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رشته  در  ابتدا  بندرعباس  در  شده  بزرگ  و  متولد  دبیده  حدیث 
دانشگاه  در  شناسی  جامعه  رشته  در  سپس  و  کامپیوتر  مهندسی 
هرمزگان تحصیل کرده است و طوری که خود می گوید دومین رشته 

را با عالقه قلبی شروع کرده است.
و  دارد  را  خودم   کوچک  کار  و  کسب  سن  سال   ۲۷ با  حاضر  حال  در  وی 
انجام  افراد  ارسالی  عکس  از  دیجیتال  تصویرسازی  سفارش  آانالین  بصورت 

را انجام می دهد.
از عالقه به فیلمسازی و جذب شدن به این رشته بگویید؟

راستش عالقه من به فیلمسازی به کودکی برمیگردد. زمانی که بازار دوربین 
یا  بودم  دوربین  جلوی  خودم  یا  همیشه  و  بود  داغ  بسیار  کم  هندی  های 
اعضای خانواده را وادار به اجرای حرکاتی میکردم که نهایتا شبیه فیلم شود. 
همه  که  زمانی  برمیگردد.  دوران  همان  به  نیز  نوشتن  به  ام  عالقه  همینطور 
دوستانم از زنگ ادبیات و انشا فراری بودند من با عشق و عالقه تمام هنرم را 
در دفتر پیاده میکردم و حتی برای بقیه هم می نوشتم و بعد از کسب مقام 
یا شاعری  نویسنده  آرزو که روزی  این  بذر  راهنمایی  در حوزه شعر در دوران 
محبوب شوم در قلبم کاشته شد و تشویق همیشگی دبیران ادبیاتم در دیدن 
به  تر شدن  نزدیک  با  بعد  ولی سالهای  نبود.  تاثیر  بی  استعداد در خود  این 
کرد  تغییر  کل  به  من  زندگی  هنری  مسیر  کنکور  ساز  سرنوشت  تاب  و  تب 
از  بعد  شد.  فراموش  کل  به  میخواندم  کامپوتر  مهندسی  که  سالهایی  در  و 
انسانی  کنکور  در  اول  بروم  ام  همیشگی  عالیق  دنبال  به  گرفتم  تصمیم  آن 
ثبت نام کرده و بعد از اینکه در رشته تحصیلی رویاهام یعنی جامعه شناسی 
باید  نیست   از دسترس  دور  زیاد  آرزوها  به سمت  رفتن  فهمیدم  قبول شدم 
دردوره  نام  ثبت  فراخوان  شهر  در  بیلبوردی  در  اتفاقی  طور  به  که  بگویم 
میان دروسی که  در  و همین که  را دیدم  انجمن سینمای جوان  فیلمسازی 
دیدم  را  نویسی  فیلمنامه  و  نویسی  داستان  اسم  میشد  تدریس  دوره  این  در 
باید  ما  و  بود  اینجا  از  فیلمسازی  آن شرکت کنم. شروع  در  مصمم شدم که 
هفتگی فیلمهای کوتاه ساخت خود را در کالس به نمایش میگذاشتیم. فکر 
از  .بعد  ساختیم  یکساله  دوره  این  طول  در  کوتاه  فیلم   ۱۰ از  بیشتر  میکنم 
آن باید یک فیلم حرفه ای به عنوان کار پایان دوره انجام میدادیم که اینجا 
فیلم کوتاه زنگ تفریح ساخته شد. اولین کار حرفه ای و جدی من در حوزه 

فیلمسازی.
چه شد که در جشنواره اردیبهشت شرکت کردید؟

فیلمسازی  در  من  ای  حرفه  کار  اولین  تفریح  زنگ  فیلم  گفتم  که  همانطور 
شبکه  در  یا  آشنایان  و  دوستان  توسط  من  فیلمهای  تمام  آن  از  .قبل  بود 
تمجید  و  تعریف  در  فقط  نظرات  و  میشد  نمایش گذاشته  به  اجتماعی  های 
انتقادات سلیقه ای و غیر حرفه ای خالصه میشد. تمامی فیلمهای  و گاهی 
ساخته  شناسی  جامعه  یعنی  تحصیلیم  رشته  تاثیر  تحت  من  ای  غیرحرفه 
بقیه مسئله  با  .اما فرقش  نبود  قاعده مستثنی  این  از  تفریح هم  شد و زنگ 
و دغدغه مهمی بود که در آن مطرح میشد. حتی پایان نامه من نیز کار در 
همین حوزه کودک همسری است. دلم میخواست این مسئله مهم و حیاتی 
با تمام جامعه امروز ما به اشتراک گذاشته شود و چه جایی بهتر از جشنواره 
برای دیده شدن آن .اینطور بود که هم برای محک زدن سطح فنی فیلم و هم 

برای اثر و تغییری مثبت در جامعه در جشنواره شرکت کردم.
از جشنواره و نحوه شرکت و کیفیت آن بگویید؟

جشنواره اردیبهشت که بعد از سالها وقفه دوباره استارت خورده است از نظر 
داشتند  سعی  کننده  برگزار  عوامل  میکنم  فکر  و  داشت  قوی  شروعی  من 
فرصتی برای دیده شدن فیلمسازانی تازه کار مثل من، در کنار نام های بزرگ 
انتخاب آثار راه یافته به  . با وجود قضاوتی حرفه ای برای  استان محیا کنند 
جشنواره نوعی نگاهی منصفانه هم وجود داشت که سطح فیلمها را با توجه  
نکته  این  میکنم  فکر  میسنجید.  آنها  دسترس  در  امکانات  و  تجربیات  به 
برای تمام هنرمندان استان  تازه ای  انرژی  انگیزه و  باعث شد  بود که  مثبتی 
هم  جشنواره  کیفیت  بیاید.  بوجود  آینده  در  تر  ای  حرفه  آثاری  تولید  برای 
علیرغم پخش آنالین بخاطر شرایط ویژه کرونایی نه تنها پایین تر نیامد بلکه 
به نقطه قوتی هم تبدیل شد به طوری که این جشنواره استانی از بازدید فوق 
العاده ای برخوردار شد و نه فقط افراد حاضر در استان بلکه تمامی دوستانم 
افراد  و  این جشنواره  میکنم  فکر  آثار شدند.  دیدن  به  موفق  در سطح کشور 
حاضر در آن کمک بسیار بزرگی به آینده هنری استان هرمزگان خواهند کرد 
چرا که وجود چنین رویدادهایی هم باعث دیده شدن استعدادها میشود و هم 

هنرمندان سعی میکنند سطح خود را سال به سال ارتقا دهند.
از فیلم خود بگویید؟

ایده  که  چرا  است  عزیز  برایم  کردم  بزرگش  که  کودکی  مثل  واقعا  من  فیلم 
آید.  انجمن سینمای جوان می  نویسی  داستان  از همان کالسهای  فیلم  این 
از کل  بازخورد خوبی  بار که داستان را سر کالس خواندم فکر میکنم  اولین 
تا  ماند  من  همراه  آن  ایده  گرفتم.  روشن  آب  آقای  بزرگوارم  استاد  و  کالس 
زمانی که قرار شد فیلم پایان دوره را بسازیم. مصمم بودم که هر جور شده 
همین فیلمنامه را کار کنم. با تمام چالشهایی که پیش رو بود از جمله کار 
با کودکان که برای من در اولین تجربه کارگردانی بسیار سخت بود اما کمک 
کرد  هموار  را  سخت  مسیر  این  واقعا  خائف  آقای  بنده  راهنمای  استاد  های 

از کل عوامل  باید  فکر میکنم  ایشان تشکر میکنم.و  از  باز هم  از همینجا  و 
تابستان بندر مجبور بودیم سخت  باز تشکر کنم چرا که در گرمای  کار هم 
کار کنیم. تهیه کنندگی کار که همیشه مهمترین بخش هر پروژه است هم 
بر عهده خودم بود و همین یعنی مجبور بودم بودجه ساخت را در کمترین 
کمبود  ای  حرفه  عوامل  و  بود  یار  من  با  شانس  اما  دارم  نگه  ممکن  حالت 
کردند.اینطور  جبران  را  غیره  و  صحنه  طراحی  و  نور  تجهیزات  مثل  امکانات 
بود که ایده ای که متولد شده بود به فیلمی که آرزویش را داشتم تبدیل شد.
وارد  فیلم  ساخت  حیطه  بگویم  بهتر  یا  نویس  فیلمنامه  شد  چه 

شدی؟
وارد  با  برمیگردد.اما  کودکی  زمان  به  نوشتن  به  ام  عالقه  گفتم  که  همانطور 
شدن به رشته جامعه شناسی صدایی در من بوجود آمد که میخواست دنیا 
میشدم  آشنا  دانشگاه  کالس  سر  جدید  مفاهیم  با  روز  هر  دهد.من  تغییر  را 
بیاموزند.شما  را  مفاهیم  این  دنیا  کل  باید  بلکه  من  فقط  نه  میدانستم  و 
مشکل  و  مسئله  سراسر  که  میکنید  زندگی  ای  جامعه  در  میدانید  خودتان 
دارد مخصوصا برای زنان و آرزو میکنی کاش فالن مشکل وجود نداشت حتی 
راه حل هایش  و  با جامعه شناسی  زن  بعنوان یک  زندگی شخصی خود من 
کل  به  خودم  زندگی  که  داد.حاال  رخ  زیادی  مثبتی  تغییرات  و  شد  عجین 
تغییر کرده بود دلم میخواست زندگی همه بخصوص زنان کشورم بهبود پیدا 
کند.من در جامعه شناسی باید تمامی مشکالت را از زوایای مختلف میدیدم 
و راه حلی برایش پیدا میکردم.روزی نبود که من با این انگیزه از خواب بیدار 
نشوم.ذهنم پر از ایده بود و فقط با جامعه کوچکی یعنی دانشگاه و اساتیدم 
باقی می  در حد حرف  فقط  بود که همه چی  میکردم.اینگونه  را مطرح  آنها 
یکروز  خداوند  میکنم  میخواستم.فکر  آن  از  فراتر  چیزی  همش  من  و  ماند 
جوان  سینمای  انجمن  وارد  رویا  همین  با  من  و  داد  نشان  من  به  را  مسیر 
و  عینیت  من  های  ایده  و  حرفها  تمامی  به  که  بود  چیزی  شدم.فیلمسازی 

