين 
مسئله حكومت صدام را سرنگون كرد همچنانكه عاشوراييان در 

لبنان و سوريه موجب شكست دشمن شدند. 
  جهش بي نظير زن در انقاب

رحيم پورازغدي به جايگاه خانواده در انقالب اسالمي ايران اشاره 
و با بيان اينكه اس��الم در مورد خانواده موضع مترقي ديني دارد، 
افزود: وضعيت زنان به شكل قابل مالحظه اي نسبت به قبل انقالب 
با سرعت و وسعت بي نظيري تغيير پيدا كرد و زن با حفظ كرامت و 

بدون استثمار جنسي در صحنه هاي اجتماعي حاضر شد به نحوي 
كه برخي معتقدند س��رعت اين تغيير چنان باال بوده كه به حوزه 

خانواده آسيب رسانده است. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به ديدگاه هاي وهابيت و غربي ها كه زن 
را صرفاً در موضوع جنسيت و شهوت و ابزاري براي خدمت رساني 
به مردان مي دانند، عنوان كرد: اس��الم معتقد است كه زن و مرد 
نبايد با يكديگر مسابقه دهند، بلكه تعاون را پيشه كنند تا حركت 

آنان در خانواده عبادت محسوب شود. 
  آغاز فعاليت از خانواده 

رحيم پورازغدي خانواده را در مكتب اس��الم بستر تربيت انسان، 
سكوي پرش و رشد و قرار روحي و جسمي انسان دانست و گفت: 
ملتي كه مفهوم خانواده را درك نكند از بخش بزرگي از انسانيت 

محروم مي ماند. 
اين استاد دانش��گاه با تأكيد بر اينكه فعاليت فرهنگي، سياسي و 
اجتماعي زنان نبايد به قيمت فروپاشي خانواده انجام شود، اظهار 
كرد: زنان بايد آگاه باش��ند كه فرزندان آنان نيز جزئي از جامعه 
هستند و اگر قرار باش��د يك فعال اجتماعي محسوب شوند بايد 

فعاليت خود را از خانواده آغاز كنند. 

وي همراه كردن خانه داري با فعاليت اجتماعي را به دور از افراط 
ممكن دانست و گفت: پس��ت دانس��تن فعاليت زنان در خانه يا 
اجتماع تفكر غلطي است بلكه هر دو جهاد في سبيل اهلل و عبادت 

محسوب مي شود. 
  اسام، فمينيست ترین مكتب

رحيم پورازغدي با تأكيد بر اين نكته كه فقه اسالم، فمينيست ترين 
مكتب به لحاظ حمايت از زنان اس��ت، گفت: كس��ي كه در خانه 
دوست داشتن و دوست داشته شدن را تجربه نكند در جامعه نيز 
نمي تواند به اين رشد برس��د. خانواده ضامن حفظ جامعه است و 
اشتغال زنان در جامعه به شرط ضربه نديدن نهاد متعالي خانواده 

جايز است. 
وي همچنين به وظيفه دولت، حكومت و قوه قضائيه براي حمايت 
از خانواده ها و رفع موانعي كه خانواده ها را به خطر مي اندازد اشاره 
و عنوان كرد: اسالم مانع خواستگاري زنان از مردان نيست اما بايد 
اين شعور و ظرفيت در طرفين وجود داش��ته باشد تا در صورتي 
كه زنان از مردان خواستگاري مي كنند در آينده مشكلي به وجود 
نيايد؛ اعضاي خانواده بايد همچون مكتب حسيني درك درستي 

از يكديگر داشته باشند و مكمل هم رفتار كنند.

