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کارگر  یک  مثل  و  گذاشتم  را  عمرم  از  سال   ۲۰ می گوید 
از  می گوید  ببرم.  باال  را  کشورم  پرچم  بتوانم  تا  کردم  کار 
پایین ترین سطح آغاز کردم و پله پله صعود کردم تا رسیدم 
شکلی  هم  سنگنوردی  در  که  صعودی  جهانی؛  مدال  به 
نمادین دارد، هم شکلی واقعی. بدون ترس از شکست، بدون 
عنکبوتی،  زن  از سقوط  ترس  بدون  و  قضاوت شدن  از  ترس 
ایستاده که کمترین  و حاال در جایی  باالتر رفت  و  باال  ایران 

لیاقتش است؛ قله! و تازه می خواهد باالتر هم برود.
مدال  بهانه  به  نوشت:  ادامه  در  »اعتماد«  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
به گفت وگو  ایشان  با  بانوی سنگنورد کشورمان  رکابی  الناز  تاریخی 

. نشستیم
به  هم  آمده.  دست  به  زیادی  خیلی  سختی  با  مدال  این  نظر  به 
خاطر نگاهی که به ورزش زنان هست و هم به خاطر امکانات و این 

جور چیزها. درست می گویم؟
به  رو  روز  هر  سنگنوردی  آمد.  دست  به  زیادی  زحمت  با  واقعا  بله 
در  سال  هر  باید  ما  و  می شود  به روز  مهارت هایش  و  است  تغییر 
مسابقاتی که برگزار می شود شرکت کنیم تا آپدیت بمانیم. امکانات 
ما  کشور  در  که  حالی  در  است.  تغییر  به  رو  شکل  همین  به  هم 
امکانات خیلی دیر به دیر آپدیت می شود. به خاطر اینکه ما واردات 
من  نیست.  جهانی  مسابقات  مشابه  داریم  که  امکاناتی  و  نداریم 
و  می کردم  فعالیت  سنگنوردی  رشته  سه  در  است  سال  سال های 
که  برسانم  حدی  به  را  خودم  توانستم  اما  بودم  متوسطی  حد  در 
مختلف  دالیل  به  که  بود  سال ها  باشم.  داشته  را  مدال  این  لیاقت 
سایر کشورها  با  ما  امکانات  نبودن  مساوی  بدشانسی چه  حاال چه 
نصیبم  مدال  این  داشتم  را  توانایی اش  و  پتانسیل  اینکه  وجود  با 
بعد  چون  است  ارزش  با  بسیار  من  خود  برای  مدال  این  نمی شد. 
بعد  سال های  در  بتوانم  امیدوارم  آمده.  دست  به  تالش  سال ها  از 
زندگی ام  اصلی  هدف  به  و  کنم  تکرار  را  مدال  این  تک رشته  در 
مثل  سنگنوردی  تک رشته  در  جهانی  مسابقات  مدال  کسب  که 

بولدرینگ و سرطناب است، برسم.
فدراسیون چه پاداشی برای شما در نظر گرفت؟

اما  داد.  من  به  دالری   ۵۰۰ پاداش  سکو  پای  همان  فدراسیون 
اینکه  به  توجه  با  خیر.  یا  هست  کار  در  دیگری  پاداش  نمی دانم 
دست  به  بود  سخت  خیلی  و  می آید  حساب  به  مدال  اولین  این 
رشته های  و سرطناب  بولدرینگ  رشته های  اینکه  دلیل  به  آوردنش. 
اروپایی هستند. فعال چیزی راجع به تجلیل و پاداش به من گفته 
نشده ولی امیدوارم به حق و حقوق خودم برسم. فکر می کنم برای 
حقم  کمترین  گذاشتم  سنگنوردی  و  مربیگری  در  را  عمرم  که  من 
این باشد که مشکالتم را درک کنند. من نه بیمه دارم و نه شغلی. 
سن  سال   ۳۲ با  من  گذاشتم.  رشته  این  برای  را  وقتم  تمام  من 
بدهند  شغلی  من  به  می خواهم  حداقل  ندارم.  تامینی  آینده  هیچ 

و بیمه بشوم.
فوتبال.  و  با موفقیت رشته های هندبال  موفقیت شما همزمان شد 
سایه  در  شما  مدال  خبر  که  داد  دست  شما  به  احساس  این  آیا 

قرار گرفت؟
رشته های  که  است  تبلیغاتی  خاطر  به  این  است.  طور  همین  بله، 
کردن  رشد  انفرادی  رشته های  در  دارد.  ما  رشته  به  نسبت  دیگر 
این است  ما. مساله دیگر  امکانات  با  خیلی سخت است. مخصوصا 
ما  رشته های  است.  کم  خیلی  ما  رشته های  مورد  در  تبلیغات  که 
با زحمت زیادی به مدال می رسد. زمانش دقیقا می شود مساوی با 
به رشته های دیگر خیلی کمتر  از عمر من. مدالم نسبت  ۲۰ سال 

دیده شد.
با لقب »زن عنکبوتی ایران« که به شما داده اند مشکلی ندارید؟

توی  که  گرفته شده  عنکبوتی  مرد  همان  از  واقع  در  عنکبوتی  زن 
فوق العاده ای  و  دوست داشتنی  خیلی  شخصیت  انیمیشن هاست. 
دارد. فکر می کنم هر کسی خوشش بیاید که زن یا مرد عنکبوتی 

خطاب شود. همه سنگنوردها این احساس را دارند.
قرار  هم  کنار  نمی تواند  خیلی ها  نظر  از  سنگنوردی  و  بودن  زن 

بگیرد. نظر خودتان در این رابطه چیست؟
فکر  که  دارد  وجود  ایران  به خصوص  و  دنیا  تمام  در  غلطی  تصور 
و  عجیب  خیلی  زنان  برای  سنگین  و  سخت  ورزش های  می کنند 
درگیر  پاها  و  دست  سنگنوردی  در  اینکه  مخصوصا  است.  غریب 
است و آن ظرافت ها ممکن است از بین برود. یعنی ورزش زمختی 
و  و ظرافت  تکنیک  از  پر  ورزش  ولی خب خود  به حساب می آید. 
مهارت های ریز است. چیزهایی که باعث شده صعود کردن یک زن 
همه  است.  خالقیت  و  تکنیک  از  پر  چون  باشد  جذاب تر  خیلی 
ورزش ها در عصر جدید به سمت مهارت می رود. یعنی صرفا قدرت 
و  است  نیاز  باال  خیلی  مهارت  نمی طلبد.  خشک  بدنی  توانایی  و 

فیزیولوژیکی  لحاظ  از  که  است  درست  زمینه  این  در  علم.  کسب 
مردان نسبت به زنان برتری دارند ولی چون ورزش به سمت مهارت 
و علم می رود زنان هم می توانند همگام با مردان در تمام ورزش ها 
تا  برسانند.  باالیی  مدال های  به  را  خودشان  بتوانند  و  باشند  موفق 
برداشته  کم کم  مرد  و  زن  بین  و جدایی  بودن  مرد  و  زن  که  روزی 
یاد  چیز  یکدیگر  از  و  کنند  ورزش  هم  کنار  بتوانند  همه  و  شود 

بگیرند و پا به پای هم پیشرفت کنند.
ورزشی که انجام می دهید تا حدی ترسناک هم هست.

آدم ها  همه  در  غریزی  صورت  به  و  است  طبیعی  حس  یک  ترس 
نیستند.  نترسی  آدم های  می کنند  سنگنوردی  که  آنهایی  هست. 
اکثرا آدم های ترسویی بودند که وارد این ورزش شدند و خودشان را 
بدانید  است  رفته. جالب  بین  از  ترس شان  و  آداپته کردند  ارتفاع  با 
از  در بین ورزشکاران حرفه ای سنگنوردی هنوز کسانی هستند که 
مواجهه  تجربه  و  ترس  بر  غلبه  همین  خب  ولی  می ترسند  ارتفاع 
باالخره  هم  بودن  خطرناک  لحاظ  از  است.  لذت بخش  بسیار  آن  با 
ورزشی است که با ارتفاع سر و کار دارد. فدراسیون جهانی یکسری 
استانداردهای جهانی را در نظر گرفته و این باعث شده سنگنوردی 
ارتفاع  باشد. هرقدر  نسبت به ورزش های دیگر هیچ خطری نداشته 
می رود باالتر ابزارها و استانداردها به تبع آن باال می رود. ما با طناب 
صعود می کنیم و وقتی هم سقوط کنیم با طناب سقوط می کنیم 
قسمت  یک  روی  فشار  و  می شود  تقسیم  بدن  کل  روی  فشار  و 
که  دیگر  رشته  ایجاد شود.  آسیب  که  نمی شود  وارد  بدن  از  خاص 
چهار  از  بیشتر  را  دیواره  ارتفاع  خطر  کاهش  برای  است  بولدرینگ 
هنگام  در  که  تعبیه شده  استانداردی  و تشک های  نمی گذارند  متر 
سقوط روی آنها بیفتیم و فشار پخش شود به همه جای بدن و در 
که  می کنم  تضمین  را  این  من  ندارد.  هیچ خطری  رشته  این  واقع 

خطرات سنگنوردی نسبت به رشته های دیگر خیلی کمتر است.
چه کار کنیم که این مدال ادامه پیدا کند و بیشتر شود؟

این مدال می تواند آغازگر خوبی باشد برای اینکه خیلی ها مخصوصا 
نسل بعدی به این باور می رسند که اگر من الناز رکابی با این همه 
آنها هم می توانند. می بینند که ما  به مدال برسم  توانستم  زحمت 
کردیم  کسب  بین المللی  مسابقات  خالل  در  را  مهارت ها  از  خیلی 
و حاال آنها از ما یاد می گیرند. در این دهه یعنی دهه ای که در آن 
سنگنوردی  آن  در  من  خود  جمله  از  همه  است  قرار  و  داریم  قرار 
و  مجهز  سالن هایی  به  نیاز  ما  می زند.  را  اول  حرف  امکانات  کنیم 
اردوهای خارجی داریم تا بتوانیم کنار رقبای خارجی تمرین کنیم و 
در فرهنگ سنگنوردی آنجا قرار بگیریم و به آن چیزها عادت کنیم. 
آنجا امکانات خیلی خوب است و ایران خیلی طول می کشد تا به آن 
امکانات برسد. با توجه به سختگیری هایی که وجود دارد. اگر اینها 
مدال  این  قطعا  شود  استفاده  هم  خارجی  مربیان  دانش  از  و  باشد 
تداوم پیدا می کند. حمایت از ورزشکاران هم خیلی موثر است. یک 
نفر خیلی کم است برای جامعه سنگنوردی. من سال ها تنها تالش 
تنها  بودم و  تنها  بولدرینگ و سرطناب  کردم. سال ها در رشته های 
اعزام می شدم. این عشق به ورزشم بوده که من را سال ها زنده نگه 
داشته. عشق به اینکه خودم را نماینده ایران می دانستم من را نگه 

داشته. در بین خارجی ها من به عنوان نماینده ایران شناخته شدم 
بگذاریم  را  اسمش  کنم.  مهاجرت  نتوانم  هیچ وقت  باعث شد  این  و 
عرق به وطن یا هر چیز دیگری اما دوست داشتم بگویم ما با همین 
می خواهیم  که  سطحی  به  برسانیم  را  خودمان  می توانیم  امکانات 
با همین حجاب و اوضاع ایران. حدودا به جاهایی در سطح جهانی 
شود  فراهم  بعد  نسل  و  من  خود  برای  امکانات  امیدوارم  و  رسیدم 
که بتوانم این سال های طالیی سنگنوردی به موفقیت های بیشتری 
نیست.  بیشتر  سال   ۵ یا   ۴ سنگنوردی  طالیی  سال های  برسم. 
بهتری  احساس  و  بیشتر  انگیزه  با  سال ها  این  در  بتوانم  امیدوارم 
کاشته ام  که  چیزهایی  است  برداشت  زمان  که  امروز  و  کنم  ورزش 