رنگ وبوی واقعی میبخشید .
توصیه خاصی برای عالقه مندان به فیلمنامه نویسی دارد؟

باشم  داشته  کسی  به  کردن  توصیه  برای  بزرگی  جایگاه  آنقدر  نمیکنم  فکر 
چرا که خودم در زندگی با آزمون و خطای بسیار باالخره به آرزویی که داشتم 
رسیدم.اما اگر در همین یک مورد بخواهم توصیه ای بکنم یک جمله است 
: بنویسید.همه جا بنویسید. هر فکر و ایده ای که به ذهنتان خطور میکند 
تا  بنویسید  خاص  شخصی  شبیه  یا  باشید  آل  ایده  نکنید  بنویسید.سعی 
جزئیاتی  تمام  با  بنویسید  خودتان  دید  از  را  دنیا  شوید.فقط  دیده  ای  حرفه 
ببینند.در  را  آن  هم  دیگران  میخواد  دلتان  و  دارید  دوستش  و  میبینید  که 
کنار آن داستان بخوانید و فیلم خوب ببینید.این قسمتش آسان است چون 
لذت  داستان  و  فیلم  از  که  باشد  داشته  وجود  دنیا  در  کسی  نمیکنم  فکر 
میشود. لذت  سراسر  و  راحت  خیلی  کارتان  هستید  نوشتن  عاشق  نبرد.اگر 

نوشتن، خواندن، دیدن.باقی اش یاد گرفتن تکنیک هایی آسان است که نیاز 
همه  اختیار  در  رایگان  بصورت  اینترنت  در  اینروزها  هم  که  دارد  آموزش  به 
قلب  اصلی  موتور  است.اما  آموختن  برای  زیادی  و کالسها  کتابها  هم  و  است 
اما شوقی به نوشتن نداشته باشید  شماست اگر همه تکنیکها را یاد بگیرید 
انرژی شما راه تلف میکند چرا که تکنیک خالی و عاری  اینکار فقط وقت و 

از خالقیت چیز فوق العاده ای از آب در نخواهد آورد. 
انتخاب میکنید؟ را  یا فیلم سازی؟کدام یک  نویسی  فیلمنامه 

خوبی  به  اردیبهشت  جشنواره  در  فیلمنامه  بهترین  مقام  کسب  کنم  فکر 
است  هستم.یادم  تر  موفق  و  دارم  عالقه  بیشتر  یک  کدام  به  دهد  نشان 
برای  ای  آینده  چه  که  بنویسیم  میخواست  ما  از  استاد  کالسها  از  یکی  در 
نویسنده شدن  برای  صرفا  گفتم  صراحتا  من  و  میبینیم  فیلمسازی  در  خود 
تغییر دنیا دوست  برای حل مشکالت و  به دالیلی که قبال گفتم  ام.بنا  آمده 

اینقدر در من  ویژگی  این قدرت هم در خودم میدیدم.این  و  بنویسم  داشتم 
مشهود بود که روزی استادم گفت" الزم نیست دنیا رو نجات بدید فقط فیلم 
یا  بود  ما  فیلمهای  کیفیت  از  عصبانیت  روی  از  نیست  یادم  بسازید".دقیقا 
چیز دیگری اما من همچنان این جمله یادم است و با احترام به استادم هنوز 
دلم میخواهد دنیا را نجات دهم.آن روزها عالقه دیوانه وار به نوشتن داشتم و 
فکر میکردم جور دیگری توانایی تبدیل  دنیا به جای بهتر را نداشته باشم اما 
بعد از تولید زنگ تفریح دیدم مردم چیزی که را که به چشم ببینند خیلی 
بیشتر دوست دارند و در نتیجه اثر بیشتری در وجودشان خواهد داشت.حاال 
نیست.هنوز  نویسندگی  لذت  از  کم  ها  ایده  کشیدن  تصویر  به  لذت  میدانم 
شدنشان  دیده  بهتر  برای  هستم  دوباره  فرصتی  منتظر  و  مینویسم  عشق  با 
فیلمسازی  از  راهم  دیگر  میدانم  فقط  دیگر  شخص  یا  من  کارگردانی  با  چه 

نمیشود. جدا 
عالقه مندان چطور میتوانند به این حیطه وارد شوند؟

تمام  که  بدهم چرا  پیشنهادی  نمیدانم چه  کرونایی  روزهای  این  در  راستش 
دیدن  آموزش  اما  است  آمده  در  تعلیق  حالت  به  هنری  فعالیتهای  و  مراکز 
سینمای  انجمن  از  خودم  که  آنجایی  باشد.از  خوبی  شروع  میتواند  قطعا 
و  میکنم  معرفی  را  انجمن  این  دوره های  این  اطمینان  با  جوان شروع کردم 
میدانم مدیریت محترم آنجا سرکار خانم کهوری نژاد با روی باز منتظر دیدن 

استعدادهای تازه و عالقه مندان به این حوزه هستند.
برای دختران هم سن خودت چه پیشنهادی داری؟

صحبتی  هم  خودم  غیرهمساالن  برای  دهید  اجازه  شد  دختران  از  حرف 
داشته باشم.چرا که خودم هم دوست داشتم وقتی کمی کوچکتر بودم کسی 
اما  وارد میشدم  ام  به مسیر درست زندگی  ام میکرد.  شاید زودتر  راهنمایی 
کلیشه  ای  نیست.میدانم جمله  دیر  میدانم هیچوقت  تجربیات خودم  به  بنا 
ای بود ولی واقعا من چهار سال تمام در رشته ای که عذاب میکشیدم درس 
مشغول  و  نیامد  کارم  به  هم  مدرکش  حتی  نبودم  موفق  اصال  و  میخواندم 
از هنر هستم. چیزی که همیشه دوستش داشتم.اما به محض  کسب درآمد 
اینکه تمامی قضاوتهای خانواده و جامعه را نادیده گرفتم مسیر درست برایم 
و  درس  عالقه  با  اینبار  دادم  کنکور  دوباره  سالگی   ۲۳ سن  شد.در  مشخص 
دانشگاه را شروع کردم و همان شروع تغییرات بزرگ در زندگی ام شد.شما هم 
 ، دکتر  حتما  دیگران  انتظارهای  طبق  نیستید  مجبور  که  باشید  داشته  باور 
مهندس ، وکیل و یا دانشمند شوید و کافی است یک جایی به همه بگویید 
انتظار  برسم.  آن  به  میخواهم  و  دارم  بزرگ  آرزوی  واقعا یک  من  است.  کافی 
برخوردهای تند را داشته باشید اما تسلیم نشوید چون وقتی به رشته و کار 
مورد عالقه خودتان مشغول شوید میبینید ارزشش را داشته و تازه آن موقع 
نه تنها خودت به این دختر قوی که هستی افتخار میکنی بلکه همه کسانی 
که میگفتند دختر حق ندارد فالن کار را بکند بهت زده میکنید جوری که از 

برایتان دست میزنند. و  بلند میشوند  جایشان 
حرف آخر؟

یکی  به  نمیشود  باورم  هنوز  که  بگویم  را  این  آخرمیخواهم  حرف  بعنوان 
بزرگ  عشق  که  نوشتن  باالخره  اینکه  رسیدم  ام  کودکی  آرزوهای  بزرگترین 
زندگی من بوده توسط افرادی حرفه ای در این زمینه مورد تایید قرار گرفته 
از خودم که سخت  ممنونم،  از خداوند  اول  آن  آن جایزه گرفتم.بابت  بابت  و 
در  عزیزانی که  و  تمام دوستان  و  بودند  ام که حامی  از خانواده  تالش کردم 
متشکرم.  نگیرم  کم  دست  را  استعدادهایم  که  کردند  تشویقم  سال   ۲۷ این 
همچنین خوشحالم که  زحمات اساتید فرهیخته ام چه در دانشگاه هرمزگان 
و چه در انجمن سینما جوان که در تمام عمر مدیون آموزه هایشان هستم را 
بی نتیجه باقی نگذاشته ام. در آخر ممنونم از شما و نشریه وزینتان که این 

فرصت را در اختیار من گذاشتید.

گفتگوی اختصاصی آوای دریا با حدیث دبیده برنده جایزه بهترین فیلمنامه در جشنواره اردیبهشت:

فیلمسازی چیزی بود که به تمامی حرفها و ایده های من
 عینیت و رنگ وبوی واقعیت میبخشید 
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  گزارش  : زهره کرمی
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هف »روند واکسیناسیون در ایران متوقف شده؟«؛ این سوالی است 
که در روزهای اخیر با نگرانی از سوی مردم پرسیده می شود. 
تزریق  را  اول  دوز  که  کسانی  به  دوم  دوز  نرسیدن  از  نگرانی 
پیک  از  نگرانی  مردم،  روزانه  باختن  جان  از  نگرانی  کرده اند، 
کرد  اعالم  پیش  روز  دو  رییسی  علیرضا  گرچه  کرونا.  پنجم 
که دلیل تعلل در واکسیناسیون نرسیدن واکسن از خارج به 
کشور بوده اما عمال هنوز خبری از وارد شدن محموله جدید 
نیست و واکسن های داخلی هم به تولید گسترده نرسیده اند.
آنطور که علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
واکسن  حاضر  حال  در  می گوید  بهشتی  شهید  دانشگاه 
چندانی در کشور وجود ندارد و دلیل آن هم یک چیز است: 
بدقولی روسیه و چین در تحویل واکسن. اما او می گوید روند 
تزریق واکسن متوقف نخواهد شد؛ »به نظر می رسد محموله 
اما اگر  از واکسن در هفته آینده به کشور وارد شود  جدیدی 
وارد نشود باید فکر جدی در این باره کنیم و تصمیم چالشی 
قرارهایی  و  قول  و  گرفته  صورت  که  مذاکراتی  با  بگیریم.  را 
روسیه  یا  چین  از  واکسن  مقداری  احتماال  که  شده  گذاشته 
اما در هر صورت من فکر می کنم مشکل  ایران شود.  تحویل 

همچنان پابرجاست.«
داخلی  واکسن های  گسترده  تولید  با  است  امیدوار  ناجی 

واکسیناسیون تا آخر امسال تمام شود.
تحقیقات  مرکز  رئیس  ناجی،  علیرضا  با  گفتگو  متن 

ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی را در زیر بخوانید.
خبرهایی مبنی بر توقف تزریق واکسن در کشور منتشر شده 
که البته وزارت بهداشت توضیحاتی در این باره داده است. آیا 