س�راغ بزرگ ترهاي خان�واده و فاميل که بروید متوجه مي ش�وید 
اغلب آنان زن هستند. بسياري از پيرترین انسان هاي جهان هم زن 
هستند؛  مادربزرگ هاي دوست داشتني که سال ها قبل همسرانشان 
آنها را تنها گذاشته اند و از دنيا رفته اند. آنان اما مانده اند تا عمود خيمه 
خانه و خانواده باشند حتي اگر در معرض انواع و اقسام بيماري ها قرار 
داشته باشند و آسيب پذیرتر باشند اما شعله هاي اميد در وجودشان 
زبانه مي کش�د و مي مانند تا خانواده را در کنار یكدیگر حفظ کنند. 
هرچند زنان بيشتر از مردان عمر مي كنند اما استرس، بيماري هاي قلبي 
و عروقي، س��رطان ها، همچنين اختالالت باروري و ابتال به عفونت ها از 
شايع ترين بيماري هايي است كه دامنگير زنان مي شود. در برابر چنين 
آماري است كه يك سؤال بس��يار جدي پيش مي آيد؛  اينكه چرا زنان با 
وجود آنكه بيش از مردان در معرض انواع و اقسام بيماري قرار دارند بيشتر 
از مردان عمر مي كنند؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در نقش بي بديلي كه 
خدا براي زن قرار داده جست وجو كرد؛  آنچه عمر زنان را نسبت به مردان 
طوالني تر مي كند اميد به زندگي بيشتر در آنان است و اين اميد به زندگي 

از نقش هايي نظير مادري آنان نشئت مي گيرد. 
  بازیگر عاشقانه ترین نقش خلقت 

 اگرچه ب��ه طور كلي خانم ها بيش��تر از آقايان مراقب س��المت و اوضاع 
جسماني خود هستند اما تعهدات بيشتر زنان به نسبت مردان در خانواده 
و ايفاي نقش هاي مادري،  همس��ري،  خواهري و دختري آنقدر الزامات 
عاشقانه و فداكاري مي طلبد كه همين الزامات عاطفي و احساسي زنان را 
در برابر بسياري از بيماري ها آسيب پذيرتر مي كند. شايد به خاطر همين 
عشق و عاطفه باالست كه زنان با وجود درصد باالتر ابتال به انواع بيماري ها 
اما در نهايت عمري طوالني تر دارند؛ چراكه زنان عاشقانه ترين نقش خلقت 

يعني مادري را به عهده گرفته اند. 
  اميد به زندگي راز طول عمر زنان

در سراسر جهان، متوسط طول عمر حدود 71 سال است هرچند، متوسط 
زندگي مردان به طور ميانگين 68 س��ال اس��ت. اين در حالي است كه 
متوسط زندگي زنان73 سال است. در ايران نيز بر مبناي گزارش منتشر 
شده از سوي مركز آمار ايران، شاخص اميد به زندگي در سال 13۹۵ براي 
مردان 7۲/۵ سال و براي زنان در س��ال 13۹۵ حدود سه سال بيشتر از 

مردان و 7۵/۵ سال بوده است. پژوهشگران مي گويند احتماالً يك جزء 
ژنتيكي براي شكاف طول عمر مرد و زن وجود دارد. آنها گمان مي كنند 
 X قرار داشته باشد. زنان دو كروموزوم X آن ممكن است در كروموزوم
و مردان تنها يكي دارند. كروموزوم X انفرادي در مردان ممكن است به 
اندازه كافي براي هر نوع ژن در كروموزوم را جبران كند. به غير از بحث هاي 
ژنتيكي به لحاظ رفتاري نيز زنان آرام تر از مردان هستند و شايد اين راز 
طول عمرشان باشد. معاون وزير بهداشت هم درباره دليل علمي طول عمر 
بيشتر زنان نسبت به مردان اينگونه توضيح مي دهد: از آنجايي كه زنان 
بيشتر از مردان عمر مي كنند تصور عمومي بر اين است كه آنها تندرست تر 
هستند؛ اين در حالي است كه به رغم باال بودن اميد به زندگي زنان، آنها در 
تمام مقاطع زندگي نسبت به مردان با مشكالت بيشتري در امر سالمت 
مواجه هستند. به عبارت ديگر بار معلوليت، بيماري و ناتواني در آنها باالتر 

است. استرس، بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان ها، همچنين اختالالت 
باروري و ابتال به عفونت ها از شايع ترين بيماري هاي زنان است. 