را درو کنم.
انتظاری  چه  و  است  چه صورت  به  شما  درآمد  و  معیشت  وضعیت 

دارید؟
برای  که  معیارهایی  یکسری  که  هستم  ورزش  درگیر  آنقدر  من 
حال  در  همیشه  من  نمی گیرم.  نظر  در  را  است  زندگی خوب  یک 
تمرینم  بیرون  از صبح که می آیم  قهرمانی هستم.  و ورزش  تمرین 
را می کنم و به مربیگری ام می پردازم که بتوانم بخشی از هزینه های 
این  جز  برمی گردم.  خانه  به  هم  بعد  و  کنم  تامین  را  زندگی ام 
دارد  خرج  زندگی  قطعا  خب  ولی  ندارم.  زندگی  در  دیگری  دغدغه 
زندگی ام  کفاف  می آورم  دست  به  مربیگری  طریق  از  که  حقوقی  و 
کشیده  طول  سال ها  باشد.  نمی تواند  زحماتم  مزد  و  نمی دهد  را 
بعدی  نسل  قطعا  و  رساندم  سطح  این  به  را  خودم  پله پله  من  تا 
درک  مسووالن  امیدوارم  ولی  داشت.  خواهند  بهتری  شرایط  خیلی 
را  هست  حرفه ای  ورزشکاران  زحمات  مزد  که  چیزی  آن  و  کنند 
می گذارند.  ورزش  برای  را  زندگی شان  تمام  که  ورزشکارانی  بدهند. 
یا  آسیایی  بازی های  در  رشته ها  یکسری  که  است  این  مهم  مساله 
را  خودشان  ورزشکارانش  و  رشته ها  این  هستند.  مدال آور  المپیک 
ما  ورزش  ولی  کنند  مدال آوری  می توانند  که  رسانده اند  به سطحی 
باید  واقع  در  است.  سخت  خیلی  آن  در  مدال آوری  نوپاست  چون 
را  این  مسووالن  برسیم.  سطح  آن  به  تا  داد  زمان  دهه  دو  یکی، 
می بینند.  را  المپیک  و  آسیایی  بازی های  مدال  فقط  و  نمی بینند 
امیدوارم کسانی که مسوولیت دارند این را درک کنند که ورزش ما 
کار خیلی سختی برای کسب مدال در مسابقات جهانی و بازی های 
آسیایی و المپیک دارد و برای کسانی که نامبروان های این رشته ها 
در  المپیکی ها  برای  که  بگیرند  نظر  در  را  امکاناتی  همان  هستند 
جایی  یا  می دهند  شغل  اینها  به  می گویند  مثال  می گیرند.  نظر 
استخدام می شوند. برای ورزش هایی نظیر ورزش ما هم اینها لحاظ 
را  این  ولی کسی  آسیا چهارم می شدم  در سطح  شود. من سال ها 
روی  رفتی  می پرسند  همه  می بینند.  را  سکو  فقط  همه  نمی دید. 
ورزشکاران  و  نیست  این شکلی  ما  ورزش  در حالی که  نه؟  یا  سکو 
پله پله باال می روند. من خودم از سطح خیلی پایین شروع کردم و 
به مدال آسیا رسیدم و حاال در سطح جهان مدال گرفتم. دو  بعد 
دهه از زندگی من به صورت کامل برای این ورزش رفته. من دقیقا 
مثل یک کارگر کار کردم تا بتوانم پرچم کشورم را بیاورم باال. خیلی 
امید دارم تالشم دیده شود و شرایط خوبی برای من در نظر بگیرند.

زن عنکبوتی ایران: نه بیمه دارم، نه آینده
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  گزارش  : ایسنا/روزنامه اعتماد
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هف انسولین قلمی فقط به بیماران دیابتی که اطالعات آن ها در 
سامانه ثبت شده باشد عرضه می شود.

تحت  مواد  و  دارو  کل  مدیر  محمدی  حیدر   ، دریا  آوای  گزارش  به 
اوایل  از  گفت:  تلویزیونی  زنده  برنامه  در  دارو  و  غذا  سازمان  کنترل 
بیماران  که  شد  انجام  عمومی  فراخوان  جاری  سال  اردیبهشت 
به  نسبت  و  مراجعه  بهداشتی محل سکونت خود  مراکز  به  دیابتی 
ثبت اطالعات خود در سامانه بیماری های نادر اقدام کنند؛ در واقع 
انسولینی که در داروخانه ها و مراکز درمانی عرضه  از  بخش زیادی 
یا  نداشتند  دیابت  بیماری  که  افرادی  توسط  متاسفانه  می کردیم، 
باعث  موضوع  این  می شد.  فروش  و  خرید  دیگر  استفاده های  برای 
می شد بسیاری از بیماران دیابتی به انسولین دسترسی پیدا نکنند.

او افزود: وزارت بهداشت تصمیم گرفت برای تکمیل زنجیره دارو در 
دیابت  به  مبتال  بیماران  درمان،  معاونت  همکاری  با  تیتک  سامانه 
هم ثبت شوند. از بیماران دعوت شد در این سامانه ثبت نام کنند. 
در واقع حدود ۵۷۰ هزار بیمار در سامانه ثبت اطالعات خود را انجام 
اطالعات  کردند،  نام  ثبت  و  اند  داشته  دیابت  که  افرادی  اند.  داده 
کردن  وارد  با  و  خاص  اقدام  بدون  و  است  ثبت  داروخانه  در  آن ها 
قلم  تعداد  همچنین  فرد  دیابت  بیماری  داروخانه،  توسط  ملی  کد 

انسولین مورد نیاز برای هر فرد بیمار هم مشخص می شود.
ثبت  برای  ماه  این چند  در  دیابتی که  بیماران  بیان کرد:  محمدی 
مرکز  نزدیک ترین  به  مراجعه  ساعت  چند  اند، طی  نکرده  اقدام  نام 
سابقه  صورت  در  همچنین  کنند؛  ثبت  را  خود  اطالعات  بهداشتی 
نادر  بیماری های  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  دیابتی،  بیماران 
و  به راحتی  را  بتوانند دارو های خود  تا  را ثبت کنند  اطالعات خود 

واقعی دریافت کنند. بیماران  فقط 
از  درصد   ۳۰ می شد  باعث  گذشته  کاری  روال  کرد:  مطرح  محمدی 
افرادی که بیمار واقعی دیابت نبودند، انسولین قلمی دریافت کنند 
و راه اندازی این سامانه باعث شد این افراد از لیست حذف شوند و 

انسولین دریافت کنند. واقعی  بیماران  فقط 
کرد:  اظهار  دارو  و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  کل  مدیر 
طبق خود اظهاری افراد مبنی بر بیماری دیابت، بالغ بر یک و نیم 
بیمار  نفر  هزار   ۵۶۶ اما  داریم،  دیابت  به  مبتال  بیمار  نفر  میلیون 

انسولین  دریافت  مشمول  و  اند  کرده  نام  ثبت  سامانه  در  دیابتی 
قلمی هستند. در واقع برخی از بیماران دیابت، نوع دیگر انسولین 

استفاده نمی کنند. انسولین  بیماران  از  استفاده می کنند و برخی 
محمدی گفت: در صورتی که همه بیماران از مسیر همین سامانه 
اقدام به دریافت انسولین قلمی کنند، به افرادی که مبتال نیستند 
ارزبری و قاچاق معکوس حذف می  انسولین داده نمی شود و قطعا 

شود.
با  می توانند  اند،  نکرده  نام  ثبت  هنوز  که  دیابتی  بیماران  افزود:  او 
ثبت  درمانی،  مرکز  نزدیکترین  به  مراجعه  یا  این سامانه  به  مراجعه 
اطالعالت خود را انجام دهند. بالغ بر ۹۹ درصد افراد ثبت نام خود 

پزشک  تایید  با  اند  نکرده  نام  ثبت  که  افرادی  و  اند  داده  انجام  را 
و آزمایش های ارائه شده در اسرع وقت برای ثبت نام اقدام کنند.

های  خانواده  نام  ثبت  و  خود  اسامی  بررسی  قصد  که  هموطنانی 
rda.behdasht. خود را دارند می توانند با مراجعه به سایت  

gov.ir از ثبت نام خود در این سامانه اطمینان حاصل کنند.
هموطنانی که تا امروز به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکرده 
نزدیکی محل سکونتشان است مراجعه  به مراکز مربوط که در  اند، 
از جمله:  ارائه مدارک الزم  با  و  بهداشت  یا در سایت وزارت  و  کرده 

کدملی و اطالعات الزم برای دریافت انسولین ثبت نام کنند.

شرایط جدید عرضه انسولین قلمی به بیماران دیابتی 
اعالم شد

 
اخبار کوتاه

10 سال طول می کشد آسیب  تعطیلی 
مدارس جبران شود

سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 
گفت: معلمان با تمام توان، در تالشند تا دانش آموزان، از 

آموزش بی بهره نباشند.
میترا تیموری در مراسم سال جدید تحصیلی با حضور در 
هرمزگان که به صورت نمادین در مدرسه دخترانه شاهد 
ناحیه یک بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: ما معلمان 
همه تالش خودمان را بکار بسته ایم که دانش آموزان ما 
از آموزش بی بهره نباشند که به هر طریق ممکن بتوانیم 
دانش آموزان مان را همواره و به طور مستمر در جریان 

آموزش و یادگیری قرار دهیم.
این  با  به زودی  به سمتی می رود که  افزود: جهان  وی 
ویروس مبارزه کرده و پیروز می شود و زمینه را برای 
در  آموزان  دانش  حضور  بویژه  و  مشاغل  تمام  حضور 

مدارس فراهم می کند.
تیموری ادامه داد: ما خوشحالیم که تعلیم وتربیت می 
از این پیشرفت بهره مند شود و بتوانیم معلمان،  تواند 
دانش آموزان، مدیران و اولیا را در مدرسه داشته باشیم 
درس  های  کالس  به  مجدد  را  حرارت  و  شور  آن  و 
برگردانیم. وی گفت: بررسی های متعدد نشان داد که 
حضور نداشتن دانش آموز در مدرسه لطمه های بسیار 
و  پرورش  به  و  یادگیری  و  آموزش  به  ناپذیری  جبران 

تربیت و در واقع فرایندهای روانی می زند.
تیموری ادامه داد: از بین دانش آموزانی که در سراسر 
جهان متأثر از این پاندمی تعطیل بوده و در منزل بودند؛ 
۷۰ درصدشان دچار فقر مطلق یادگیری شدند که پیش 
تا لطمه هایی  اند ۱۰ سال طول می کشد  بینی کرده 
وی  شود.  جبران  بتواند  شده،  وارد  آموز  دانش  به  که 
بچه  به  روانی که  و  این، مشکالت روحی  از  غیر  گفت: 
ها و خانواده ها وارد شده است که این ها همه نیاز به 
مدرسه  بازگشایی  با  جز  این  و  دارد  ترمیم  و  بازپروری 
در  توان خود  همه  با  ما  بنابراین  نمی شود؛  ها حاصل 
دستگاه،  سایر  با  همکاری  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
سعی داریم؛ شرایط را طوری مهیا کنیم که دانش آموزان 

بتوانند در مدرسه ها حضور داشته باشند.
سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 
دانش  با  هم  مدارس  در  حضور  اولویت  کرد:  تصریح 
آموزانی است که در پایه های ابتدایی هستند؛ چون مهم 

ترین بخش تعلیم و تربیت، در این پایه رقم می خورد.
تیموری گفت: از اولیا دانش آموزان تقاضا داریم در حفظ 
سالمت دانش آموزان و فراهم آوردن شرایط الزم برای 

بازگشت دانش آموزان به محیط مدرسه، کمک کنند.
دانش  و  معلمان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  وی ضمن   
داریم  آرزو  اثر کرونا فوت شدند، گفت:  در  آموزانی که 
که همه اولیا و معلمان و کادر اداری سالمت و تندرست 
و  شور  و  باشیم   داشته  پیش  در  آرامی  سال  و  باشند 