واقعا در حال حاضر واکسنی در کشور پیدا نمی شود؟
تولیدکننده  شرکت های  که  بدقولی هایی  خاطر  به  متاسفانه 
واکسن  به  دسترسی  کرده اند،  روسیه  و  چین  مثل  واکسن 
برای ما بسیار بسیار سخت شده است. از طرف دیگر صندوق 
دارد دست  دنیا وجود  در  که  به خاطر مشکالتی  کواکس هم 
ما را از سهمیه واکسنی که باید به ما می داد، خالی گذاشته 
یا  و  خودش  مشکالت  خاطر  به  هم  هندوستان  کشور  است. 
ما  به  واکسن  تحویل  از  باشد،  است  ممکن  که  دیگری  دالیل 
خودداری کرده است. واکسن کاالی استراتژیکی شده است که 
تولیدات  دارند.  رقابت خیلی شدید  هم  با  آن  درباره  کشورها 
اندازه احتیاجی که در دنیا وجود دارد، نیست. روسیه هم  به 
توانایی تولید واکسن اسپوتنیک به مقدار خیلی زیاد را ندارد، 
هنوز  اما  کردند  زیادی  خریدهای  پیش  هم  دیگر  کشورهای 
خودش  مردم  از  زیادی  تعداد  به  هم  چین  نکرده اند.  دریافت 
روزانه واکسن تزریق می کند. بطوریکه چند روز پیش در یک 
روز 1۹ میلیون واکسن تزریق کرده است. همه این ها دست به 
دست هم داده و باعث بدقولی در تحویل واکسن به ایران شده 

است.
یعنی عمال روند تزریق متوقف خواهد شد؟

روند تزریق متوقف نخواهد شد. ما یا باالخره با منابع خارجی 
یا منابع داخلی واکسیناسیون را ادامه دهیم ولی در هر حال 
االن واکسن زیادی در کشور نیست و به نظر می رسد محموله 
اما اگر  از واکسن در هفته آینده به کشور وارد شود  جدیدی 
وارد نشود باید فکر جدی در این باره کنیم و تصمیم چالشی 

را بگیریم.
که  گرفته  صورت  ایران  سوی  از  اقداماتی  چه  وضعیت  این  با 

بشود واکسن تامین کرد؟
با مذاکراتی که صورت گرفته و قول و قرارهایی گذاشته شده 
که احتماال مقداری واکسن از چین یا روسیه تحویل ایران شود. 
اما در هر صورت من فکر می کنم مشکل همچنان پابرجاست و 

ما باید یک فکر اساسی برای این موضوع کنیم.
چه فکر اساسی ای؟

و  کردیم  داخلی  تولیدات  به  با شروع  این موضوع  به  توجه  با 
بالینی تولیدات داخلی ما هم در  می دانیم که کارآزمایی های 
نشده  انجام  انجام می شد  باید  که  مناسبی  زمان  آن  در  واقع 
است. باید پیش برویم و ببینیم وضعیت به چه صورت خواهد 
شد. در هر صورت باید نتیجه ترایال های واکسن های ایرانی را 
داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم. االن پیشروترین 
ایران هست، واکسن پاستور و کوبا است که  واکسنی که در 
االن در فاز سه قرار دارد. دوز اول آن را تزریق کرده اند و از هفته 
پیش وارد تزریق دوز دوم هم شدند. پارتنر کوبایی خالف ما که 
هنوز در مرحله تزریق اولیه این واکسن هستیم، توانسته اند 
یک میلیون تزریق در کشورشان داشته باشند. ما با توجه به 

شرایطی که در آن قرار داریم می توانیم از تجربیات کوبایی ها 
استفاده کنیم. همچنین باید با سرعت بیشتری تریال مربوط 
به واکسن برکت هم انجام شود و به سمت فاز سه برود. ساده 
انگاری هایی درباره تولید واکسن ایرانی صورت گرفت و به زمان 
ما  االن  اما شرایط  نماندند.  وفادار  بود  اعالم شده  که  بندی ای 

بیشتر به بدقولی شرکت های تولیدکننده برمی گردد.
خانم محرز گفته بودند کسانی که دوز اول واکسنشان را زده اند 
می توانند  نیست  موجود  دوم  دوز  برای  واکسن  همان  حاال  و 

واکسن برکت را تزریق کنند. این کار ممکن است؟
کرده  تزریق  سینوفارم  واکسن  اول  دوز  در  کسی  مثال  اگر 
مثل  داخلی  واکسن های  می تواند  شویم  مجبور  اگر  باشد 
واکسن برکت را تزریق کنند. برکت جزو واکسن هایی است که 
است  شده  کشته  ویروس  سینوفارم،  واکسن  مثل  پلتفرمش 
و بیشترین قرابت را با سینوفارم دارد. اما نقصانی که در این 
زمینه وجود دارد این است که ما هیچ شواهدی برای اینکه اگر 
دوز اول تزریق شده واکسن سینوفارم و دوز دوم برکت باشد، 
نداریم. البته منطقا به نظر می رسد که این کار را می شود انجام 
آزمایش  حال  در  مختلف  کشورهای  نداریم.  شواهدی  اما  داد 
اجرا  طرحی  انگلستان  در  مثال  هستند.  میکس  واکسن های 
یا  و  فایزر  را  و دوز دوم  بزنند  را آسترازنکا  اول  دوز  که  کردند 
و  آوردند  به دست  را  آزمایش  این  از  نتایجی  باالخره  برعکس. 
می خواهند این کار را انجام بدهند. ما هم اگر مجبور شویم این 
ببینیم  و  باشیم  داشته  کافی  باید شواهد  انجام دهیم  را  کار 

چقدر این کار در بدن ایرانی ها ایمنی الزم را ایجاد می کند.
یکی از نقدهایی که در این باره وجود دارد این است که مگر 
تزریق  را  اول  دوز  که  کسانی  برای  را  واکسن  دوم  دوز  نباید 

کردند، نگه داشته می شد؟
و  اول  وز  در  مختلف  واکسن  دو  که  اسپوتینک  از  غیر  به  ما 
آسترزنکا،  مثل  دیگر  واکسن های  دوم  و  اول  دوز  است،  دوم 
اما  نمی کند.  چندانی  فرق  یکدیگر  با  بهارات  یا  سینوفارم 
شده  وارد  هم  با  دوم  و  اول  دوز  ویال های  که  نیست  اینطور 
نگه داشت. در  بعدی  تزریق  برای  را  باشند که بشود دوز دوم 

تمام دنیا هم اینطور است که اول دوز اول را تامین می کنند.
اینکه گفته می شود خط تولید واکسن برکت شکست خورده 
است  تولید  در حال  یا چینی  واکسن روسی  درواقع همان  و 

چقدر حقیقت دارد؟
واکسن برکت یک واکسن غیرفعال است، واکسن اسپوتنیک 
یک واکسن رکتوری است. بنابراین دو تا چیز مختلف هستند 
و شاید بتوانیم بگوییم تکنولوژی به کار گرفته شده در واکسن 

برکت شبیه واکسن های چینی است مثل سینوفارم. به علت 
سلول  داشته،  واکسن  تولید  در  روسیه  که  زیادی  مشکالت 
های مختلفی را که واکسن از آن ها تولید می کند در اختیار 
کشورهای دیگر قرار داده که آن ها هم بتوانند این واکسن را 
تولید کنند. در ایران هم دو تا شرکت این سلول های را دریافت 
کردند که یکی از این شرکت ها، شرکت اکتوور است که دارد روی 
این موضوع کار می کند و مدتی است که این سلول ها را تحویل 
گرفته و امیدواریم که طی یک ماه و نیم آینده به مرحله تولید 
برسد. یکی از شرکت های داخلی دیگر به نام سیناژن هم به 
خاطر ارتباط خوبی که داشته توانسته سلول های اسپوتینک 
تولید  در حال  که  بگیرد. شرکت هایی  اختیار  در  روسیه  از  را 
و  رازی  واکسن  و  پاستور-کوبا  و  برکت  مثل  هستند  واکسن 
واکسن سیناژن در حال گذراندن مراحل مختلف هستند. من 
خواهشی هم از مردم دارم که مشارکت در تریال های واکسن 
بیشتری  توجه  باید  ما  هرحال  در  باشند.  داشته  داخلی  های 
اما  تولید می رسیدیم  به  زودتر  تا  کردیم  این موضوع می  به 
مشکالت زیاد است. امیدواریم کووکس هم آسترازنکا را تحویل 
دهد و روسیه و چین هم واکسن ها را تحویل دهند تا انشاهلل 
تا  که  نظر می رسد  به  برکت  واکسن  برود.  باال  تولدات داخلی 
آخر تیرماه سه میلیون دوز  و تا اواخر تابستان ماهی 1۵ الی 

20 میلیون دوز را تحویل دهد.
با این توصیفات می توانیم تا پایان سال همه مردم را واکسینه 

کنیم؟
اگر تولید به آن مقداری که پیش بینی شده است پیش برود ما 
با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون می توانیم تا پایان سال 
ما تجربه های خوبی در گذشته  را واکسینه کنیم.  همه مردم 
داشته ایم مانند واکسن سرخچه و سرخک. االن اگر می بینید 
که  است  این  خاطر  به  است  پایین  واکسیناسیون  سرعت 

واکسن زیادی در دست نداریم.
کسانی که داوطلب تزریق واکسن شده اند تا به حال عوارضی 

داشته اند؟
با  کنید  تزریق  باال  سطوح  در  هم  مقطر  آب  اگر  حتی  شما 
عوارض روبرو می شوید. همه واکسن های موجود در دنیا عوارض 
داشته اند اما عوارض معمولی است. تب و بدن درد و درد محل 
تزریق و ... از عوارض مرسوم تزریق هر واکسنی است. تا االن 
در  مرگ  باعث  که  شدیدی  عوارض  شده  انجام  تریال های  که 
مشاهده  باشد  شده  ایرانی  واکسن های  تزریق  داوطلبان  بین 

نشده است.