معاون درمان وزارت بهداشت با اش��اره به نقش مهم مادر بودن در زنان 
تصريح مي كند: همچنين ش��رايط فيزيولوژيك و بيولوژي زنان، باردار 
شدن و عوارض حاملگي و زايمان، حاملگي و عوارض ناشي از آن زنان را 

در معرض آسيب بيشتري قرار مي دهد. 
  محور سامت خانواده

قاسم جان بابايي معاون وزير بهداشت به بهانه هفته سالمت زنان درباره 
اهميت سالمت اين نيمه جامعه مي گويد: ارتقاي سالمت جامعه و فراهم 
كردن زيرساخت هاي مناس��ب براي برخورداري از جامعه اي پرنشاط و 
سالم امري ضروري بوده كه رسيدن به اهداف توسعه رشد انساني در گرو 
پايه سالمت خانواده بنا نهاده اند. زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل آن است.  بنا به تأكيد وي امروزه نظام هاي سالمت دنيا برنامه خود را بر 

مي دهند. آنها به عنوان پايه هاي اصلي خانواده و محور اساسي سالمت، 
نقش ويژه اي در رشد و پيشرفت جامعه دارند، زيرا نه تنها مسئول سالمت 
خود هستند بلكه بيشترين مراقبت ها را براي سالمت و بهداشت خانواده 

نيز انجام مي  دهند. 
  زنان آسيب پذیرترند

بر اساس اطالعات سازمان جهاني بهداشت، زنان به دليل ايفاي نقش هاي 
متعدد در خانواده و جامعه، گذراندن دوره هاي فيزيولوژيكي مختلف مانند 
بلوغ، قاعدگي، بارداري، زايمان و يائسگي و همچنين احتمال خطر بيشتر 
در ابتال به فقر، گرسنگي و سوء تغذيه، بار كاري زياد و تبعيض جنسيتي، 
گروه پرخطر محسوب مي شوند. از اين رو نيازمند خدمات ويژه پيشگيري، 
سالمت و درمان هس��تند و بس��ياري از نظام هاي س��المت مهم ترين 

برنامه هاي خود را مبتني بر سالمت اين گروه ترسيم كرده اند. 
جان بابايي با بيان اينكه زنان از مردان آس��يب پذيرترند، مي افزايد: به 
همين خاطر هم زنان بيشتر از مردان در جست وجوي خدمات سالمت 
برمي  آيند و پاس��خگويي به اين نياز وظيفه اصلي نظام سالمت است. 
زنان از يك سو محور و مدير سالمت خانواده و از سوي ديگر يار و همكار 
ارائه  دهندگان خدمات در سيس��تم سالمت هستند و بخش مهمي از 
فعاليت  هاي مربوط به خودمراقبتي، دگرمراقبتي و مراقبت در منزل 

به عهده آنان است.

 بيمه زنان خانه دار با روش خويش فرما!
بيمه زنان خانه دار یكي از پرحاشيه ترین طرح هاي دولت است که اگر 
اجرایي شده بود تاکنون نيمي از راه بازنشستگي را طي کرده بود؛ چراکه 
از زمان طرح بيمه زنان خانه دار در سال 81 تا کنون 16 سال مي گذرد 
و طول زمان اشتغال براي بازنشستگي 30 سال است. با تمام اینها اما 
طرح بيمه زنان خانه دار از سوي دولت به دليل بار مالي اش هيچ گاه به بار 
ننشست و در دولت هاي مختلف هم هر از چند گاه با تاش رسانه ها به 
صدر اخبار نزدیك شد اما قرار گرفتن در اخبار هيچگاه گره گشاي بيمه 
زنان خانه دار نبوده است. در دولت های یازدهم و دوازدهم و همچنين 
مجلس دهم با بيشترین سهم نمایندگان زن هم کلكسيوني از مسائل 
دس�ت چندم حوزه زنان و خانواده از قبيل حضور زنان و دختران در 
ورزش�گاه ها براي تماش�اي بازي فوتبال مورد توجه مسئوالن حوزه 
زنان و نمایندگان مجلس قرار گرفت اما خب�ري از بيمه زنان خانه دار 
نش�د! با تمام اینها اگر ش�ما جزو زنان خانه داري هستيد که ترجيح 
مي دهيد از خدمات بيمه اي برخوردار باشيد این امكان براي شما فراهم 
است؛ تنها نكته اش اینجاست که باید خودتان هزینه اش را بپردازید. 
مناقشه ها بر سر اينكه خانه داري شغل محسوب مي شود يا خير سال هاست 
ميان كارشناس��ان حوزه زن��ان و خان��واده ادامه دارد. صرفنظ��ر از اينكه 
سازمان هاي رسمي همچون سازمان تأمين اجتماعي خانه داري را شغل 
حساب كند يا خير حمايت از زنان خانه دار يكي از اصول زيربنايي در حمايت 
از كانون خانواده و همچنين سياست هاي افزايش جمعيت است. با وجود اين 
اما بيمه زنان خانه دار چيزي شبيه بيمه خويش فرماست و در عمل دولت 
سوبسيدي براي اين بيمه پرداخت نمي كند. با وجود اين اگر زنان خانه داري 