هیجان به مدرسه برگردد.
افتتاح خط ملی نماد 1۵۷0 در هرمزگان با 
حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری هرمزگان 
طی مراسمی با حضور دکتر علی رئوفی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خط ملی نماد 
در  آموزان(  دانش  ویژه  اجتماعی  اورژانس   (  ۱۵۷۰

هرمزگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
خاطرنشان  نماد،  ملی  طرح  از  برداری  بهره  آئین  در 
کرد: افتتاح خط ملی نماد     )اورژانس اجتماعی دانش 
آموزان( در شرایط کرونایی که محدودیت های بسیاری  
ارائه خدمات  برای  بجایی  و  موقع  به  اقدام  است  حاکم 

مشاوره ای به دانش آموزان و خانواده ها است.
روحی  مشکالت  کرونایی  شرایط  کرد:  تصریح  رئوفی 
که  آورده  وجود  به  آموزان  دانش  برخی  برای  روانی  و 
برای  مناسب  تدابیر  اتخاذ  و  شناسی  آسیب  نیازمند 

کاهش آسیب ها است.
های  آسیب  معرض  در  که  آموزانی  دانش  افزود:  وی، 

اجتماعی هستند شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با 
تاکید بر تجهیز مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش 
استان، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت ارائه به موقع 

خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و خانواده ها مرکز 
مشاوره اداره کل آموزش و پرورش به ساختمان مناسب 
و مجهز ارتقاء یابد و در صورت ضرورت این موضوع در 
دستور کار جلسه آتی شورای آموزش و پرورش استان 

قرار گیرد.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در هرمزگان:

اهدای ۷ هزار بسته لوازم التحریر در 
هرمزگان/ ۶ هزار بسته معیشتی در مناطق 

کمتر توسعه یافته توزیع شد
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در هرمزگان از توزیع ۶ 
هزار بسته معیشتی و ۶ هزار و ۸۰۰ بسته لوازم التحریر 

در مناطق کمتر توسعه استان هرمزگان خبر داد.
احسان  رزمایش  حاشیه ششمین  در  دانشمند  منوچهر 
همشهریان  اقتصادی  وضعیت  به  عنایت  با  گفت: 
بندرعباسی و مناطق کمتر توسعه، بنیاد احسان وابسته 
این  به  کمک  جهت  در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  به 
خانواده ها ۶ هزار بسته معیشتی با ارزش ۲۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال را هدیه کرده که با کمک گروه های 
جهادی در مناطق کمتر توسعه استان هرمزگان توزیع 
معیشتی،  بسته های  این  کنار  در  افزود:  می شود. وی 
و ۸۰۰  هزار  تحصیلی جدید ۶  به شروع سال  توجه  با 
یک  ضروری  اقالم  تمام  شامل  که  التحریر  لوازم  بسته 
دانش آموز است با همت بنیاد احسان با ارزش ریالی یک 

میلیارد و ۲۲۴ میلیون آماده شده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در هرمزگان بیان کرد: 
قبل از این رزمایش، تعداد ۱۲ هزار بسته معیشتی ، ۱۵ 
هزار قطعه مرغ و ۳۰ هزار پرس غذای گرم توزیع کردیم.

سال  نیمه  در  انجام شده  های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
جاری عنوان کرد: در شش ماه اول سال جاری بیمارستان 
راه  بندرعباس  محمدی  شهید  بیمارستان  در  صحرایی 
درصد   ۴ با  تومانی  میلیون   ۵۰ تسهیالت  شد،  اندازی 

کارمزد به متقاضیان کار پرداخت شد.
و  آموزشی  فرهنگی،  پروژه  سه  ساخت  داد:  ادامه  وی 
خوابگاه دانش آموزیی در بشاگرد با اعتبار ۲۰۰ میلیارد 

تومان، مساعدت ۸ میلیارد تومانی برای آبرسانی به زاچ 
و داربست در بشاگرد، مساعدت ۴ میلیون تومان برای 
آبرسانی به روستای سیریک از فعالیت های شش ماهه 
دانشمند  بود.   هرمزگان  در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
اظهار کرد: بنیاد برکت با همکاری تسهیلگران تا به حال 
۸۰۰ شغل در هرمزگان ایجاد کرده که هدف ما ایجاد 

۳ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی تا پایان سال جاری است.
گفتنی است؛ تاکنون بنیاد برکت ۹۰ مدرسه با مشارکت 

خیران و اداره کل نوسازی در هرمزگان بنا کرده است. 
اتصال ۳00مدرسه جدید در هرمزگان

 به اینترنت
از  استانداری هرمزگان:  منابع  و  توسعه مدیریت  معاون 
اتصال ۳۰۰مدرسه جدید در هرمزگان به اینترنت خبر 

داد.
توسعه  معاون  شیبانی،  نازنین  دریا،  آوای  گزارش  به 
مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: در یک هفته 
شده«  هوشمندسازی  هرمزگان  در  »۳۰۰مدرسه  اخیر 
تعداد ۱۳۰  این  از  متصل شده اند.  اینترنت  به شبکه  و 
مدرسه روستایی در شهرستان بشاگرد طی سه روز اخیر 
هوشمندسازی شده و مودم اینترنت رایگان تحویل مدیر 
به  استان  روستای   ۱۱۳۰ تاکنون  است.   شده  مدرسه 
شبکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت متصل شده اند.

خزعلی:  از مساله تحویل کارنامه به ولی 
دانش آموز رفع ابهام شد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توییتی 
عدم  خصوص  در  شده  انجام  پیگیری های  به  اشاره  با 
تحویل کارنامه دانش آموزان به مادران، از رفع ابهام در 

این مساله خبر داد.
دکتر انسیه خزعلی در پیامی که در صفحه شخصی خود 
در توئیتر منتشر کرد، نوشت: بحمداهلل با پیگیری های به 
عمل آمده، از مسئله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز 
رفع ابهام شد. معاون رئیس جمهوری در ادامه از دستور 
و پیگیری سرپرست محترم آموزش و پرورش تشکر و 

قدردانی کرد. 



با  یاسینی  ریحانه  و  کریمی  مهشاد  خانواده  دم  اولیای  وکیل 
دادسرای  بازپرسی  از شعبه  کارشناسی  نظر  دریافت  به  اشاره 
از اعتراض به این نظر مبنی  عمومی و انقالب شهرستان نقده 
بر صددرصد مقصر بودن راننده و بر شمردن قصور دستگاه های 

مختلف در وقوع حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران خبرداد.
دادستان عمومی  پیگیری شخص  و  با مساعدت  افزود:  برهانپور  پرتو 
نظر  ماه  شهریور   ۳۱ نهایت  در  نقده،  شهرستان  اسالمی  انقالب  و 
نظر  این  به  را  خود  اعتراض  مهرماه   ۷ و  شد  ابالغ  ما  به  کارشناسی 

کارشناسی به بازپرسی اعالم کردیم.
گفت:  است،  تنظیم شده  بند   ۱۲ در  اعتراض  این  اینکه  بیان  با  وی 
آنان،  وکالی  دم،  اولیای  از  دعوت  عدم  به  خود،  اعتراض  متن  در 
خبرنگاران مجروح و وکیل آنان در صدور نظریه هیات سه نفره، ادعای 
برخورداری اتوبوس از همه مجوزهای الزم بر خالف مستندات وزارت 
تردد  و  وضعیت  فاقد صورت  اتوبوس  براینکه  مبنی  شهرسازی  و  راه  
تردد  محل  جاده  ایرادات  از  نفره  سه  هیات  چشم پوشی  است،  بوده 
اتوبوس و نقش ستاد احیای دریاچه ارومیه و اداره محیط زیست استان 
آذریابجان غربی در هماهنگی سفر، انتخاب اتوبوس موضوع حادثه و 
اصرار به انتخاب جاده ای نامناسب به رغم اذعان راننده به ناآشنایی با 

شرایط آن اعتراض شد.
در  که  مواردی  دیگر  از  داد:  ادامه  ریحانه  و  مهشاد  دم  اولیای  وکیل 
اتوبوس  از  استفاده  به  می توان  شده  پرداخته  آن  به  اعتراض  متن 
فاقد مجوزهای الزم برای حمل مسافر، کوتاهی پلیس راه در متوقف 
بیش  مسافر  حمل  به  بی توجهی  و  کار  دفترچه  فاقد  اتوبوس  کردن 
با کرونا و پلیس راه  از ظرفیت اعالم شده از سوی ستاد ملی مقابله 
کشور همجنین استفاده از اتوبوس فرسوده )تولید سال ۱۳۸۵( برای 

جابجایی خبرنگاران اشاره کرد.
اعتراض  اعالم  که  است  شده  تاکید  نامه  پایان  در  کرد:  اضافه  وی 
پرونده  مسلم  احوال  و  اوضاع  خالف  که  اخیر  کارشناسی  نظریه  به 
ایراد دارد و  نیز  از نظر شکلی  و  اعتبار است  فاقد  قانون  بوده مطابق 

درخواست ارجاع به هیئت پنج نفره کارشناسی را داریم.
برهانپور در پایان ابراز امیدواری کرد که کارشناسان هیات پنج نفره از 
مسیر عدالت و انصاف خارج نشوند و در تشخیص جزء به جزء علل از 
دست رفتن  جان عزیز فرزندان این کشور با احتیاط و دقت عمل کنند.

آخرین وضعیت پرونده حقوقی مهشاد و ریحانه

 اعتراض به اعالم راننده به عنوان تنها مقصر حادثه
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سرمربی تیم ملی پینگ پنگ زنان: در شرایطی سخت طلسم ۴۹ ساله را شکستیم
حمیده ایرانمنش می گوید شرایط تیم ملی زنان 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا سخت بود اما 
با وجود مسابقات فشرده، بازیکنان توانستند با 
صعود به جمع 10 تیم برتر آسیا طلسم 4۹ ساله 

را بشکنند.
تیم ملی تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیا در جایگاه نهم قرار گرفت و نسبت به دور قبل 
دو پله ارتقا رتبه داشت. زنان ملی پوش ایران موفق 
آسیا  برتر  تیم  به جمع ۱۰  سال  از ۴۹  پس  شدند 
صعود کنند و سهمیه حضور در قهرمانی جهان را هم 

به دست بیاورند.
حمیده ایرانمنش، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز 
به عملکرد تیم ایران در قهرمانی آسیا اشاره و بیان 
کرد: مسابقات تیمی با حضور ۱۸ تیم برگزار شد که ۶ 
تیم برتر از ابتدا در مرحله حذفی بودند و ۱۲ تیم دیگر 
در چهار گروه سه تیمی به رقابت با یکدیگر پرداختند.  
سخت ترین گروه را داشتیم و اندونزی که تیمی قوی 
است رقیب ما بود.  با این که در بازی با این تیم دو بر 
یک عقب بودیم اما خوشبختانه سه بر دو برنده شدیم 

و به جمع ۱۰ تیم برتر رسیدیم.
به  باز هم سخت ترین قرعه  بعد  افزود: در مرحله  او 
هرچند  کردیم.  رقابت  قزاقستان  با  و  خورد  ما  نام 
این تیم از نظر رنکینگ تیمی پایین تر از ما بود اما 
بازیکنان خیلی خوبی داشت و این رنک پایین هم به 
دلیل برگزار نشدن مسابقات تیمی بود که رنکینک 
به روزرسانی نشده بود اما بازیکنان این تیم سهمیه 

المپیک گرفتند. 
مسابقه را خوب شروع کردیم، مهشید اشتری بازی 
اول را برد اما خانم شهسواری در یک رقابت نزدیک 
سه بر دو باخت و خانم صفایی هم در سومین بازی 
شکست خورد. بازی بعد دوباره خانم شهسواری بود و 
با این که گیم آخر یک امتیاز یک امتیاز جلو می افتاد 
اما در نهایت ۱۶ بر ۱۴ با بدشانسی شکست خورد. 
نشد که به جمع هشت تیم وارد شویم اما طلسم ۴۹ 
ساله را شکستیم و وارد ۱۰ تیم برتر شدیم.  در نهایت 