بحران در تامین دوز دوم واکسن کرونا؛ 
روسیه و چین بدقولی کردند

  گزارش  : انتخاب



بدن بی جان زن ۳۵ ساله رودخانه ای  در کمد دیواری منزل اش کشف شد. 
زنی که در نوزدهم ماه رمضان سال جاری  توسط همسرش به قتل رسیده  ودر 
چاله ای یک متری کمد دیواری  نیمه ساخته ای  در روستای جعفرآباد رودخانه 
از توابع رودان دفن شده  بود. این راز،جمعه گذشته پس ازحدود یک ماه فاش  
شد و خانواده ،جسد وی  را  با دست و پاهای  بسته  از درون خاک پیدا کردند. 
خانواده ای که روزها و شب ها نگران محبوبه بودند اما فریب ظاهر و حرف های 
شوهر او را خوردند که می گفت این زن ، مسافرت است و...همچنین با شماره 
موبایل او به دوستان و آشناییان  پیام می داد و یا وضعیت واتساپ می گذاشت و 
از سوی او سالمتی و موقعیت  را در حال سفر به تهران یا سفر به ترکیه  اعالم 
می کرد ... مدتی گذشت همسر مقتول که  تبعه افغانستان  است بعد از اینکه  
متوجه شد  اعضای خانواده به او مشکوک شدند و تا برمال شدن رازش ، زمانی 
باقی نیست  پا به فرار گذاشت . این مرد جوان که شغلش بنایی  است، حدود ۲۰ 
سال پیش با دختر ۱۳ ساله ای به نام محبوبه محمدزاده ازدواج کرد، ازدواج با 
دختر کم سن و سالی که اکثرخانواده دختر، با این وصلت  مخالف بودند. زندگی 
شان پراز فراز و نشیب بود و پر از اتفاقات کوچک و بزرگ. اکثر اوقات چشمان 
زن پر از اشک بود و ماتم.در این میان، ۵ فرزند قد کشیدند و رشد کردند.تااینکه 
اختالفات و بدبینی  مرد خانه  به اوج رسید. شب شنبه  ۱۸ اردیبهشت ماه رسید 
او به بهانه های مختلف فرزندانش را به خانه مادر همسرش فرستاد و همسر را به 
قتل رساند. قتلی که جمعه ۷ خردادماه جاری کشف شد وکشفی که خود مقتول 
کمک کرد .وی به  خواب نزدیکانش آمد و به آنها گفت در همین خانه است، 

جای نرفته، همسرش داریوش ، او را زندانی کرده  و به او  تهمت زده است...
 حرف های ضد ونقیص

»حرفهایش ضد و نقیص بود ،گاهی می گفت محبوبه بعد از دعوا خانه را رها 
کرده و رفته است یا همراه خواهر او به مسافرت رفته  یا می گفت از کشور خارج 
شده است درآخر ادعا کرد که خواهرم هنگام خروج از کشور کرونای انگلیسی 

گرفته ، فوت شده و همان جا دفن شده است«.
وحید برادر مقتول این ها را گفت و ادامه داد:« حدود ۲۵ روز تلفنی با خواهرم  
صحبت نکرده بودم ، با شماره اش تماس می گرفتم رد تماس می شد ، پیامک 
می آمد که حالش خوب است مدتی برای استراحت به خارج از استان رفته است 
یا قصد خروج از ترکیه را دارد و...تا اینکه داریوش گفت برای برگرداندن خواهرم 
و همچنین درمان خود باید به تهران برود«. مدتی بعد از ناپدید شدن زن جوان، 
متهم از روی موتورسیکلت خواهرزاده همسرش به زمین  افتاد و دچار جراحاتی 
بر روی سرش شد که چند روزی در بیمارستان بستری بود. وی به همین بهانه 

به تهران رفت.
  پیامک های دروغین 

وحید ۲۷ ساله به دامادش مشکوک شده بود. از حرکات و گفتارهایش مشخص 
بود که چیزی از آنها مخفی می کند.

»داریوش به یکی از برادرهایم گفته بود که محبوبه گوشی و طالهایش را فروخته 
او به ما  تا دقایقی قبل نیز پیام های از شماره  و فرار کرده است در حالی که 
فرستاده می شد ، برادرم به او گفته که چطوری تلفن ندارد اما پیام می فرستد، 
حرف  تمام  بود  مشخص  که  کرد  تعریف  را  دیگری  داستان  داریوش  اینجا  در 

هایش دروغ است«.
 مرگ کرونایی 

این مرد جوان به همراه خواهر و دو برادرش که در بندرلنگه سکونت دارد به 
سمت رودخانه راه افتادند تا به این موضوع مشکوک خاتمه دهند.

» ساعت ۳ بامداد پنجشبه ۶ خردادماه از بندرلنگه به سمت زادگاه مان  روستای 
افتادیم و سپس همگی به خانه مادرم رفتیم که نزدیک خانه  راه  به  جعفرآباد 
تهران  از  داریوش  شدیم   متوجه  که  کردیم  کوتاهی  استراحت  بود،  محبوبه 
ازاستانها  یکی  در  کرونا  علت  به  رفتیم گفت محبوبه  به سمتش  است  برگشته 
فوت شده و به دلیل هزینه زیاد آمبوالنس، مجبور شده همان جا او را دفن کند«. 
خانواده مات و مبهوت همدیگر را نگاه می کردند، باورشان نمی شد که این اتفاق 

افتاده است و حرفهای مردجوان دور از ذهن بود.
حفر قسمتی از اتاقک

هایی   شنیده  اساس  بر  و  نکردم  باور  را  او  حرفهای  دیگران   مانند  هم  »من 
ازخانواده ، می دانستم او بیشتر اوقات  به اتاق نیمه ساخته ای  درون حیاط خانه 
اش  می رود که همیشه درب آن را  قفل بود  و ساعتها آنجا می نشست ، امیدی 
به زنده بودن خواهرم نداشتم، حتی چند نفر خواب خواهرم را دیده بودند که در 
این خانه است،دلم می گفت محبوبه توی همین  خانه نیمه سازاست باید او را  
پیدا کنم«.به همین علت  وحید  به همراه خانواده، ماموران  پاسگاه را در جریان 
موضوع قرار دادند که مظنون این اتفاقات  داریوش است، ماموران بر اساس گفته 
های خانواده و احتماالت، وارد ماجرا شدند. متهم به قتل را به درون اتاق نیمه 
ساخته بردند و دستگاه پیکور را به دست او دادند که نقاط مختلف اتاق را حفر 
کند .» در همان شب نوزدهم ماه رمضان، همسایه ها از صدای کنده و کاری 
دراین اتاق شاکی شده بودند که تا ۳ صبح طول کشیده بود البته  کسی به او 
شک نکرده بود چون شغلش بنایی است  و به همه گفته بود که می خواهد زودتر 

اتاق را تمام کند و از همان شب، خواهرم ناپدید شد «.
  متنفی شدن فرضیه قتل 

مرد متهم با اعتماد به نفس  در گوشه ای از اتاق مشغول کندن قسمتی از زمین 

شد اما چیزی زیر خاک یافت نشد به همین علت فرضیه قتل و جنایت در آن 
زمان از سوی پلیس متنفی اعالم شد هر چند اهالی و خانواده از ماموران می 
خواستند وی را بازداشت کنند تا نشانی از محبوبه پیدا شود اما پلیس سند و 
مدرکی دال بر گناه کار بودن متهم نداشت به همین علت او را آزاد کردند. مرد 
متهم که خود را برنده ماجرا می دانست با نگاه های خشمگین اهالی،  به خانه 

اش برگشت اما نمی دانست که چشم هایی، مواظب رفتارهای او هستند.
  تعویض قفل درب 

»از باالی خانه مواظب رفتارهای او بودیم، شب بود او  به سمت اتاقک  نیمه ساز 
رفت، قفل  درب آهنی را باز کرد و  ساعاتی در آنجا بود ، دم دمای صبح ،چراغ 
اتاق خاموش شد و او بیرون آمد. قفل درب را عوض کرد ، قفل کتابی به آن زد 
و به سمت خانه اش در همان حیاط رفت «.جابجایی قفل های درب اتاق، شک 
خانواده و دوستان و اهالی  را چند برابر کرده بود،مطمئن بودند که محبوبه زنده 

نیست و اتفاقاتی در این خانه رخ داده است.
  بهانه درمان و فرار

» صبح روز بعد داریوش موتورسیکلتش را روشن کرد و از خانه بیرون رفت، من 
هم او را تعقیب کردم، تا متوجه من شد به سمت پمپ بنزین رفت و پس از پر 
کردن باک این وسیله نقلیه، به سمت خانه حرکت کرد ،ساعاتی بعد به بهانه ای 
که بخیه سرش )جراحاتی از افتادن روی موتورسیکلت( را نشان دکتر درمانگاه 
دهد راهی آنجا شد«.»  تعقیبش کردم، تا اینکه به درمانگاه رفت ، مطمئن شدم 
که او داخل درمانگاه است به سمت پاسگاه که فاصله چندانی با آنجا نداشت رفتم 
و منتظر نامه ای از دادستان شدم تا حکم دستگیری این فرد را بگیرم ، زمانی 
که با ماموران به درمانگاه آمدیم متوجه شدیم او فرار کرده است، با نگاه کردن به 
دوربین های مداربسته متوجه شدیم او تمام مدت من را زیر نظر داشت تا اینکه 

از محل دور شدم و از پشت درمانگاه فراری شد«.
  کشف جسد درون کمد دیواری 

  مطمئن شده بود که داریوش قاتل خواهراش هست، بالفاصله به سمت خانه آمد 
، اهالی متوجه فرارمتهم  شده  و به خانه آنها آمده بودند.»حالم خوب

نبود، دلم پر از آشوب بود ،نمی دانم چطور خود را به اتاقک نیمه ساخته رساندم 
، با دیلم، قفل درب  را شکستم ، نمی دانم چرا به سمت کمد دیواری رفتم و 
مشغول کندن قسمتی از زمینی که بتن بود شدم ، چند سانتی از آن  را خراب 
کردم تا رسیدم به خاک نرم ...، با دست خاک ها را کنار زدم ناگهان با انگشتان 
خواهرم برخورد کردم ».وحشت کرده بود، فشارش افتاد و نقش بر زمین شد ،وی 
با کمک همراهان، به  بیرون از اتاق برده شد. انگار کور شده بودم ،هیج جا را 
نمی توانستم ببینم ، صحنه دردناکی بود، چطور می شد خواهر مهربانم به قتل 
برسد و حدود یک ماه از او بی خبر باشیم در حالی در خانه خودش دفن شده بود 

  در شوک ماجرا 
جسد با حضور ماموران پلیس و مقام قضایی از خاک بیرون آورده و به سردخانه 
منتقل شد.فرزندان بزرگ محبوبه که شاهد ماجرا بودند انگار خشکشان زده بود 
و قدرت حرکت نداشتند، پدرشان به آنها دروغ گفته بود. »محبوبه ۵ فرزند دارد 
دختر ۱۸ ساله، دختر و پسر دوقلو ۱۴ ساله ، دختر ۷ ساله و پسر ۵ ساله ، آنها 
روز بعد از اینکه مادرشان را در خانه ندیده اند علت را جویا شدند اما پدرشان 
با حرفهای  پراز اعتماد به نفس، آنها را قبوالند که مادرشان ترکشان کرده و به 
مسافرت رفته است ، به همین دلیل با کشف جسد مادر، آنها دچار وحشت و 
اضطراب شدند و اشک شان خشک نمی شود، خواهرزاده های کوچکم که نمی 

دانند موضوع چیست هر روز  بهانه دیدن محبوبه را می آوردند «.
  بددل و بدبین

 صدای  این مرد بغض آلود شده بود  »کوچک بودم که خواهرم با این مرد ازدواج 
کرد ، همه به جز مادرم  مخالف عقد آنها بودند. داریوش تبعه افغانی ،بد دل و 
بدبین بود، به خواهرم تهمت دوستی با مردان غریبه می زد در حالی که مدرکی 
ارائه نمی کرد، خودش مشکل اخالقی داشت ، چند بار خواهرم مچش را گرفته 
و حتی او به افغانستان اخراج شده بود ، خواهرم  به خاطر بچه هایش کار او را 

درست کرد و او را به ایران برگرداند، داریوش در مقابل دیگران ظاهرسازی می 
کرد وخود را مرد عاشق خانواده نشان می داد«. 