باشند كه بخواهند خودشان را بيمه كنند راه برايشان بسته نيست. 
  شرایط بيمه زنان خانه دار

مديركل امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي در خصوص شرايط 
بيمه زنان خانه دار مي گويد: زنان خانه داري كه كمتر از ۵٠ سال تمام سن 
دارند، مي توانند نس��بت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بيمه اقدام كنند و 
چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از ۵٠ سال باشد، پذيرش 
درخواست وي منوط به دارا بودن س��ابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل 
مدت مازاد سني مقرر خواهد بود. به گفته منصور آتشي زنان خانه داري كه 
حداقل داراي 1٠ سال سابقه پرداخت حق بيمه هستند نيز مي توانند بدون 

لحاظ شرط سني، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بيمه اقدام كنند. 
وي با بيان اينكه نرخ حق بيمه و حمايت هاي بيم��ه اي در اين نوع بيمه، 
همانند ضوابط بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود، درباره نرخ اين 
بيمه نامه توضيح مي دهد: نرخ حق بيمه 1٤ درصد )1۲ درصد سهم بيمه 
شده + ۲ درصد سهم دولت( شامل بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي، 
نرخ حق بيمه 16 درصد )1٤ درصد سهم بيمه شده + ۲ درصد سهم دولت( 
شامل بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي و نرخ حق بيمه ۲٠ درصد 
)18 درصد سهم بيمه شده + ۲ درصد سهم دولت( شامل بازنشستگي، فوت 
و ازكارافتادگي است. ناهيد حيدري مديركل تأمين اجتماعي غرب تهران 
معتقد است از آنجاكه زنان خانه دار مظلوم واقع شده اند، اگر خانه داري را 
شغل بدانيم، اين زنان به عنوان آينده ساز كشور، مي بايست از خدمات خوبي 
برخوردار شوند و به همين منظور سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه اين 

افراد آمادگي كامل دارد. 
مطابق آمار وي در حال حاضر 1۵۲ هزار زن خانه دار در سطح كشور بيمه 
تأمين اجتماعي هستند كه ٤٠ هزار نفر از آنها مربوط به استان تهران است. 
حيدري شرايط برقراري بيمه زنان خانه دار را حداكثر سن ۵٠ سال عنوان 
مي كند و مي افزايد: زنان خانه دار اگر باالي ۵٠ س��ال س��ن داشته باشند، 
مازاد بر آن سقف سني، به ازاي هر يك سال سن مازاد بايد يك سال سابقه 
بيمه پردازي داشته باشند و اگر زن خانه داري قبالً شاغل بوده است و اكنون 
به هر دليل خانه دار شده است اگر 1٠ س��ال سابقه بيمه دارد بدون لحاظ 

شرط سني مي تواند جزو بيمه شدگان اين سازمان باشد. 
به گفت��ه وي در صورتي كه يك زن خانه دار بخواه��د حتي دفترچه بيمه 

درماني داشته باشد مي تواند از خدمات درماني نيز بهره مند شود. 
  گم شدن حمایت از زنان خانه دار در هياهوي طرح هاي جنجالي 
اينكه هر متقاضي اي مي تواند با مراجعه به دفاتر تأمين اجتماعي و پرداخت 
حق بيمه و طي روندي مشخص خودش را بيمه كند قدر مسلم طرحي از 
بيمه زنان خانه دار نيست كه بنا بود اجرايي شود. طرح بيمه زنان خانه دار و 
حمايت از مادراني كه وظايف مادري و همسري را به حضور در محيط كار 
ترجيح داده و خود را وقف خانواده كردند اما در هياهوي طرح هاي حاشيه اي 

هرگز به ثمر نرسيد.