هم در جایگاه نهم قرار گرفتیم.
در  ایران  تیمی  مسابقات  فشرده  زمان  به  ایرانمنش 
قهرمانی آسیا و درخواست از کمیته برگزاری مسابقات 
برای جابه جایی زمان برخی از دیدارها اشاره کرد و 
گفت: زمان بندی مسابقات ما به بدترین نوع ممکن 

بود. بازی با اندونزی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه شروع و 
۲۲ و ۴۵ دقیقه به پایان رسید. فاصله هتل تا سالن 
و  خوردند  شام  بازیکنان  رسیدم  تا  بود  دقیقه   ۴۰
خوابیدند.  ساعت ۹ صبح باز هم مسابقه داشتیم و 
مسابقات  سالن  به سمت   ۷ ساعت  سرویس  با  باید 
حرکت می کردیم. به همین دلیل بازیکنان از ۶ صبح 
بیدار شدند و شرایط فوق العاده برای ما سخت بود. 
این در حالی بود که مسابقه روز گذشته با نتایج سه 
بر دو به پایان رسید و بدن بازیکنان به استراحت و 
ریکاوری نیاز داشت اما حداکثر ۵ ساعت خوابیدند. 
صحبت  هم  خیلی  نبود،  بی تاثیر  هم  موضوع  این 
کردیم که جابه جایی صورت بگیرد اما کمیته مسابقات 
موافقت نکرد. او در این مورد افزود:  ساعت ۱۱ و ۳۰ 
دقیقه ظهر هم بازی سخت با قزاقستان تمام شد و 
فوق العاده  بود که  بعدی مان  بازی  دوباره ساعت ۱۵ 
زمان کمی برای استراحت داشتیم.  فقط توانستیم 
به هتل برگردیم و غذا بخوریم و بازیکنان اصال وقت 

نکردند وارد اتاق های شان بشوند. این شرایط برای مان 
خیلی سخت بود. اگر مسابقات با تاخیر انجام می شد 
و بازیکنان ما می توانستند استراحت بیش تری بکنند، 
به  ما  درخواست  اما  می گرفتیم  بهتری  نتیجه  شاید 
کمیته مسابقات مورد پذیرش قرار نگرفت و مجبور 

شدیم با این شرایط مسابقه بدهیم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز دختران در ادامه 
بود  بازیکنان خوب  به طور کلی عملکرد  بیان کرد: 
البته نه ۱۰۰ درصد اما با توجه به امکاناتی که داریم، 
نسبت به دور قبل خیلی بهتر شدیم که این نشان 
می دهد اگر مسابقه برون مرزی داشته باشیم و تجارب 
عملکرد  آینده  سال های  در  کنیم،  کسب  بیش تری 

بهتری خواهیم داشت.
جمعه،  از  که  انفرادی  مسابقات  مورد  در  ایرانمنش 
۹ مهر برگزار می شود، گفت: یکی از تغییرات بخش 
انفرادی قرار دادن سید یک تا هشت در گروه ها بود و 
به رنکینگ بازیکنان توجه نکرده اند. بنابراین قرعه ها 

و  اشتری  نفری   ۱۲۸ جدول  در  ما  هستند.  سخت 
را  اول  دور  دیگرمان  بازیکن  سه  و  داریم  را  کرمی 
با سنگاپور  بازی سختی  استراحت می کنند. اشتری 
بازیکن قطر می رود. در  دارد و کرمی هم به مصاف 
دور دوم هم شهسواری با هنگ کنگ، فرعی با قطر و 
صفایی با ازبکستان مسابقه می دهند. بازی های دوبل 
هم از شنبه، ۱۰ مهر آغاز می شوند که هر دو تیم ما با 
کشور ژاپن مسابقه می دهند که شرایط خیلی سخت 

خواهد بود.  
وی در پایان گفت: باید واقع بین باشیم، قرعه در این 
مسابقات خیلی مهم است. البته بازیکنان انگیزه باالیی 
دارند اما به رقیب احترام می گذاریم. هرچند رنکینگ 
این جا آمده ایم که  اما  از ماست  از آن ها بهتر  برخی 
این  تیمی  بخش  در  خوشبختانه  کنیم.  کار  خوب 
موفقیت را کسب کردیم و در بخش دوبل هم تالش 
می کنیم تا در میدان مسابقه عملکرد خوبی به نمایش 

بگذاریم. / ایسنا

  گزارش  : ایسنا
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انجام واکسیناسیون دانش آموزان هرمزگانی در مدارس
از  هرمزگان  مردم  بیشتر  بسیار  استقبال  لزوم  بر  هرمزگان  استاندار 
واکسیناسیون با ثبت نام و دریافت نوبت در سامانه اینترنتی سالمت به 

نشانی salamat.gov.ir تاکید کرد.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  نشست  در  همتی  فریدون 
از  بهداشتی  دستورالعمل های  خوب  رعایت  با  کرد:  عنوان  هرمزگان، 
سوی مردم و توجه به توصیه ها، شرایط رو به بهبودی است اما نباید 
غفلت داشته باشیم. وی ادامه داد: با وجود روند کاهشی میزان ابتال و 
فوت ناشی از کرونا و همچنین واکسیناسیون، باید همچنان نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی توجه جدی داشته باشیم و با خودداری 
از حضور در دورهمی ها و تجمعات و رعایت دیگر اصول بهداشتی به 
ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری، از ابتال به کرونا جلوگیری کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به بازگشایی مدارس، افزود: در ابتدا مدارس 
با جمعیت کم که حدود ۴۰ درصد مدارس در هرمزگان این شرایط را 

دارند، به صورت آموزش حضوری فعالیت خود را انجام می دهند.
همتی با تاکید بر اینکه رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس 
باید نظارت جدی توسط  اولویت است، تصریح کرد:  بسیار مهم و در 
دستورالعمل های  رعایت  بر  پزشکی،  علوم  دانشگاه  و  فرمانداران 
استانی  با تصمیم ستاد  بهداشتی در مدارس صورت گیرد. وی گفت: 
مدیریت بیماری کرونا، آمادگی الزم در تمامی مدارس استان هرمزگان 
برای واکسیناسیون دانش آموزان، ایجاد می شود و با استفاده از امکانات 

هر مدرسه، دانش آموزان آن واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: واکسن کرونا به اندازه کافی تامین 
در  واکسیناسیون  از  استقبال  داریم  انتظار  و  است  موجود  و  شده 
پیگیری های گسترده   به  اشاره  با  باشد. همتی  بیشتر  بسیار  هرمزگان 
برای اختصاص سهمیه بیشتر واکسن کرونا به هرمزگان، اظهار داشت: 
با توجه به اینکه براساس میزان مصرف واکسن، نوبت بعدی واکسن به 
استان ارسال خواهد شد، این نگرانی را داریم که در صورت استقبال کم 
از دریافت واکسن، سهمیه واکسن اختصاصی به هرمزگان نیز کم شود.

از  هرمزگان  مردم  بیشتر  بسیار  استقبال  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
واکسیناسیون با ثبت نام و دریافت نوبت در سامانه اینترنتی سالمت به 
نشانی salamat.gov.ir، اضافه کرد: از همه مردم شریف استان 
درخواست  نکرده اند،  دریافت  را  کرونا  واکسن  تاکنون  که  هرمزگان 
و  دیگران  و  خانواده  خود،  سالمتی  حفظ  به  کمک  برای  می کنیم 
کرونا  بیماری  خطر  از  را  خود  سالمتی  و  جان  اینکه  برای  همچنین 
و هرکس  کنند  اقدام  کرونا  واکسن  دریافت  برای  دارند،  نگه  امان  در 
که تاکنون واکسن کرونا دریافت نکرده است باید با مسئولیت پذیری 

بیشتر در قبال خود، خانواده و جامعه، واکسن کرونا را تزریق کند.
برابر ویروس  انگاری در  از سهل  باید  اینکه  بیان  با  استاندار هرمزگان 
خطرناک کرونا پرهیز کنیم، بیان کرد: با واکسیناسیون و کاهش ابتال، 
نباید دچار غفلت شویم و همچنان در اماکن عمومی مختلف از جمله 
و حمل  تولیدی  و  اقتصادی  بنگاه های  مدارس،  ادارات،  اصناف،  بازار، 

و نقل عمومی باید پروتکل های بهداشتی به طور جدی رعایت شود.
اولین محموله واکسن برای سنین ۳ تا 1۷ سال به کشور 

وارد شد
جمعیت  سوی  از  شده  تهیه  کرونا  واکسن  محموله  بیست ودومین 
هالل احمر حاوی ۶ میلیون واکسن تک ُدز چهارم مهرماه در فرودگاه 

امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
به گزارش آوای دریا و به نوشته باشگاه خبرنگاران، محمد حسن قوسیان 
 ۶ محموله های  واردات  شروع  از  احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل  مقدم 
میلیون ُدزی واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت در فصل پاییز 
خبر داد و گفت: با ورود اولین محموله ۶ میلیون ُدزی به ایران، به طور 
کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه تاکنون ۴۶ میلیون و ۳۹۰ هزار ُدز 

واکسن به کشور وارد کرده است.
تا ۱۷  برای سنین ۳  ُدز  واکسن تک  واردات  اعالم  با  مقدم  قوسیان   
سال گفت: ۶ میلیون ُدز واکسن کرونا )تک ُدز( از مجموع ۱۲ میلیون 
ُدز توصیه شده برای سنین ۳ الی ۱۷ سال وارد کشور و تحویل وزارت 
از وفای به عهد کشور چین برای  ابراز امیدواری  با  بهداشت شد. وی 
ادامه ی روند واردات واکسن افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده هر هفته 
و یا هفته ای دوبار محموله های سنگین تری از واکسن کرونا که نوع آن 

هم سینوفارم است به کشور وارد خواهیم کرد.
قوسیان مقدم با بیان اینکه اکنون بیش از یک میلیون واکسن روزانه در 
کشور تزریق می شود، گفت: بیشترین حجم وارداتی واکسن به کشور 
بیشترین  عوارض  کمترین  با  خوشبختانه  که  بوده  سینوفارم  نوع  از 
نوع  انتخاب  در  مردم  است  بهتر  بنابراین  است،  داشته  را  تاثیرگذاری 
واکسن وسواس به خرج ندهند و برای واکسیناسیون خود و اطرافیانشان 

هرچه زودتر اقدام کنند.

باالی  سرعت  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
واردات واکسن و همچنین واکسیناسیون در کشور، وعده وزیر بهداشت 
نیز محقق  واکسیناسیون عمومی در دهه مبارک فجر  پایان  بر  مبنی 

شود.
تزریق  به  نسبت  تا  میخواهم  مردم  از  گفت:  پایان  در  مقدم  قوسیان 
واکسن خاصی تعصب نداشته باشند، اکنون تمام واکسن های موجود در 
کشور تایید وزارت بهداشت را دارند، بنابراین الزم است تا همه مردم با 

واکسیناسیون به موقع باعث قطع زنجیره کرونا شوند.
سازمان غذا و دارو:

واکسن تک ُدز به معنای واکسینه شدن با یک تزریق 
نیست

در پی انتشار خبری مبنی بر ورود واکسن تک ُدز به کشور و برداشت 
نادرست در مورد این واکسن ها، سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اعالم 
کرد: تک ُدز بودن واکسن به معنای نیاز داشتن به یک بار تزریق نیست.