 از خواب تا واقعیت 
از نزدیکانش آمده  و  نفر  از کشف جسدش به خواب چند  محبوبه مدتی قبل 
گفته بود که او را نجات دهند.زیور، زن دایی محبوبه اولین نفری بود که خواب او 
را دیده است و گفت: » از زمان ناپدید شدن خواهرزاده شوهرم ، دلم آشوب بود 
قبول نمی کردم که او فرار کرده باشد چون پاک و معصوم بود ، همیشه به زیارت 
می رفتم برایش دعا می کردم تااینکه ظهر یکی از روزها مانند همیشه پیاده به 
سمت زیارت رفتم ، نیم ساعت بعد به آنجا رسیدم ، نمازم را خواندم اما نمی دانم 

چرا در دلم آشوب بود،برگشتم خانه، بعد از نماز مغرب خوابیدم«.
  زن جوان سریع پلک هایش سنگین شد و به خواب رفت  »محبوبه را در خواب 
دیدم که می گفت زن دایی، من جایی نرفتم در همین خانه هستم چادر به سر 
ندارم دور گردنم هست ، به دایی بگو که نجاتم دهد،حرف پشت من زیاد است 
اما من خالفی نکردم«. نفس زنان در حالی که صورتش پر از عرق بود از خواب 
پرید ، دورو بر و اطرافش را نگاه کرد، صبح شده بود .»در همان لحظه صدقه ای 
را جدا کردم ، نمی دانستم این خواب را به همسر و اطرافیان تعریف کنم یا نه، 
راهی زیارت شدم و برایش نماز خواندم، موقع برگشت یکی زنان آشنا که چوپان 
بود را دیدم  خوابم را برایش تعریف کردم و گفت که باید این خواب  به افراد به 
خصوص  همسرم تعریف کنم ، حتما خبری در این خواب هست،  به همسرم 
ماجرا را گفتم  چند روز بعد نیز دو نفراز آشناییان خواب محبوبه را دیده بودند 
که درخواست کمک داشت«.بدین ترتیب این خواب باعث شد همه به جستجوی 

محبوبه بگردند تا آنکه بدن بی جانش را یافتند.
  آرامگاه ابدی

جسد محبوبه یکشنبه نهم خردادماه جاری در میان گریه های سوزناک فرزندان 
، خانواده و اهالی در روستای جعفرآباد رودخانه  به خاک سپرده شد . پرونده قتل 
بر روی  میز آگاهی همچنان باز است و پلیس در جستجوی قاتل فراری .خانواده 
مقتول از قوه قضایی و انتظامی می خواهند هر چه سریعتر قاتل را بیابند.به گفته 
آنها ، ناپدید شدن داریوش ، وحشتی در روستا به راه انداخته و او گویا همه را 

تهدید به مرگ می کند .
  جستجو برای یافتن قاتل

»غالمرضا  سردار  داد.   خبر  متواری  قاتل  شناسایی  از  هرمزگان  پلیس  رییس 
در  افغان  تبعه  زن  قتل  فقره  یک  وقوع  پی  »در  گفت:  مورد  این  در  جعفری« 
شهرستان رودان  و متواری شدن قاتل، بالفاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار  کاراگاهان پلیس اگاهی این شهرستان قرار گرفت.وی  با اشاره به 
عدم اطالع به موقع توسط خانواده مقتول به پلیس و همچنین اعالم اولیه فقدانی 
مقتول، افزود : پس از انجام تحقیقات الزم مشخص شد که همسر مقتول تبعه 
کشور افغانستان بنا براظهارات اهالی منطقه باهم اختالف خانوادگی داشته اند و 
از آنجایی که شوهر  متوفی در منزل و محل حادثه حضور نداشت  ظن ماموران 
به قاتل بودن همسر مقتوله قوت گرفت«.این مقام انتظامی استان اظهار کرد: »با 
راهنمایی و همکاری خانواده مقتول به منظور به دست  آوردن سرنخ  های الزم 
نسبت به بازرسی از منزل مقتول اقدام شد  که پس از چندین ساعت  جستجو 
نهایتا جسد مقتول که توسط قاتل در حالی که با دست های بسته در چاله ای 
یک متری در کف یکی از  اتاق های منزل  دفن شده بود  کشف شد«. فرمانده 
 : به خانواده مقتول، خاطر نشان کرد  استان هرمزگان  ضمن تسلیت  انتظامی 
با تالش های همه جانبه و کار وسیع اطالعاتی  هویت اصلی قاتل شناسایی و  
تالش ماموران برای دستگیری  قاتل متواری با همکاری پلیس اینترپل ادامه دارد 
.سردار غالمرضا جعفری در پایان به عموم شهروندان و مردم استان توصیه کرد به 
منظور پیشگیری از تبعات و آثار مخرب و پیامد های منفی  و اعمال محدودیت 
های فردی ، فرهنگی و اجتماعی برای خود و فرزندان،  از ازدواج  با اتباع بیگانه 
ناشناس که هیچ گونه شناختی از وضعیت خانوادگی و خصوصیات اخالقی آنان 

ندارند ، اکیدا خودداری کنند./ صبح ساحل

راز اتاقک مرموز فاش شد
کشف جسد زن رودخانه ای در کمد دیواری
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اهمیت پیشگیری از کمبود ید و عوارض
 جبران ناپذیر آن

اهمیت  خصوص  در  رسانی  اطالع  محوریت  با  بخشی  درون  کمیته 
های  زیان  و  آن  ناپذیر  جبران  عوارض  و  ید  کمبود  از  پیشگیری 
استفاده از نمک های غیراستاندارد؛ با حضور معاون فنی مرکز بهداشت 
سالمت  غیرواگیر،  های  بیماری  تغذیه،  بهبود  واحدهای  مسئولین  و 

محیط، آموزش سالمت در دفتر معاونت این مرکز برگزار شد.
شهرستان  بهداشت  مرکز  فنی  معاون  دادرس  مسعود  مهندس 
بندرعباس گفت: کمبود ید و اختالالت ناشی از آن با طیف وسیعی از 
مشکالت بالینی به عنوان یکی از مشکالت بهداشتی تغذیه ای کشور 

ایران به شمار می رود.
بهبود تغذیه مرکز بهداشت شهرستان   راضیه جعفری مسئول واحد 
تکامل سیستم عصبی در دوران  ید در  نقش  بندرعباس عنوان کرد: 
تاخیر  بروز  و  بارداری  زمان  در  ید  کمبود  نوزادی؛  و  جنینی  زندگی 
رشد فیزیکی- عصبی، شناختی - رفتاری و همچنین بروز کرتینیسم 
)عقب ماندگی ذهنی بارز توام با درجات مختلفی از کوتاهی قد، کری و 
اللی و سفت و سخت شدن عضالت ( در موارد کمبود شدید آن است.

وی افزود: دریافت ناکافی ید در زمان بارداری ممکن است سبب بروز 
عوارض در مادر و اختالل تکاملی سیستم عصبی جنین و نوزاد گردد.

ابراز  بندرعباس  بهداشت شهرستان  مرکز  تغذیه  بهبود  واحد  مسئول 
کرد: بسیاری از زنان در دوران بارداری نه تنها در مناطق دچار کمبود 

ید بلکه در مناطق با دریافت کافی ید نیز دچار کمبود ید هستند.
و شیردهی  بارداری  دوران  در  ید  کافی  دریافت  اهمیت  توجه  با  وی 
تاکید کرد: مصرف نمک یددار یه  تنهایی در تامین ید مورد نیاز دوران 
شیردهی و بارداری کافی نیست و نیاز زنان در این دوران باید از طریق 

مصرف مکمل یدوفولیک حاوی ۱۵۰ میکروگرم ید برطرف گردد.
از نمک یددار تصفیه  راضیه جعفری به شهروندان توصیه کرد: فقط 
شده در حد نیاز استفاده نموده و هیچگاه از نمک دریا و سنگ نمک 

که تبلیغات نادرستی در مورد مصرف آن ها می شود استفاده نکنند.
وی تصریح کرد: این نمک ها؛ به مقدار کافی حاوی ید نبوده و به علت 
داشتن فلزات سنگین و آالینده های شیمیایی بسیار مضر بوده و خطر 

ایجاد انواع سرطان ها را به همراه دارد.
سالمت مادر و کودک با مصرف کافی ید

اهمیت بیولوژیکی ید شرکت در ساختمان هورمون های تیروئید است. 
کمبود ید عملکرد تیــروئیـد را دچار اختالل نموده و بر حسب اینکه 
این کمبود در چه زمانی حاصل شود و نیز بر اساس شدت کمبود آن 
عوارض و تغییرات حاصله را تحت عنوان اختاللهای ناشی از کمـبود 

ید تقسیم بنــــدی می کنند.
یــــد، در شکل طبیعی خود در آب دریاها، گیاهان آبزی، برخی از 
مواد معدنی و خاک وجود دارد و بعنوان یک ریز مغزی نقش حیاتی 
و  برای رشد  این عنصر کمیاب  بازی می کند.  انســـان  بقـــای  در 
نمو فرد، بخصوص رشد و تکامل عصبی- روانی جنین در طول زندگی 
داخل رحمی و تا دو سال پس از تولد مــــورد نیـــاز مـــیباشد . 
کمبود ید، از طریق ایجاد اختالل در رشد و تکامل مغز، میلیونها نفر از 