مريم زاهدی 

 87  كارگردان زن و رقابت جدي
 دهه شصتي ها در جشنواره فيلم مقاومت

بين الملل�ي  جش�نواره  از  دوره  پانزدهمي�ن  دبيرخان�ه 
ج�وان  زن  کارگ�ردان   87 آث�ار  ميزب�ان  مقاوم�ت،  فيل�م 
شصتي هاس�ت. ده�ه  ج�دي  رقاب�ت  و  مل�ي  بخ�ش  در 

مدير ارزش��يابي و دبيرخانه اين رويداد هنري ضمن اش��اره به روند رو به 
رشد فيلمسازان زن در اين دوره، از آمار باالي متقاضيان دهه شصتي در 
جشنواره خبر داد و گفت: در مجموع، يك هزار و 6۵٠ اثر براي دبيرخانه 
جشنواره پانزدهم ارسال شده كه از اين تعداد 7٤٤ اثر متعلق به فيلمسازان 
داخلي بوده اس��ت. ناصر درخش��ان با ابراز خرس��ندي از حضور پررنگ 
فيلمسازان بخش خصوصي در جش��نواره امسال فيلم مقاومت نسبت به 
دوره هاي گذشته، اظهار داشت: بخش دولتي ۵33 اثر و بخش خصوصي 

۲11 اثر براي جشنواره ارسال كرده اند. 
به گفته وي، 6۵7 فيلمساز مرد و 87 كارگردان زن در اين دوره آثارشان 
را براي جشنواره ارسال كرده اند كه ٤73 اثر آن از تهران و ۲71 اثر نيز از 

شهرستان ها و استان هاي مختلف كشور بوده است. 
درخشان درباره گروه هاي سني متقاضي در اين دوره جشنواره نيز توضيح 
داد: در گروه هاي سني بين دهه هاي ٤٠ تا ۵٠ مجموعاً 1٠۵ اثر به دست 
ما رسيده، 1٠3 اثر از متولدين دهه ۵٠ تا 6٠ بوده و متولدين دهه 6٠ تا 7٠ 
يعني دهه شصتي ها نيز 37۵ اثر براي ما ارسال كرده اند. از بين متولدين 
71 تا 7۵ نيز، ۹1 اثر به دست ما رسيده كه در اين ميان بچه هاي انقالب و 

جنگ يعني متولدين 61 تا 7٠ بيشترين آمار ارسالي را داشته اند. 
وي به تنوع مضامين و موضوعات در آثار دريافت��ي پرداخت و افزود: آثار 
دريافتي اين دوره جش��نواره متنوع هس��تند و با مضامين و موضوعات 

گوناگون، فيلم براي دبيرخانه ارسال شده است. 
مدير ارزشيابي و دبيرخانه جش��نواره بين المللي فيلم مقاومت ادامه داد: 
موضوعاتي چون دفاع مقدس، انقالب اسالمي، ايثارگران و جانبازان، شهدا، 
خانواده هاي شهيدان، داعش، حجاب، اقتصاد مقاومتي، خانواده، مدافعان 
حرم، سوريه، يمن، فتنه، منافقين و شبكه هاي ماهواره اي و اجتماعي، برخي 
از مضامين اين دوره جشنواره را تشكيل مي دهند. پانزدهمين جشنواره 

بين المللي فيلم مقاومت از ۵ تا ۹ آذر ماه امسال در تهران برگزار مي شود.
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زنان نيم�ي از جمعيت جامعه را تش�كيل مي دهند. 
آنها به عنوان پایه هاي اصلي خانواده و محور اساسي 
س�امت، نقش ویژه اي در رشد و پيش�رفت جامعه 
دارند، زیرا نه تنها مس�ئول س�امت خود هس�تند 
بلكه بيشترین مراقبت ها را براي سامت و بهداشت 

خانواده نيز انجام مي  دهند