به گزارش آوای دریا  و به نقل از ایرنا، بر اساس اعالم سازمان غذا و 
دارو ، واکسن های قبلی حاوی ویال های ۶ دز ۱۰دز یا ۲ دز بودند و 
این سری اخیر دارای ویال تک دز است و حتما باید دز دوم آن نیز 
تزریق شود. سازمان غذا و دارو در این اطالعیه تصریح کرد: واکسن تک 
دز مورد اشاره در خبر، به معنای آنچه که مانند واکسن جانسون اند 
جانسون و اسپوتنیک الیت که نیاز به یک دز تزریق دارند نبوده و در 
انتقال مطلب اشتباه رخ داده است. در این اطالعیه تاکید شده است: 
باید بعد از یک دوره،  واکسن سینوفارم، واکسن تک دوز نبوده، بلکه 
دز دوم آن هم تزریق شود و واکسن های وارداتی اخیر هم مانند همان 
واکسن های سینوفارم قبلی که برای بزرگسال استفاده می شد، است و 
دارای همان خصوصیات و برند هستند. گفتنی است که بیست  ودومین 
حاوی  هالل احمر  جمعیت  سوی  از  شده  تهیه  کرونا  واکسن  محموله 
۶ میلیون واکسن تک ُدز برای گروه سنی ۳ تا ۱۷ سال، روز گذشته 
یکشنبه چهارم مهر ماه در فرودگاه امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت 
هالل  جمعیت  دبیرکل  مقدم،  قوسیان  محمدحسن  شد.  داده  تحویل 
احمراز شروع واردات محموله های ۶ میلیون ُدزی واکسن کرونا تهیه 
شده توسط این جمعیت در فصل پاییز خبر داد و گفت: با ورود اولین 
محموله ۶ میلیون ُدزی به ایران، به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت 
ماه تاکنون ۴۶ میلیون و ۳۹۰ هزار ُدز واکسن به کشور وارد کرده است. 
دبیرکل جمعیت هالل احمر با اعالم واردات واکسن تک ُدز برای سنین 
۳ تا ۱۷ سال از روز گذشته گفت: ۶ میلیون ُدز واکسن کرونا )تک ُدز( 
از مجموع ۱۲ میلیون ُدز توصیه شده برای سنین ۳ الی ۱۷ سال وارد 

کشور و تحویل وزارت بهداشت شد.
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد:

دستور وزیر بهداشت به کمیته ملی کرونا مبنی بر تداوم 
واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم 

واردات واکسن فایزر در دستور کار نیست
اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

با توجه به ارجاع موضوع واکسیناسیون زنان باردار توسط وزیر بهداشت 
به کمیته علمی کرونا، اعضای کمیته ملی واکسن کووید۱۹ در جلسه 
اخیر خود با اجماع و تکیه بر شواهد معتبر علمی به این نتیجه رسیدند 
از  یکی  که  سینوفارم  واکسن  با  کماکان  افراد  این  واکسیناسیون  که 
معتبرترین واکسن های حال حاضر دنیا و دارای تاییدیه سازمان جهانی 

بهداشت است، ادامه یابد. 
کرونا،  علمی  کمیته  معتبر  علمی  شواهد  آخرین  براساس  آنجاکه  از 
شبکه  توسط  واکسیناسیون  مراکز  در  باردار  زنان  واکسیناسیون 
واردات  برای  تصمیمی  انجام می شود،  واکسن سینوفارم  با  بهداشتی 
واکسن فایزر وجود ندارد. بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت، بهترین 
افراد می باشد که در همین راستا  اولین واکسن در دسترس  واکسن 
جمهوری اسالمی ایران از همان بدو واکسیناسیون، معتبرترین واکسن 
ها را تهیه کرده و در بخش تولید داخلی نیز ضمن تسهیل در امور تولید 
این موضوع، سختگیری  در  مردم  تامین سالمت  منظور  به  کنندگان، 
هایی لحاظ کرده است. لذا از هموطنان عزیز تقاضا شده است که نسبت 

به تزریق واکسن کرونا در اسرع وقت اقدام نمایند.
تاخیر در دریافت واکسن حتی برای یک روز، موجب تاخیر در ایمنی 
الزم جامعه می شود، لذا با تکیه بر اهمیت موضوع، اقدام به دریافت 

واکسن کرده و منتظر واکسن دیگری نباشند.
خوشبختانه با تالش های شبانه روزی رییس جمهور، معاون اول، وزیر 
بهداشت و تمامی ارکان دولت، روند واردات و تامین واکسن کرونا به 
طور چشمگیری سرعت گرفته و به تبع آن نیز تزریق واکسن با سرعت 
مناسبی در کشور در حال انجام است در قالب قرنطینه هوشمند و پس 
از رسیدن جامعه به سطح مناسبی از پوشش واکسیناسیون، محدودیت 
واکسینه  افراد  برای  کرونا  با  مقابله  مدت  طول  در  شده  اعمال  های 
شده برداشته می شود بنابراین هموطنانی که تا کنون موفق به تزریق 

 salamat.gov.ir واکسن نشده اند، می توانند با مراجعه به سامانه
اقدام به اخذ نوبت و تزریق واکسن کرونا نمایند.

1۵ مهرماه آخرین مهلت ثبت نام نوبت اول واکسن کرونا 
در بندرعباس

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: آخرین مهلت 
ثبت نام نوبت اول واکسن کرونا در بندرعباس، پنج شنبه ۱۵ مهرماه 

جاری است.
بندرعباس  ساکن  سال   ۱۸ باالی  سنین  شهروندان  از  داد:  ادامه  وی 
دعوت می شود، برای دریافت اولین نوبت واکسن کرونا هر چه سریعتر 
در  کرونا  واکسن  اول  نوبت  نام  ثبت  مهلت  آخرین  کنند.  نام  ثبت 

بندرعباس، پنج شنبه ۱۵ مهرماه جاری است.
نوروزیان با اشاره به اینکه افراد برای دریافت نوبت تزریق واکسن کرونا 
متولدین  کرد:  اضافه  کنند،  مراجعه   salamat.gov.ir سایت  به 
۱۳۷۵ به قبل، می توانند بدون نیاز به دریافت نوبت، با در دست داشتن 
واکسیناسیون  تجمیعی  مراکز  به  واکسن  دریافت  برای  ملی  کارت 

مراجعه کنند.
وزیر بهداشت:

هیچ واکسن فایرزی وارد نشده و نخواهد شد
وزیر بهداشت گفت: با توجه به بررسی های اخیر کمیته علمی، بانوان 
باردار می تواند از واکسن سینوفارم استفاده کنند و هیچ واکسن فایرزی 

وارد نشده و نخواهد شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از عصر ایران ، »بهرام عین اللهی«، وزیر 
بهداشت با اشاره اینکه واکسیناسیون به ۵۳ میلیون دز در کشور رسیده 

است، گفت: امیدواریم تا یک هفته آینده به ۶۰ میلیون دز برسیم. 
عالوه  مردم  اینکه  اشاره  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
های  پروتکل  و  کنند  استفاده  ماسک  از  باید  واکسیناسیون  انجام  بر 
این  شدن  واکسینه  نکند  فکر  و  کنند  رعایت  همچنان  را  بهداشتی 
ویروس را کامل از بین می برد گفت: کشورهایی هم که به طور کامل 
با بیان  اللهی  اند باز درگیر ویروس کرونا هست.  عین  واکسینه شده 
اینکه با قرنطینه هوشمند بسیاری از محدودیت ها برداشته می شود 
افزود: در مکان هایی از قبیل هواپیما، اتوبوس، قطار و هتل ها که مردم 
برداشته  ها  محدودیت  افراد  شدن  واکسینه  با  دارند  تجمع  ناچار  به 

می شود.
وی با بیان اینکه هیچ واکسن فایزری در ایران وارد نشده است گفت: با 
توجه به بررسی های اخیر کمیته علمی، بانوان باردار می تواند از واکسن 
سینوفارم استفاده کنند و هیچ واکسن فایرزی وارد نشده و نخواهد شد. 
نتایج تحقیقات واکسن آسترازنکا در آمریکا: اثر بخشی 

در افراد باالی ۶۵ سال بیش از 8۳ درصد است 
روز  که  آمریکا  در  آسترازنکا  واکسن  بالینی  آزمایش های  نتایج  طبق 
شرکت  و  آکسفورد  دانشگاه  تولیدی  واکسن  شد،  منتشر  چهارشنبه 
دارویی آسترازنکا ۷۴ درصد تاثیرگذاری را نشان داده است. این رقم در 

افراد ۶۵ سال به باال به ۸۳.۵ درصد افزایش می یابد.
آزمایش بالینی روی ۲۶ هزار داوطلب در ایاالت متحده، شیلی و پرو 
انجام شد که دو ُدز واکسن را با فاصله حدود یک ماه دریافت کردند. 

نتایج این آزمایش در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد.
در بین بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفری که واکسن دریافت کرده اند هیچ 
در  است  نشده  مشاهده  کووید-۱۹  بحرانی  یا  عالئم شدید  از  موردی 
حالیکه در بین ۸ هزار و ۵۰۰ نفری که دارونما دریافت کرده بودند، 
هشت مورد کووید شدید مشاهده شد. همچنین دو نفر در گروه دارونما 
جان خود را به خاطر این بیماری از دست دادند اما هیچ فردی در بین 
کسانیکه واکسن تزریق کرده بودند فوت نشدند. دکتر آنا دربین محقق 
واکسن در دانشگاه جان هاپکینز و یکی از محققان این مطالعه درباره 
نتیجه کلی گفت: »من خوشحال شدم. این واکسن مقابل بیماری شدید 
و بستری شدن بسیار محافظ بود.« از سوی دیگر در این آزمایش بالینی 
واکسن  تزریق  از  پس  خون  شدن  لخته  نادر  عارضه  از  موردی  هیچ 
آسترازنکا گزارش نشده است. شرکت سوئدی آسترازنکا در اواخر ژوئیه 
گفته بود قصد دارد به جای درخواست مجوز استفاده اضطراری برای 
مراجعه  متحده  ایاالت  داروی  و  غذا  سازمان  به  کامل  تاییدیه  گرفتن 
یک  در  زمان  آن  در  آسترازنکا  اجرایی  مدیر  سوریوت،  پاسکال  کند. 
نشست خبری اظهار امیدواری کرد که این واکسن همچنان می تواند 
در ایاالت متحده موثر باشد هرچند روند تایید بیش از حد انتظار طول 
می کشد. این شرکت در حال بررسی ُدزهای تقویت کننده برای افرادی 
فناوری  بر  مبتنی  واکسن های  با  را  واکسن خود  ُدز  دو  قبال  است که 

ام آران ای مانند فایزر و مدرنا دریافت کرده اند.
در  را  از ۱۷۰ کشور جهان  بیش  استفاده در  آسترازنکا مجوز  واکسن 
بینی می شود  این شرکت گفت که پیش  اختیار دارد. یک سخنگوی 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  برای  تاییدیه  درخواست  امسال  اواخر  تا 

ارسال شود.

اخبار حوزه سالمت



دستگیری  و  شناسایی  از  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
فردی که در شبکه  اجتماعی اینستاگرام اقدام به کالهبرداری 
۲ میلیارد ریالی از طریق دعا نویسی و رمالی کرده بود، خبرداد.

پی  در  کرد:  اظهار  خبر  این  جزئیات  درباره  جعفری  غالمرضا  سردار 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری مبلغ ۲ میلیارد ریال 
از وی با ترفند رمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، موضوع به  صورت 

ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: پس از اخذ اظهارات شاکی مشخص شد، وی مدتی پیش 
با یک صفحه اینستاگرامی آشنا شده که مدیر آن خود را دارای علوم 
غریبه و مطالعات ماوراء معرفی و با دادن وعده های پوچ  و جلب اعتماد 
شاکی و همسرش از آنها خواسته مبلغ ۲ میلیارد ریال را در دل زمین 

چال کنند و محل دفن را برایش بفرستند تا مشکالتشان پایان یابد. 
فتا  پلیس  مأموران  اینکه  به  اشاره  با  استان  انتظامی  ارشد  مقام  این 
مقام  هماهنگی  پلیسی،با  خاص  تحقیقات  و  فنی  اقدامات  با  استان 
بازجویی های  در  افزود:  کردند،  دستگیر  و  شناسایی  را  متهم  قضائی 
صفحه  ایجاد  با  داشت  بیان  و  اعتراف  ارتکابی  جرم  به  متهم  اولیه، 
با  با عنوان فالگیری و رمالی پس از جلب اعتماد مردم  اینستاگرامی 

دریافت مبالغی از آنها کالهبرداری کرده است.
این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم 
دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی، یک قبضه اسلحه شکاری، دو دستگاه 
و  کشف  نیز  شاکی  به  متعلق  رنگ  قرمز  نگین  چند  و  همراه  تلفن 

توقیف شد.