جمعیت جهان را در معرض خطر قرار داده است.
با توجه به چرخه ید در طبیعت که منجر به کاهش ید موجود در خاک 
در طی سالیان متمادی می گردد انسانهای ساکن در کره خاکی بطور 

مستمر در معرض خطر کمبود دریافت ید قرار دارند.
باشد که میتوان  ای جوامع می  تغذیه  ترین مشکل  ید ساده  کمبود 
با تامین ید مورد نیاز روزانه افراد آن را کنترل نمود . دریافت ناکافی 
ید در زمان بارداری ممکن است سبب بروز عوارض در مادر و اختالل 

تکاملی سیستم عصبی جنین و نوزاد گردد.
نقش ید در تکامل سیستم عصبی در دوران زندگی جنینی و نوزادی با 
مطالعات انجام شده در زمینه کمبود ید در زمان بارداری و بروز تاخیر 
رشد فیزیکی - عصبی، شناختی-  رفتاری و همچنین بروز کرتینیسم 
) عقب ماندگی ذهنی بارز توام با درجات مختلفی از کوتاهی قد ،کری 
و اللی و سفت و سخت شدن عضالت ( در موارد کمبود شدید آن به 

خوبی به اثبات رسیده است.
و  طبیعی  بارداری  زمان  در  تیروئید  غده  عملکرد  در  عمده  تغییرات 
ادراری  دفع  افزایش  تیروئید،  تولید هورمون  افزایش  شیردهی شامل 

ید، ترشح ید در شیر مادر و نیاز جنین به ید است.
در طول شش ماه اول بارداری جنین بطور کامل وابسته به هورمون 
تیروئید مادری است زیرا تیروئیـــد جنین تا هفته ۱۳ الی ۱۵ بارداری 
فعالیت هورمون سازی ندارد با ورود جنین به سه ماهه آخر بارداری 
تیروئید او توان هورمون سازی را پیدا نموده اما هنوز برای این فعالیت 
نیازمند ید از طریق مادر است. نوزادانی که از شیر مادر استفاده می 
کنند نیز نیازمند ید در شیر مادر و در نتیجه دریافت ید مواد غذایی 

توسط مادرشان هستند. بنابراین زنان در دوران بارداری و شیر دهی به 
منظور حفظ سوخت و ساز طبیعی و همچنین انتقال هورمون تیروئید 

و ید به جنین و نوزاد نیاز به ید بیشتری دارند.
شایعترین پی آمد کمبود ید که در طول تکامل جنین و اوایل نوزادی 
بروز می کنند شامل سقط جنین" مرگ داخل رحمی جنین"  آنومالی 
های مادرزادی و تاخیر شدید و غیر قابل برگشت فعالیت های مغزی 
باردار  زنان  تیروئید  غده  ید‘  کافی  دریافت  با  مناطق  در  باشند.  می 
برداشت ید را به منظور تامین نیازهای افزایش یافته، افزایش می دهد 
ممکن  بقی  تطا  کارهای  سازو  چنین  ید  کمبود  دچار  مناطق  در  اما 

است حادث نشوند.
مطالعات اخیر نشان می دهند که حتی در مناطقی که بیش از یک 
دهه از کفایت ید رسانی جمعیت عمومی آنها گذشته زنان باردار این 
جوامع ید کافی دریافت نمی کنند. بطور ایده آل ذخیره ید داخل غده 
تیروئید زنان قبل از باردار شدن باید با مصرف نمک ید دار به حد کافی 
برسد لذا توصیه مبگردد که تمام زنانی که در سن باروری بوده و تمایل 
به بارداری داشته باشند، نه تنها در مناطق دچار کمبود ید، بلکه در 
مناطق با دریافت ید کافی نیز باید روزانه ۱۵۰ میکرو گرم مکمل ید 
در یافت نمایند. این توصیه توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان 

یونیسف مورد تصدیق قرار گرفته است .
برنامه مکمل یاری با ید از سال ۱۳۹۶ درکشور آغاز شده است . در 
این برنامه به تمام زنان کشور در سن باروری از حداقل سه ماه قبل از 
بارداری و در تمام طول مدت بارداری و شیردهی مکمل حاوی ۱۲۵ 

میکروگرم ید تجویز میگردد.
توصیه نهایی به آحاد جامعه نیز آن است که فقط از نمک ید دار تصفیه 
به مقدار کافی ید داشته و  شده در حد متعارف استفاده نموده زیرا 
فاقد هر گونه ناخالصی است لذا کامال بدون ضرر و عوارض جانبی است. 
نادرستی در مورد  تبلیغات  از نمک دریا و سنگ نمک که  هیچوقت 
مصرف آنها می شود استفاده نکنند زیرا اوال به مقدار کافی حاوی ید 
نبوده و بعلت داشتن فلزات سنگین و آلودگی با آالینده های شیمیایی 
اقیانوس ها میشوند بسیار  و  وارد آب دریاها  کارخانجات صنعتی که 
مضر بوده و با خطر ایجاد سرطان همراه هستند . مصرف نمک ید دار 

برای همه افراد جامعه از دوران کودکی تا کهنسالی ضروری است.
با چهارم خرداد، روز جهانی  ماه مه هر سال، مطابق  پنجم  و  بیست 
تیروئید نامگذاری شده که شعار این روز در سال ۲۰۲۱-۱۴۰۰ مادر 

کودک ید ) Mother Baby Iodine ( انتخاب شده است .
وزارت بهداشت:

ساالنه ۳00هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام 
می شود

با  مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
بیان این که طرح غربالگری ناباروری در ۶ شهر کشور به صورت پایلوت 
در دست اجراست، گفت: ساالنه ۳۰۰هزار مورد سقط جنین غیرقانونی 

در کشور انجام می شود!
دفتر سالمت جمعیت، خانواده  برکاتی«، مدیرکل  دکتر سید »حامد 
با موضوع کاهش جمعیت در  و مدارس وزارت بهداشت در یک روم 
سه  گفت:  کشور  در  جنین  سقط  آمار  درباره  هاوس  کالب  در  ایران 
و  جنایی  قانونی،  سقط های  شامل  که  دارد  وجود  جنین  سقط  نوع 

خودبه خودی است.
وی افزود: ساالنه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به 
پزشکی قانونی ارسال می شود که از این تعداد، بر اساس استانداردهای 
موجود، کمتر از ۹۰۰۰ سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و بر 

اساس قوانین کشور انجام می شود.
برکاتی ادامه داد: در وزارت بهداشت درباره سقط جنایی که غیرقانونی 
حال  در  آمارهایش  که  است  گرفته  صورت  بررسی هایی  است 
غیرقانونی  جنین  سقط  از  که  برآوردی  آخرین  اما  است  نهایی سازی 
داریم این است که ساالنه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در 
کشور انجام می شود که مدیریت آن، چندوجهی و به عهده ارگان های 

مختلف از جمله وزارت بهداشت است.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در 
کشور  در  ناباروری  درمان  مراکز  تعداد  »آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ 
زمان  در  کرد:  بیان  باشد؟«  نابارور  زوجین  نیاز  پاسخگوی  می تواند 
حاضر نزدیک به ۱۰۰ مرکز درمان ناباروری در کشور داریم که مراکز 
سطح ۳ هستند و خدمات تخصصی و پیشرفته به زوجین نابارور ارائه 

می کنند.
وی ادامه داد: نیازی که احساس می شود، برای مراکز سطوح پایین تر 
نیاز به مراکزی داریم که متخصصین زنانی که دوره  های  است یعنی 
کوتاه مدت گذرانده اند در سطوح پایین تر خدمات درمانی ارائه کنند تا 
زوجین نابارور زودتر غربالگری و شناسایی شوند و بتوانند با خدمات 

درمانی ابتدایی تری موفق به باروری شوند.

 اجرای پایلوت برنامه غربالگری ناباروری در ۶ شهر کشور
برکاتی افزود: برنامه غربالگری ناباروری و ادغام آن در نظام شبکه در 
دست اجراست و شاخص های آن در حال بارگذاری در سامانه سیب 
است؛ در ۶ شهرستان به صورت پایلوت این طرح اجرا می شود و مراکز 
کوتاه مدتی  دوره های  و  است  گسترش  حال  در  نیز  دو  و  یک  سطح 
تعریف شده است تا در شهرستان های کشور که جمعیت زیادی ندارند 
با  کنیم،  تأسیس  آنها  در  را  فوق تخصصی  مراکز  که  نیست  نیازی  و 
سطح بندی تعریف شده بتوانیم خدمات تشخیصی زودهنگام و درمانی 

را به زوجین ارائه کنیم.
منابع  تعالی  در طرح  اسالمی  شورای  مجلس  این که  به  اشاره  با  وی 
مورد نیاز برای افزایش جمعیت را در نظر گرفته است؛ اظهار امیدواری 

کرد که با اجرای این طرح بتوان مشکل کاهش جمعیت را رفع کرد.
با  مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش جمعیت کشور تصریح 
کرد: ما از سال ۹۶ دستورالعمل هایی را که در جهت تحدید جمعیت 
نوشته می شد تغییر داده و ابالغ کرده ایم؛ در خصوص دستورالعمل های 
غربالگری نیز تغییراتی صورت گرفته است که تا چند ماه دیگر ابالغ 
وزارت  جمعیت  حوزه  متولی  تنها  که  داشت  توجه  باید  اما  می شود 
بهداشت نیست و در طرح تعالی در مجلس شورای اسالمی، به سایر 
مباحث نیز پرداخته شده است. وی یادآور شد: بحث جمعیت دو بال 
اقتصادی  بخش  دیگری  و  فرهنگی  شرایط  یکی  که  دارد  نیز  دیگر 
است؛ من فکر می کنم نهادهای فرهنگی و اقتصادی در جهت افزایش 

جمعیت آن طور که باید، عمل نکرده اند.
تایید اولین داروی آلزایمر در آمریکا

تنظیم کنندگان مقررات دارویی در ایاالت متحده پس از حدود ۲۰ 
سال اولین داروی جدید بیماری آلزایمر را تایید کردند.