جعفری اظهار کرد: افراد سودجو غالباً مسائل خرافاتی را به شکل های 
مختلف در شبکه های اجتماعی رواج می دهند و از سادگی و زودباوری 
انتظار  از شهروندان وکاربران  نهایت بهره را می برند،  طعمه های خود 
مجازی  فضای  طریق  از  که  دروغین  و  اغواکننده  تبلیغات  به  داریم 

به  و  نکنند  اعتماد  شود،  می  منتشر  اجتماعی  شبکه های  به خصوص 
هیچ وجه اطالعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

کالهبردار رمال اینستاگرامی در هرمزگان
 به دام افتاد
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اخبار کوتاه
وعده اتمام واکسیناسیون عمومی تا اواسط 

آبان

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: زمان تکمیل واکسیناسیون 
ابتدا تا آخر سال، سپس دهه فجر اعالم شد و خوشبختانه 
این زمان روز به روز کوتاهتر و نزدیکتر می شود و امیدوار 
کامل  را  واکسیناسیون  آبان،  اواسط  تا  بتوانیم  هستیم 

کنیم.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایسنا، محمدرضا شانه ساز 
آخرین وضعیت تامین واکسن در کشور را تشریح کرد و 
گفت: با پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی های انجام 
شده اکنون حدود ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دز واکسن در 

اختیار داریم که مجموع واردات و تولید داخل ماست.
وی افزود: ۷۳ میلیون و ۱6۰ هزار واکسن وارداتی از منابع 
برنامه ریزی صورت  با  بتوانیم  امیدواریم  مختلف داریم و 
گرفته در نهایت تا آخر مهر یا حداکثر اواسط آبان واکسن 
مورد نیاز کشور را از طریق منابع وارداتی و داخلی کامل 

کنیم.
پیگیری های  اینکه  به  اشار  با  غذاودارو  سازمان  رئیس 
جدی در سطح دولت در حال انجام است گفت: پیگیری 
وزارت  و  مرکزی  بانک  خارجه،  امور  وزارت  سوی  از  ها 
بهداشت که از ابتدا پیگیر این موضوع بود با دستور رئیس 
جمهور در جریان است و کار سرعت و روند قابل قبولی 

پیدا کرده است.
وی افزود: زمان تکمیل واکسیناسیون ابتدا تا آخر سال، 
سپس دهه فجر اعالم شد و خوشبختانه این زمان روز به 
روز کوتاهتر و نزدیکتر می شود و امیدوار هستیم بتوانیم تا 

اواسط آبان ماه واکسیناسیون را کامل کنیم.
شانه ساز افزود: شرط الزم و کافی اش این است که مردم 
همکاری و در واکسیناسیون شرکت کنند. همه مقدمات 

چیده شده، استقبال مردم را طلب می کند. در این صورت 
است که می توانیم جمعیت هدف را کامل واکسینه کرده 

و ادعا کنیم به ایمنی جمعی رسیده ایم.
وی با اشاره به وضعیت تولید واکسن های داخلی گفت: 
را  واکسن  موفق شدند  برکت  و  پاستور  ساز  واکسن  دو 
به سیستم واکسیناسیون برسانند. سه تولیدکننده دیگر 
ما فاز سوم را به سرعت شروع کرده اند، البته با مشکلی 
برخورد کردند و به دلیل واکسیناسیون عمومی و فراوان 
بودن واکسن، تعداد نمونه هایشان به سرعتی که پاستور 
و برکت توانستند نمونه ها را کامل کنند، نرسیده و یک 

مقدار روی سرعت کارشان اثر گذاشته است.
این مقام مسئول گفت: امیدواریم این سه واکسن ساز دیگر 
ما )رازی، فخرا و اسپایکوژن( هم این مراحل را به زودی 
پشت سر بگذارند. آنها سرعت خوبی دارند پیدا می کنند 
همانطور که گفته شد این واکسن سازها نتوانستند تعداد 
نمونه را طبق برنامه کامل کنند، اما اکنون کارشان سرعت 

معقول تری پیدا کرده است.
شانه ساز افزود: واکسن های تولید داخل دارند یکی پس 
به زودی  امیدوار هستیم  و  بار می نشینند  به  از دیگری 
نیاز کشور را به واکسن به طور  از منابع داخلی  بتوانیم 
از  ایجاد شده زودتر  با هماهنگی ای که  کامل برطرف و 
آنچه تصور می شد بتوانیم جمعیت هدف را کامل واکسینه 

کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: یک واکسن ساز دیگر 
داریم که اسپوتنیک الیت را تولید کرده و نمونه ها به 
روسیه فرستاد شده که پس از تایید می تواند در زمره 

تولیدکنندگان داخلی مطرح شود.
ثبت  و  معرفی  برای  نیز  برکت  اینکه  بیان  با  شانه ساز 
محصولش در WHO اقدام کرده است که تاییدیه های 
بین المللی را هم دریافت کند گفت: سرعت تولید ما در 

واکسن سرعت بسیار باالیی بود.
وی گفت: آنهایی که توانستند به عنوان واکسن سازهای 
برای  را  واکسن ها  همین  قبال  شوند  مطرح  دنیا  در  اول 
سارس و مرس به علت شباهت ساختار ویروسی معرفی 
کرده بودند و سال ها از ما جلوتر بودند و زیرساخت ها را 
داشتند، اما واکسن سازهای ما به علت شرایط بسیار سخت 
با  اولیه  مواد  و  تجهیزات  تامین دستگاه ها،  برای  تحریم 

زحمت فراوانی روبه رو شدند و کار کردند.
آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان 

فارسی و انگلیسی

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت از 
و  فارسی  زبان  به  دیجیتال  واکسن  کارت  صدور  آغاز 

انگلیسی برای همه ی ایرانیان خبر داد.
 مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت 
و  فارسی  زبان  به  واکسن دیجیتال  آغاز صدور کارت  از 
ایرانیان خبر داد و اعالم کرد که  انگلیسی برای همه ی 
تمامی افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زده اند می توانند 
کارت واکسن دیجیتال   salamat.gov.ir در سامانه

فارسی خود را به رایگان دریافت کنند.
برخی محدودیت ها در زمینه مسافرت، حضور در اماکن 
اصناف  و  مشاغل  محدودیت های  و  ورزشی  و  آموزشی 
به زودی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی 
برداشته خواهد شد. همچنین افرادی که مسافرت خارج 
از کشور دارند نیز می توانند از طریق همین سامانه کارت 
واکسن دیجیتال انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند.

بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا، لطفا در صورت مشاهده 
هر گونه اشکال در تاریخ یا نوع واکسن یا عدم ثبت یک 
یا دو نوبت واکسن، فرم »گزارش خطا در کارت واکسن 

دیجیتال« را تکمیل فرمایند.
استاندار هرمزگان عنوان کرد:

ورود شرکت فرهنگی ورزشی صنایع 
پشتیبان هرمزگان به تیمداری/ پنج رشته 

ورزشی باید به طور کامل تحت پوشش 
شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان 

هرمزگان قرار بگیرند
استاندار هرمزگان گفت: طبق رایزنی های انجام شده، پنج 
رشته ورزشی در قالب شرکت صنایع پشتیبان هرمزگان 
تحت پوشش کامل قرار می گیرند و به این باشگاه منتقل 

می شوند.
شرکت  اندازی  راه  اهداف  به  اشاره  با  همتی  فریدون 

این   : فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان، گفت 
با  و  گانه خود  های   ۴۲  ماموریت  راستای  در  شرکت 
رایزنی صورت گرفته با هیئت مدیره صنایع بزرگ استان، 
ساحلی،  والیبال  هندبال،  شامل  ورزشی  تیم  پنج  باید 
قایقرانی، بسکتبال و فوتسال بانوان رودان را به طور کامل 
تحت پوشش خود قرار دهد و تیمداری کند. وی افزود: 
این تیم ها با لباس صنایع پشتیبان هرمزگان در رقابت 
ها حضور پیدا خواهند کرد. استاندار هرمزگان، حمایت از 
بخش ورزش در روستاها و مناطق محروم و کمتر توسعه 
یافته را مورد تاکید قرار داد و گفت: ۱۰۰خانه ورزش نیز 
از محل اعتبارات شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان 

تجهیز خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: به منظور احیاء و توسعه بازی 
بومی  برگزاری جشنواره ورزش های  بومی محلی،  های 

محلی در جزیره هرمز در دستور کار قرار دارد.
آموزش 408 نفر در دوره های عمومی و 

پیشرفته صنایع دستی در هرمزگان

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
هرمزگان گفت: »از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰۸ نفر در 
دوره های عمومی و پیشرفته صنایع دستی در سطح استان 

شرکت کرده اند.«
سهراب بناوند بابیان این مطلب گفت: »از این تعداد ۳6۸ 
نفر در دوره های عمومی صنایع دستی در شهرستان های 
بندرعباس، بندر خمیر و حاجی آباد در رشته های گالبتون 
دوزی، خوس دوزی، معرق چوب، تراش صدف، سفالگری، 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  آموزش دیده اند.«  بافی  گلیم 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: »همچنین ۴۰ 
نفر در دوره  آموزش تخصصی کسب وکار مشاغل خانگی 

در شهرستان های بندرعباس شرکت کرده اند.«

  گزارش  : ایسنا
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رکورد زنی بانوان کیک بوکسینگ شیرازی

شیرازی  کار  کیک بوکسینگ  بانوی  چهار  زنی  رکورد  همایش  این  در 
نائب  و  رئیس  کشور،  رکورد  ثبت  کمیته  حضور  در  بخش  چهار  در 
رئیس ورزش همگانی استان  فارس و رئیس انجمن ورزش های نمایشی 
و مهارت های فردی برگزارشد. خانمها: آیدا جمشیدی کیا در بخش 
با ۴۳۱ ضربه در یک دقیقه رکورد زد آرمیتا  سریعترین ضربه آپرکات 
در  ۳۸۱ضربه  با  مستقیم  ضربه  سریعترین  بخش  در  کیا  جمشیدی 
ترین  سریعترین  بخش  در  نژاد  توسلیان  زهرا  زد    رکورد  دقیقه  یک 
زد  رکورد  دقیقه  یک  در  ضربه   ۳۴۳ با  کیلویی  یک  دمبل  با  آپرکات 
ورقیه خسروانی در بخش سریعترین ترین مشت مستقیم با دمبل یک 

کیلویی با۲۴۶ضربه در یک دقیقه موفق به ثبت رکوردشد.
تاسیس ۵0 مرکز مشاوره ازدواج توسط معاونت جوانان در 

۶ ماه اول سال

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش، از 
صدور مجوز فعالیت ۵۰ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده و تمدید فعالیت 

۵۰ مرکز دیگر در ۶ ماه اول سال جاری خبر داد.
اعظم کریمی درباره صدور و تمدید مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج 
و خانواده در شش ماهه نخست سال جاری گفت: دفتر برنامه ریزی و 
توسعه اجتماعی جوانان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مجوز ۵۰ مرکز 
تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده را که متقاضیان آن فرایند دریافت 
مجوز را گذرانده و پذیرفته شده بودند را صادر و تعداد ۵۰ مرکز نیز که 

مهلت فعالیت آنان به پایان رسیده بود، تمدید کرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان افزود: صدور این 
مجوزها ۲ ساله است و پس از آن در صورت همکاری منظم مدیران 
این مراکز با وزارت و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، شرکت در 
دوره های بازآموزی، دانش افزایی و عدم تخلف هر ۲ سال یک بار تمدید 

می شود.
مراکز  در  کرد:  عنوان  مراکز  این  فعالیت  از  هدف  بر  اشاره  با  کریمی 
روانشناسان،  از  متشکل  تیمی  خانواده،  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی 
مشاوران متخصص و مشاور دینی با هدف کمک به جوانان و خانواده ها 

ارائه خدمت می کنند.
وی تصریح کرد: خدمات مشاوره برای شناخت بهتر از خود و یکدیگر و 
کسب مهارت های الزم برای ساختن زندگی مشترک سالم، بالنده و مؤثر 
و تقویت بنیان خانواده، یادگیری مهارت های زندگی مشترک، توانمندی 
در زندگی و پیشگیری از طالق، مشاوره های پیش از طالق، مواجه شدن 
کارآمد با مسائل، مشکالت و بحران های زندگی به آموزش و مشاوره به 

جوانان و خانواده ها می پردازند.
بر نحوه  اشاره  با  برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان  مدیرکل دفتر 
با توجه  بهره مندی از خدمات مراکز مشاوره ازدواج و خانواده به ویژه 
به محدودیت های کرونایی بیان کرد: مراکز مشاوره و آموزش ازدواج و 
خانواده عالوه بر ارائه خدمات به صورت تلفنی، حضوری و مجازی اقدام 
گرافی،  موشن  کلیپ،  قالب  در  اثربخش  و  آموزشی  محتوای  تولید  به 
مصاحبه، فیلم، پوستر و گفتگوهای زنده در بستر شبکه های اجتماعی 

می کنند و اطالعات مناسبی را در اختیار عموم مردم قرار می دهند.
کریمی با اشاره بر شرایط الزم برای ارائه مجوز مشاوره به افراد متقاضی 
اظهار داشت: برای جلوگیری از ورود افراد غیرحرفه ای، غیر متخصص 
و فاقد صالحیت به امر مشاوره ازدواج و خانواده، متقاضیان باید شرایط 
دریافت مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده را دارا باشند. دارا 

بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی و مشاوره با 
گرایش های مرتبط با ازدواج و خانواده، پروانه تخصصی از سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره و دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه کاری در حوزه 

ازدواج و خانواده ازجمله شرایط تعیین شده است.
ازدواج  مشاوره  تخصصی  مرکز  مجوز  دریافت  روند  اینکه  بیان  با  وی 
و خانواده به شکلی طراحی و تدوین شده است که تنها افراد صاحب 
صالحیت و متخصص بتوانند مجوز مرکز دریافت کنند، خاطرنشان کرد: 
برای این کار ابتدا متقاضیان در سامانه الکترونیک صدور مجوز مراکز 

تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده به آدرس
و  کرده  نام  ثبت   WWW.MOSHAVER.MSY.GOV.IR  
پس از بررسی و تأیید مدارک کارشناسی و احراز صالحیت، در مصاحبه 
علمی شرکت و اگر متقاضیان در مصاحبه ها قبول شوند، مجوز فعالیت 

مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده را دریافت می کنند. 
۱۲ سری جهیزیه بین زوج های روستایی جاسک توزیع شد

با همکاری بسیج ادارات سپاه امام سجاد و شرکت توزیع برق هرمزگان 
۵۶ دستگاه یخچال و پنکه به همراه ۱۲ سری جهیزیه بین زوج های 

روستایی جاسک توزیع شد.
این  گفت:  هرمزگان  سجاد  امام  سپاه  فرمانده  دریا،  آوای  گزارش  به 
جهیزیه ها شامل فرش، یخچال، ماشین لباسشویی، جارو برقی و اجاق 
گاز است. سردار اباذر ساالری ارزش این کاال ها را ۷۰۰ میلیون تومان 

عنوان کرد.
بخشی از هزینه تهیه این کاال ها، از محل صرفه جویی مصرف برق در 

تابستان تامین شده است.
طالبان استفاده از گوشی  دوربین دار را برای زنان

 ممنوع کرد
به  رسمی  مکتوبی  در  طالبان  ارشاد  و  دعوت   کمیسیون  مسؤالن 
شهروندان ولسوالی نجراب والیت کاپیسا دستور داده اند که جوانان مو  
و ریش خود را انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی اصالح نکنند و تراشیدن 
ریش گناه کبیره است. آنان گفته اند که استفاده از تلفن های دوربین دار 

برای خانم ها ممنوع است.
نمایشنامه حلزون توسط انتشارات عنوان منتشر شد.

شکست دادن زنی که سالها حلزون ماهری بوده کار آسانی نیست و هر 
تالش به نبردی خنده دار و اپیک تبدیل می شود. 

با   نمایشنامه حلزون محبوب ترین  نوشته ی هوبرت هنری دیویس  
ترجمه نسیبه جمشیدی شاهرودی بازیگر و مترجم هرمزگانی توسط 

نشر عنوان منتشر شد. 
این برای اولین بار است که اثری از این نمایشنامه نویس انگلیسی به زبان 

فارسی ترجمه و چاپ می شود. 
کشورهای  در  بارها  و  است  اجتماعی  کمدی  یک  حلزون  نمایشنامه 

مختلف به روی صحنه رفته است .  
این کتاب را میتوانید از طریق سایت های زیر خریداری کنید. 

چاپ اول- ۱۰۸ صفحه -  قطع پالتویی  - قیمت: ۳۵ هزار تومان
www.gbook.ir

تجلیل از زنان فرهیخته و پژوهشگر شهرستان بستک

از هشت زن پژوهشگر شهرستان بستک که در مراسم روز زن انتخاب 
شده بودند، تجلیل شد.

آرزو قاسمی رئیس کانون فرهنگی اجتماعی مه دخت شهرستان بستک 
درباره این مراسم گفت: »معیار انتخاب ما عالوه بر فعالیت های اجتماعی، 
پژوهش و فعالیت های علمی و دانشگاهی نیز بوده است. این عزیزان از 

بین زنان مناطق مختلف شهرستان انتخاب شده اند.«
او در مورد تاریخ و نحوه برگزاری مراسم توضیح داد: »زنان فرهیخته 
موسسه  و  دخت  مه  کانون  سوی  از  گذشته  سال  زن،  روز  مراسم  در 
فردای بستک معرفی شده بودند. به دلیل اپیدمی کرونا امکان برگزاری 
مراسم حضوری وجود نداشت. در نهایت با ارسال لوح سپاس و تندیس 

از عزیزان تقدیر به عمل آمد.«
اسامی زنان فرهیخته انتخاب شده:

دکتر نسرین میری، دکترای فیزیک
دکتر فاطمه گل عابدی، دکترای ادبیات

دکتر عیانه دالکی، دکترای ریاضی
دکتر نازیال حنائی، دکترای روانشناسی 

دکتر کلثوم نامی، دکترای مدیریت آموزشی
دکتر صدیقه بلوکی، دکترای مدیریت 

دکتر صدیقه پرون، دکترای اقتصاد
دکتر خاطره عبدی، دکترای شیمی

صدور ۳ هزار و ۲۶۳ مجوز صنایع دستی در هرمزگان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: »از 
ابتدای سال جاری تاکنون، ۳ هزار و ۲۶۳ مجوز صنایع دستی در استان 

صادرشده است«
کارت   ۲۵۵۶ تعداد  این  »از  گفت:  مطلب  این  بابیان  بناوند  سهراب 
شناسایی، ۷۴۰ صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی و ۳ پروانه تولید 

کارگاهی بوده است.«
افزود:  هرمزگان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
برای رشته های صنایع دستی در  »همچنین ۲۴ مجوز مشاغل خانگی 

سطح استان صادرشده است.«
استان  در   صنایع دستی  صنعتگران  درصد   ۹۵ اینکه  به  اشاره  با  او 
هرمزگان زنان هستند، افزود: »بیشتر آن ها در رشته های گالبتون دوزی، 
خوس دوزی، گلیم بافی، حصیربافی، صنایع دستی دریایی، سفالگری و... 

فعالیت دارند.«
بناوند تأکید کرد: »نزدیک به ۸۵ هزار هنرمند و صنعتگر صنایع دستی 

در استان شناسایی شده که همگی دارای مجوز صنایع دستی هستند.«
در لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور ؛

تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس دربی 
هرمزگان را برد

 

تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در نخستین دیدار خود از سری مسابقه 
های لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور به میزبانی استان یزد با نتیجه 

۷ بر ۲ تیم تازه لیگ برتری ستارگان مکران سیریک را شکست داد.
نورالدینی« ۴ گل و »فاطمه معماری«، »مهسا  این دیدار »ملیحه  در 
بندرعباس  برای شهرداری  عرب« و »سحر عاملی« هر کدام یک گل 

به ثمر رساندند.
۲ گل تیم ستارگان مکران سیریک نیز توسط »فاطمه ترکمانی فر« به 

ثمر رسید.
در روز دوم این رقابت های، شهرداری بندرعباس به مصاف ذوالفقار جم 

می رود و ستارگان مکران سیریک با قرعه استراحت مواجه است.
۲ نماینده هرمزگان در این رقابت ها در گروه جنوب با تیم های خاتون 
یزد، ذوالفقار جم بوشهر ، نماینده یزد و شهرداری چلیچه چهارمحال و 

بختیاری هم گروه هستند.
نشست مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان و مدیرکل 

بهزیستی
و صنایع دستی  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  با حضور  نشستی 
تولیدات  از  حمایت  راستای  در  استان  بهزیستی  مدیرکل  و  هرمزگان 

هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بهزیستی برگزار شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
مدیرکل  بناوند  سهراب  هرمزگان،  صنایع دستی  و  گردشگری 
اینکه  به  اشاره  با  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان 
تالش می کنیم تا شرایط برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی 
هنرمندان بهزیستی فراهم شود؛ افزود: در این زمینه در حال برنامه ریزی 
غرفه های  ارائه  و  صنایع دستی  نمایشگاه های  راه اندازی  با  و  هستیم 
رایگان به افراد تحت پوشش بهزیستی به نحوی از عرضه تولیدات این 

صنعت گران حمایت می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی؛ گردشگری و صنایع دستی هرمزگان در خصوص 
اشتغال مددجویان در حوزه صنایع دستی گفت: در بخش صنایع دستی با 
کمترین هزینه می توان اشتغال ایجاد کرد و در زمینه همکاری اشتغال و 

آموزش مددجویان اعالم آمادگی می کنیم.
در  شرکت  صنایع دستی،  مجوزهای  صدور  همچنین  نشست  این  در 
بهزیستی  پوشش  تحت  هنرمندان  و  صنعتگران  بیمه  نمایشگاه ها، 

موردبحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار حوزه بانوان



مواد الزم
سینه مرغ ۱ عدد

سیب زمینی بزرگ ۲ عدد
۵۰ گرم کره را ذوب شده

۳۰ گرم آرد  تفت داده شده
۵۰۰ میلی لیتر شیر

نمک و فلفل سیاه  و جوز هندی به میزان الزم
۲ حبه سیر
هویج ۲ عدد

تره فرنکی ۱ بسته
پنیر پارمسان و پنیر چدار به میزان دلخواه

طرز تهیه
آن  در  را  آرد  را ذوب کنیدحاال ۳۰ گرم  در ظرف کوچکی ۵۰ گرم کره 
تفت دهید و بعد از گرفتن بوی خامی آرد ظرف را از روی حرارت برداشته 
وکنار بگذارید. در قابلمه  شیر بریزید و رویحرارت قرار دهید تا گرم شود. 
حرارت  روی  مجددا  و  کنید  اضافه  آرد  ظرف  به  را  شیر  کم  کم  سپس 
بگذارید و هم بزنید تا سس به غلظت دلخواه برسد. حاال نمک و فلفل 
سیاه و کمی پودر جوز هندی و دو حبه سیر له شده بهش اضافه کنید 

تا مزه دار شود. اگر دوست دارید یک قاشق  غذاخوری خامه هم بزنید
سینه مرغ را که از قبل مزه دار کردید مکعبی برش زده و با کمی پودر 
و تفت  ای کنید  آبپز و حلقه  و  را پوست کنده  پیاز سرخ کنید. هویج 
دهید. حاال تره فرنگی را به هویج اضافه و تفت دهید تا نرم شود سپس 

و نمک و فلفل اضافه کنید.