 کارشناسان سالمت در انگلیس می گویند: اولین داروی بیماری آلزایمر 
در  دارویی  مقررات  کنندگان  تنظیم  توسط  سال   ۲۰ حدود  از  پس 
برای مصرف آن در  اقدام شرایط  این  با  تایید شد که  ایاالت متحده 

انگلیس نیز فراهم می شود.
شناخته   )Aducanumab( "آدوکانوماب"  نام  با  که  دارو  این 
می شود به جای عالئم آلزایمر، علت اصلی این بیماری را که شایع ترین 

شکل زوال عقل است، هدف قرار می دهد.
هرچند برخی از محققان در مورد تاثیر بالقوه آن اختالف نظر دارند 

زیرا در مورد نتایج بدست آمده در آزمایشات مطمئن نیستند.
است:  اعالم کرده   )FDA( آمریکا  داروی  و  غذا  این حال سازمان  با 
شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد داروی آدوکانوماب، 
پالک های آمیلوئید بتا را در مغز کاهش می دهد و این مزایای قابل 

توجهی برای بیماران خواهد داشت.
در ماه مارس ۲۰۱۹ آزمایشات بین المللی داروی آدوکانوماب که روی 
حدود ۳۰۰۰ بیمار در حال انجام بود، متوقف شد زیرا بررسی ها نشان 
داد که این دارو در ُکند کردن روند تحلیل و ضعِف حافظه و مشکالت 

تفکر، بهتر از داروهای دیگر عمل نمی کند.
 Biogen اما اواخر همان سال یک شرکت آمریکایی دیگر موسوم به
داده های بیشتری را تحلیل کرد و نتیجه گرفت که این دارو تا زمانیکه 
در دوزهای باالتر تجویز شود، موثر است. بنابر اعالم این شرکت، این 
را  شناختی  توانایی  رفتِن  تحلیل  سرعت  توجهی  قابل  طور  به  دارو 

کاهش می دهد.
 به نقل از شبکه خبری بی بی سی، داروی آدوکانوماب، آمیلوئید را 
توده  آلزایمر  به  افراد مبتال  پروتئینی که در مغز  قرار می دهد.  هدف 
های غیرطبیعی ایجاد می کند که می توانند به سلولها آسیب برسانند و 
زوال عقل را تحریک کنند و این عوارض شامل مواردی چون مشکالت 

حافظه و تفکر، مشکل در برقراری ارتباط و گیجی هستند.
کشف ژنوم نادری در کرونا که هرگز در طبیعت

 مشاهده نشده
دکتر  کالیفرنیا،  برکلی  دانشگاه  پروفسور  دو  پرس،  توئیت  از  نقل  به 
استفن کوآی و ریچارد مولر بر اساس یافته های خود تاکید می کنند 
که ردپای ژنتیکی در کووید ۱۹ هست که هرگز در طبیعت مشاهده 

نشده است.
کووید ۱۹ دارای ترکیب توالی ژنومی CGG-CGG است و به گفته 
چنین  طبیعی  طور  به  تاکنون  کرونایی  ویروس  هیچ  محقق  دو  این 

ترکیب نداشته است.
معدود  بسیار  موارد  در  و  بوده  نادر  بسیار   CGG-CGG ترکیب 

توسط محققان برای افزایش عملکرد در آزمایشگاه استفاده می شود.
ایجاد  نتیجه گرفته اند که ویروس در آزمایشگاه  آنها  به همین خاطر 

شده است.
تا  کرده اند  تالش  جهان  در  محققان  از  بسیاری  اخیر  هفته های  در 
بفهمند ویروس کووید ۱۹ از آزمایشگاه ووهان خارج شده است یا نه؟

اخبار کوتاه حوزه سالمت



عامل  چینی  تبعه  گفت:  کاشان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ایرانی در کاشان  با دختران  از روابط خصوصی  انتشار تصاویر 

دستگیر شد.
روح اهلل دهقانی با اشاره به انتشار تصاویر خصوصی یک تبعه 
چینی با دختران و زنان ایرانی در فضای مجازی اظهار داشت: 
هموطنان  طرف  از  را  زیادی  واکنش های  تصاویر  این  انتشار 

ایرانی در پی داشت.
وی با بیان اینکه در این پرونده شاکیان خصوصی هم اقدام به 
شکایت کرده بودند، ابراز داشت: با توجه به حساسیت موضوع 
این پرونده در دستور کار مقامات قضائی و انتظامی قرار گرفت.
اینکه  به  اشاره  با  کاشان  اسالمی  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  اطالعاتی  و  انتظامی  نیروهای  توسط  فرد شب گذشته  این 
عوارضی کاشان دستگیر شد، تصریح کرد: متهم ضمن تفهیم 
اتهام بازداشت و با اعمال ماده ۱۲۱ تحت الحفظ به تهران منتقل 

خواهد شد.
اخیرا یک پسر چینی اقدام به انتشار فیلم هایی از روابط خود 
با دختران نوجوان ایرانی در شبکه یوتیوب کرده است. انتشار 
نزدیک به ۵۰ فیلم از فضای شخصی زندگی این دختران، بدون 
پاوا  پلیس  دارند.   سن  سال   ۱۸ از  کمتر  اکثرا  که  آنان  اجازه 
را  پرونده  این  برروی  تحقیقات  خارجی(  اتباع  کنترل  )پلیس 

آغاز کرده است.
ماجرای فیلم های جوان چینی با دختران ایرانی چه بود؟

در  خود  سکونت  مدت  در  او  است.  ایران  ساکن  چینی  جوان 
و  کرده  برقرار  رابطه  ایرانی  نوجوان  دختران  عده ای  با  ایران 
فیلم هایی از گفتگو با آن ها یا معاشرت هایشان تهیه کرده بود.
یوتیوب  اجتماعی  شبکه  در  دیگری  از  پس  یکی  فیلم ها 
بارگزاری شده اند. حدود ۵۰ فیلم از دختران  نوجوان ایرانی در 
صفحه یوتیوب این جوان  چینی منتشر شده بود که او در مورد 

رابطه اش با آن ها توضیح داده بود.
با آنها، دعوت شدن به  پسر جوان چینی در مورد روابط خود 
داده  او  شخصیت  به  راجع  ایرانی  دختران  که  نظراتی  و  شام 
نظر  از  من  که  می گفت  جایی  در  مثال  می کرد.  صحبت  بودند 

دختران ایرانی انسان خسیسی هستم.
اعتراض دختران نوجوان ایرانی به انتشار کلیپ های خصوصی

کامنت هایی  با  یوتیوب  در  خود  فیلم های  مشاهده  با  دختران 
به زبان انگلیسی یا فارسی از این جوان درخواست کردند که 
حتی  و  بردارد  یوتیوب  در  خود  شخصی  صفحه  از  را  کلیپ ها 
کلیپ ها  این  نبود  قرار  که  بودند  وگفته  کرده  اعتراض  عده ای 

منتشر شود.
این  و  از خود نشان داده  تندی  واکنش های  کاربران هم  دیگر 
جوان چینی را فردی سواستفاده گر خواننده بودند. در همین 
حال که این موج منفی در فضای مجازی راه افتاد، پیگیری این 
ماجرا در جریان کار پلیس پاوا قرار گرفت چرا که متهم پرونده 

از اتباع خارجی است.
ضبط تصاویر مخفیانه

رستوران  در  مالقات ها  انجام  و  توریست  یک  با  دوستی  طرح 
میزبانان  از  چینی  شهروند  این  می شد  سبب  مکان ها  سایر  و 
و ویدئوهای  بودند عکس ها  هم خانم های جوان  اکثراً  خود که 
در  خود  شخصی  صفحات  در  را  آن ها  و  بگیرد  مخفیانه 
اینستاگرام و یوتیوب بارگذاری کند. آن طورکه برخی در فضای 
که  بوده  مدعی  خودش  پست های  زیر  در  او  نوشتند  مجازی 
او  از  و  دعوت  خانه های شان  به  به راحتی  را  او  ایرانی  میزبانان 
پذیرایی می کردند. در برخی از این ویدئوها هم هدیه هایی میان 
او و میزبانان ایرانی اش رد و بدل می شده که حتی گاهی به نظر 
می رسد برخی دختران زیر سن قانونی هستند. با این وجود از 
فضای  در  بیشتری  ویدئوهای  تعداد  آهسته  آهسته  که  روزی 
مجازی بارگذاری شد برخی از این دختران با مشاهده تصاویر 

خود نسبت به آن واکنش نشان دادند.
است  چینی  زبان  مترجم  شیراز  در  که  دختری  مورد  یک  در 
که »من یک بار  نوشته  اینستاگرام خودش  استوری صفحه  در 
و  بود  چینی  ایشان  چون  دیدم،  کیش  در  را  آقا  این  پارسال 
من هم مترجم زبان چینی هستم به هم سالم کردیم و از این 
طریق آشنا شدیم، بعد به من گفتند که قصد دارند به شیراز 
بیایند. وقتی عید به شیراز آمد با دوستانم به مالقات او رفتیم 
و آن جا مخفیانه از ما فیلم گرفت. سری آخر هم در یک هتل 

او را مالقات کردم.«
که  نوشته  استوری های خود  ادامه  در  زبان چینی  مترجم  این 

»بابت انجام کاری به تهران رفته بودم و در یک هاستلی)اقامتگاه( 
اقامت داشتم، این دوستان هم آن جا بودند، شب ها بعد از کار 
در حیاط می نشستیم و گپ می زدیم. یک شب با یک شخص 
چینی دیگه)شیائویو( و او)ِوین( داشتیم گپ می زدیم درحالی 
فکر  هم  گاهی  می گرفت.  فیلم  من  از  داشت  شیائویو  که 
تا   این که  می کند  کار  گوشی خودش  با  دارد  او)ِوین(  می کردم 
دیشب )بعد از دیدن ویدئو در یوتیوب( فهمیدم از من یواشکی 
انتشار هرچه بیشتر این تصاویر رفته  با  اما  فیلم می گرفتند.« 
با  یوتیوب می دیدند  در صفحه  را  که خودشان  رفته دخترانی 
از او درخواست می کردند که  نوشتن پیام ها به زبان انگلیسی 
آن ویدئوهای ضبط شده مخفیانه را پاک کند، اقدامی که به نظر 

می رسد از طرف او تا مدت زیادی انجام نشد.
خودش  اینستاگرام  صفحه  در  چینی  زبان  مترجم  این  البته 
به  این توریست چینی را داشته  از آن جایی که شماره  نوشته 
او چندین بار پیام داده و خواسته که ویدئو ها را پاک کند. او 
توضیح داده: »ولی من یک نفر نیستم، بیشتر از ۲۰۰ کلیپ در 
فضای مجازی بارگذاری کرده، اگر کسی از دوستان کلیپی ازش 
ندارند  اگر  را  آقا  این  شماره  می توانم  شده  پخش  یوتیوب  در 
با این وجود این مترجم  او تذکر بدهند.«  به  تا  به آن ها بدهم 
زبان چینی در انتهای استوری خود نکته جالبی را بیان کرده 
راحت  آنقدر  دوستان  این  چرا  »نمی دانم  که:  نوشته  او  است، 
همه جا می توانند بچرخند و هرکاری می خواهند انجام دهند، 