سیب زمینی پخته و حلقه ای خردشده را به همراه سینه مرغ و مخلوط 
مواد  روی  را  شیر  سس  سپس  بریزید  فر  مخصوص  طرف  در  را  هویج 

ریخته و در آخر پنیر پارمسان و پنیر چدار را روی سس پخش کنید.
ظرف را سی دقیقه در طبقه وسط فر که از قبل گرم شده به مدت ۱۵ 

دقیقه و دمای ۱۸۰ درجه قرار دهید تا پنیرها ذوب و روی گراتن طالیی 
شود ، سپس از فر در آورده و سرو کنید.

نوش جان

با سرآشپز=  گراتن پاییزی
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چند خبر کوتاه...
سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد:

صدور ۳۷۲0 شناسنامه برای فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی
فرزندان حاصل  از  نفر  برای ۳۷۲۰  تاکنون  احوال کشور گفت:  ثبت  سخنگوی سازمان 

از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شده است.
سیف اهلل ابوترابی افزود: تا کنون به استعالم های ۱۷ هزار و ۳۲۹ نفر از افرادی که حاصل 
ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی هستند از طریق کمیسیون های مستقر در استانداری 
ها کشور پاسخ داده شده است. وی ادامه داد : بیشترین متقاضیان دریافت شناسنامه و 
تابعیت ایرانی از مادر ایرانی و پدر خارجی مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، 

اصفهان، خراسان رضوی است.
ابوترابی گفت: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی 
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری ها و در خارج از کشور 

به کنسولگری های ایران مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه ثبت نام برای ارائه اطالعات مشموالن قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از 
طریق استانداری ها و کنسولگری ها خواهد بود، بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه های 

غیر تعریف شده مثل کافی نت ها و غیره مورد تایید نیست.
به  تابعیت  اعطای  قانون  اجرای  فرآیند  در  احوال کشور  ثبت  اینکه سازمان  بیان  با  وی 
دریافت  متقاضیان  گفت:  دارد،  قرار  راه  پایان  در  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان 
تابعیت ایرانی زیر ۱۸ سال، براساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی، توسط مادر و متقاضیان باالی ۱۸ سال خودشان می توانند اقدام 
کنند.   سخنگوی سازمان ثبت احوال اعالم کرد: در ثبت احوال سند هویتی مادر بررسی 
و احراز می شود و بعد از تایید و تصویب کمیسیون اتباع که به ما اعالم می شود،  برای 

صدور تابعیت مراحل انجام خواهد شد.
ابوترابی افزود: مصوبه »اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

خارجی« ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ ابالغ شد و الزم االجراست.
بحث اولیه در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به سال 
۸۵ و مجلس هفتم باز می گردد. این طرح در دوره های هشتم و نهم مجلس تغییراتی پیدا 

کرد و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.
در سال ۹۷ دولت دوازدهم الیحه ای را به مجلس فرستاد تا به  موجب آن فرزندان حاصل 

از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
این الیحه موافقان و مخالفانی داشت و هر کدام استدالل های خاص خود را داشتند تا آنکه 
سرانجام شورای نگهبان آن را در مهر ماه سال ۹۸ تصویب کرد و هم اکنون نیز وارد فاز 
اجرایی شده است. معاون اول رییس جمهوری وقت ۱۳ خرداد ماه سال گذشته آیین نامه 
اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا 
ابالغ  رییس جمهوری  معاونت حقوقی  و  امورخارجه  و  اطالعات  وزارتخانه های کشور،  به 
کرد و بعد از آن هیات وزیران در اجرای قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به 
افراد مشمول این قانون را تصویب کرد. براساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد 
غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی 
که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می تواند 

متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
نوجوان دهه هشتادی که مشق ایثار می کند؛

آزاد کردن زندانی با گذشت از سهم االرث مادر
محمدمهیار، نوجوان ۱۳ ساله ای که با سهم االرث مادرش اقدام به آزاد کردن یک زندانی 
در روز تولد مادر خود کرده بود، گفت: زمانی که این سهم االرث به من رسید، به این فکر 
افتادم که با این پول کار خیری انجام دهم. به همین دلیل، موضوع را با پدرم در میان 

گذاشتم و پدرم به من پیشنهاد داد که اقدام به آزادی یک زندانی کنم.
روز دوشنبه مورخ ۵ مهرماه بود که خبر آزاد شدن یک مادر زندانی، با اهداء هدیه تولد 

مادر به ستاد دیه توسط یک نوجوان ۱۳ ساله منتشر شد.
و  یزد  دیه  ستاد  به  مراجعه  با  دارد،  نام  یزدیان  محمدمهیار  که  ساله   ۱۳ نوجوان  این 
تخصیص مبلغی معادل ۲۰۰ میلیون ریال زمینه آزادی یک بدهکار مالی را در روز تولد 

مادر مرحوم خود فراهم کرد.
با سهم االرث مادرش عنوان کرد:  به آزادی یک زندانی توسط وی  اشاره  با  محمدمهیار 
زمانی که این سهم االرث به من رسید، به این فکر افتادم که با این پول کار خیری انجام 
دهم. به همین دلیل، موضوع را با پدرم در میان گذاشتم و پدرم به من پیشنهاد داد که 
اقدام به آزادی یک زندانی کنم. این نوجوان نیکوکار بیان کرد: همان زمان که این پول به 
من رسید، به هیچ چیزی جز کار خیر فکر نکردم و در همان لحظه تصمیم گرفتم که با 
این پول کار خیری انجام دهم و اکنون که این کار را انجام داده ام حس خوبی دارم و خیلی 
خوشحالم. اگر با این پول پلی استیشن و یا گوشی می خریدم حس خوبی پیدا نمی کردم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر فکر می کنم مادرم نیز از این اقدامی که من انجام داده ام، 
خوشحال است و روح او از این اتفاق شاد است.

محمدمهیار بیان کرد: در آینده نیز قصد دارم این مسیر را ادامه دهم و عالقه دارم هر کار 
خیری که از دستم برمی آید انجام دهم.

سامانه ارتباط مردمی با معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
راه اندازی شد

یافتن  از اختصاص  با صدور اطالعیه ای،  امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  معاونت 
شماره سامانه پیامکی ۱۰۱ برای ارتباط مردم با معاون رییس جمهوری خبر داد.

به گزارش آوای دریا  و به نقل از ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده در این اطالعیه ضمن 
اشاره بر تاکید معاون رییس جمهوری در امور زنان وخانواده برای بهره برداری از نقطه 
سر  خانواده،  و  زنان  حوزه  با  مرتبط  مردمی  انتقادات  و  پیشنهادات  ها،  دیدگاه  نظرات، 

شماره پیامکی ۱۰۱ را برای دریافت پیام های مرتبط مردم اعالم کرده است.
این راه ارتباطی برای نخستین بار در اختیار عموم مردم قرار گرفته است و معاونت امور 
زنان از هر نوع پیشنهاد و نظری استقبال می کند. همچنان که دکتر انسیه خزعلی بارها 
و  فعاالن سیاسی  تمامی  آرای  بودن  بر شنونده  اجتماعی  و  فعاالن سیاسی  با  دیدار  در 

اجتماعی حوزه زنان برای برقراری عدالت فراگیر تاکید کرده است.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی دهم شهریور ۱۴۰۰، طی حکمی دکتر انسیه خزعلی 
را به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده برگزید تا با درایت و آشنایی 

که در این حوزه دارد، تریبون مطالبات بانوانی باشد که صدایشان به جایی نمی رسد.
معاون رییس جمهوری صعودافتخارآفرین تیم ملی فوتبال زنان را 

تبریک گفت

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در توییتی نوشت: صعودافتخارآفرین تیم 
ملی فوتبال زنان ایران، برای نخستین بار به جام ملت های زنان آسیا مبارک.

به گزارش آوای دریاو به نقل از ایرنا ، دکتر انسیه خزعلی روز دوشنبه در پیامی که در 
شکوفایی  نماد  که  :  صعودی  است  آورده  کرد   منتشر  توییتر  در  خود  صفحه شخصی 
توانمندی های زنان با حفظ عفاف وارزش های دینی وملی آنان است. دختران پرتالش 
ورزشکارم از صمیم قلب آرزومندم در مسابقات آسیایی نیز با پیروزی خود موجب عزت 
جام  انتخابی  رقابت های  در  که  ایران  زنان  فوتبال  تیم  شوید.  عزیز  ایران  وسربلندی 
ملت های ۲۰۲۲ زنان آسیا شرکت کرده بود، موفق شد با عبور از سد تیم های بنگالدش و 
اردن برای نخستین بار به این تورنمنت معتبر صعود کرده و تاریخ ساز شود. معاون رییس 

جمهوری صعودافتخارآفرین تیم ملی فوتبال زنان را تبریک گفت
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود 
ندارد

با ابالغ بخشنامه جدید از سوی   معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 
وزارت آموزش و پرورش و رفع ابهام از مسأله تحویل کارنامه، تفاوتی بین پدر و مادر در 

رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد.
دکتر انسیه خزعلی درباره ابالغ بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و رفع 
ابهام از مسأله تحویل کارنامه دانش آموزان و همچنین پیگیری هایی که برای حل این 
مسأله انجام شده است، اظهار داشت: در هفته های گذشته، مواردی پیرامون عدم تحویل 
کارنامه به برخی مادران و اظهار شکایت و نارضایتی از مدارسی که از دادن کارنامه به 
مادران دانش آموزان امتناع می کنند، به دست ما رسید. وی افزود: پس از بررسی مشخص 
شد که در روزهای آخر دولت دوازهم آیین نامه ای مصوب شده که در یکی از تبصره های 
آن ذکر شده، کارنامه به ولی یا سرپرست قانونی داده می شود و در ادامه هم هیچ قیدی 
مبنی بر شرایط خاصی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده باشد، آورده نشده بود و این امر 
موجب ابهام شده بود. معاون رئیس جمهوری در ادامه افزود: این مطلب را در هیات دولت 
مطرح کردیم که رئیس جمهوری دستور پیگیری آن را به وزرات آموزش و پرورش دادند. 
سرپرست این وزارتخانه هم بالفاصله با تشکیل کمیسیون مربوط، مصوبه ای را به صورت 
بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ابالغ کردند که در آن به صراحت قید شده است 
امور تحصیلی  به  مادر( در رسیدگی  یا  والدین)پدر  بین  تفاوتی  »در شرایط عادی هیچ 
از  تشکر  ندارد« خزعلی، ضمن  ها وجود  آن  پرونده تحصیلی  و  مدارک  اخذ  و  فرزندان 
ریاست جمهوری و سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سرعت عمل جهت پیگیری این 
امر، خاطرنشان کرد: امیدواریم دیگر شاهد مواردی این چنینی که موجب التهاب فضای 
جامعه و آزردگی روح زنان می شود، نباشیم. الزم به توضیح است، بر اساس ماده ۱۱۶۸ 
قانون مدنی، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ اما در تبصره یک ماده 
۱۵۷آیین نامه اجرایی مدارس که در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم )۱۴۰۰/۵/۱۰( 
از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شد »تحویل پرونده و مدارک تحصیلی به ولی یا 
سرپرست قانونی« قید شده بود که به موجب این تبصره برخی مدارس از دادن کارنامه به 
مادران امتناع کرده بودند که به دنبال آن موجب واکنش هایی از جانب افکار عمومی به 
ویژه مادران دانش آموزان شده بود. خوشبختانه با پیگیری و اقدام به موقع معاونت امور 

زنان و خانواده دولت سیزدهم و ابالغ بخشنامه جدید این مسأله حل شد.