ولی کسی با آن ها کاری ندارد.«
و  مجازی  فضای  در  کاربران  همت  به  می رسد  به نظر  اگرچه 
انتشار مشخصات این توریست چینی و اقداماتی که او در ایران 
انجام داده و همچنین احتماالً دست به دست شدن شماره تلفن 
این  مهم  نکته  اما  پاک شده،  حاال  ویدئوها  از  زیادی  بخش  او 
است که این شهروند چینی در ایران دست به اقدام مجرمانه و 
خالف قانون زده است. شناسایی و پیدا کردن چنین فردی که 
به نظر می رسد همچنان در ایران اقامت دارد برای پلیس نباید 

کار چندان سختی باشد.
از همین منظر بسیاری از کاربران در فضای مجازی درخواست 
اقدام  برای  و  بگیرد  قرار  تعقیب  تحت  چینی  فرد  این  دارند 
درهمین باره  شود.  مجازات  داده  انجام  که  قانونی  خالف 
به گزارش سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
شامل  می تواند  اقدامی  چنین  که  آمده  رایانه ای  جرایم  قانون 

مجازات حبس و جریمه نقدی شود.
انتشار کلیپ عذرخواهی از سوی جوان چینی

جوان چینی در اظهارات خود ادعا کرده بود که مثل خیلی از 
فیلم  جهان  مختلف  افراد  زندگی  از سبک  جهان،  گردشگران 

تهیه می کرد.
با برخاستن موج اعتراضات دختران و آغاز تحقیقات پلیسی، 
حاوی  فیلم ها  کرد.  از حساب خود  کلیپ ها  به حذف  اقدام  او 
اگر  یوتیوب  قوانین  مطابق  زیرا  نیست،  مستهجن  صحنه های 
کلیپ های تهیه شده، حاوی تصاویر مستهجن بود پیش از ورود 
پلیس ایران به پرونده خود یوتیوب صفحه این جوان را حذف 

می کرد.

مدعی  ایران  پاوا  پلیس  به  خود  اظهارات  اولین  در  جوان  این 
ایرانیان  زندگی  دادن سبک  نشان  اش  انگیزه  که   است  شده 
تولید چنین محتوایی در فضای یوتیوب در همه  بوده است و 

جای جهان امری طبیعی بوده است. 
دختران  خصوصی   عکس های  انتشار  از  چینی  جوان  انگیزه 

نوجوان ایرانی چه بود؟
در حالی که در واکنش های اولیه گفته شده بود که دختران کم 
فرد  یک  سواستفاده  مورد  ایرانی  ساله  شانزده  زیر  حتی  سن 
چینی قرار گرفته اند، اما او گفته بود در برخی کلیپ ها حتی 
با جوان  خانواده های این دختران جوان هنگام معاشرت آن ها 

چینی حضور داشتند.
هر چند انتشار تصاویر خصوصی مطابق قانون جمهوری اسالمی 
ایران جرم است،  اما این فرد ادعا کرده بود که قصد توهین به 
هیچ کسی را نداشته و در آخرین کلیپ منتشر شده، از همه 

ایرانیان عذرخواهی کرده است.
رسیدگی به این پرونده هم چنان در دستور کار پلیس پاوا قرار 
دارد تا به ابعاد دیگر از انگیزه های احتمالی این فرد رسیدگی 

شود.
در ماده ۱۷ این قانون نوشته شده »هر کس به وسیله سامانه های 
یا  خصوصی  فیلم  یا  تصویر  یا  صوت  مخابراتی  یا  رایانه ای 
موارد  در  جز  او  رضایت  بدون  را  دیگری  اسرار  یا  خانوادگی 
به نحوی که  یا دسترس دیگران قرار دهد،  قانونی منتشر کند 
حبس  به  شود،  او  حیثیت  هتک  موجب  عرفًا  یا  به ضرر  منجر 
میلیون  پنج  از  نقدی  جزای  یا  سال  دو  تا  روز  یک  و  نود  از 
دو  هر  یا  ریال   )۴۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیون  تا چهل  ریال   )۵.۰۰۰.۰۰۰(

مجازات محکوم خواهد شد.«
همچنین در ادامه واکنش ها به اقدام این فرد چینی گفته شده 
او تعدادی از این تصاویر را در برخی از اپلیکیشن های چینی 
با  البته  است.  داشته  میلیونی  بازدید های  که  کرده  بارگذاری 
مراجعه به آدرس صفحه اینستاگرام او متوجه می شویم تصاویر 
واکنش ها  شدن  دامنه دار  گویا  است،  کرده  پاک  را  ویدئو ها  و 
در فضای مجازی نقش زیادی برای حذف ویدئو ها داشته است.

البته پست آخر او که در تاریخ ۸ می سال ۲۰۲۱ از جزیره کیش 
در  همچنان  او  زیاد  احتمال  به  می دهد  نشان  شده  بارگذاری 
ایران است و شاید اقدام به موقع پلیس بتواند سبب دستگیری 
مرکز  رئیس  خسروی،  سرهنگ  رابطه  درهمین  شود.  وی 
تشکیل  از  ناجا  اجتماعی  معاونت  ارتباطات  و  اطالع رسانی 
بررسی  و  خارجی  اتباع  از  یکی  ادعای  خصوص  در  پرونده ای 

صحت و سقم آن توسط پلیس خبر داد.
دو  در  مشترک  به صورت  »پرونده ای  که  گفته  رسانه ها  به  او 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  تخصصی  پلیس 
موضوع  این  سقم  و  صحت  شدن  مشخص  و  پیگیری  با  رابطه 
تشکیل شده است و به محض مشخص شدن ابعاد ماجرا مراتب 
به سرعت اطالع رسانی خواهد شد.«شنیده ها حاکی از این است 
تحت   )۱۴۰۰ خردادماه   ۷ )جمعه  دیروز  از  چینی  پسر  این  که 

تحقیقات پلیسی قرار گرفته است.
منبع:مهر

دستگیری تبعه چینی عامل انتشار تصاویر از روابط 
خصوصی با دختران ایرانی
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تاریخ سازی دختر ایرانی با کسب مدال برنز
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در ۲ بخش زنان و مردان 
در تاشکند ازبکستان برگزار می شود. یکتا جمالی در دسته ۸۷ کیلوگرم 
وزنه۹۰  توانست  ادامه  در  و  شد   ۸۵ وزنه  مهار  به  موفق  ابتدا  زنان 
کیلوگرمی را مهار کند. جمالی در ادامه پشت وزنه ۹۲کیلوگرمی قرار 

گرفت که برای مهار آن مشکلی نداشت. 
جمالی با مهار این وزنه به مدال برنز رسید.

 جمالی که در یکضرب موفق به کسب نخستین مدال زنان در رده 
سنی جوانان شده بود در حرکت دوضرب نیز ابتدا ۱۰۵ کیلوگرم را مهار 
کرد و در ادامه موفق شد بر وزنه ۱۱۱کیلوگرمی غلبه کند. کادر فنی 
برای حرکت سوم جمالی وزنه ۱۱۶ را در نظر گرفتند که وی توانست 
همچنین  بیاورد.  دست  به  را  دو ضرب  برنز  مدال  و  کند  مهار  را  آن 
یکتا جمالی در مجموع با ۲۰۸کیلوگرم توانست مدال برنز مجموع را 
هم به نام خود ثبت کند. به گزارش ایرنا جمالی نخستین وزنه بردار 
جوان ایرانی است که یکی از سکوهای مسابقات قهرمانی جهان را در 
این رده سنی )۲۰سال( فتح می کند. اکنون دریافت این مدال با ارزش 
توسط یکتا جمالی خوشحالی کاربران شبکه های اجتماعی را در پی 

داشته است.
به  هورا  و  جیغ  و  »دست  است:  نوشته  مورد  این  در  کاربران  از  یکی 
افتخار یکتا جمالی دختر وزنه بردارمون که تونست مدال برنز قهرمانی 
جوانان جهان  رو بدست بیاره خانوم جمالی دم شما گرم که شایستگی 
دخترای ورزشکارمونو به جهان ثابت کردی«. کاربر دیگری گفته است: 
برنز  مدال  تو حرکت یک ضرب  تونست  یکتا جمالی که  افتخار  »به 
قهرمانی جوانان جهان رو کسب کنه. مدال یکتا جمالی به همه مبارک 
که  روزهایی  »توی  می نویسد:  اینطور  کاربران  از  دیگر  یکی  باشه«. 
حال مون خوش نیست؛ یه دختر ایرانی، یه دختر ۱۹ساله برای اولین 
بار توی تاریخ وزنه برداری زنان، ایران رو به مدال جهانی رسوند و برنز 
جهان گرفت. ممنون یکتا جمالی که حالمون رو خوب کردی. مدالت 
اندازه تمام طالهای المپیک چسبید بهمون«. کاربران دیگر نوشته اند: 
جمالی«،  یکتا  افتخار  به  پس  ایران  زنان  ورزش  برای  تاریخی  »روزی 
جهانی  مدال  اولین  که  برداریم  سر  از  کاله  جمالی  یکتا  افتخار  »به 
وزنه برداری بانوان رو برای ایران کسب کرد«، »خبر اولین مدال قهرمانی 
ورزنه برداری بانوان جهان برای ایران توسط یکتا جمالی واقعا اشکم رو 

درآورد«
علت افزایش بستری ها و فوتی های جوان مبتال به کرونا 

چیست؟
و  روزها  در  گفت:  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
هفته های اخیر شمار بیماران، بستری ها و حتی جان باختگان ناشی از 
کرونا در بین جوانان افزایش یافته که این ناشی از غالب شدن کرونای 

انگلیسی در هرمزگان است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش شمار مبتالیان و حتی جان باختگان 
جوان در روزها و هفته های اخیر گفت: به جوانان توصیه می کنیم که 
از  نامه های بهداشتی را رعایت کنند و  مراقب باشند، همچنان شیوه 
حضور در مکان های سربسته و تجمع ها خودداری کنند و در صورت 

حضور حتما از دو ماسک استفاده کنند.
400 میلیون تومان وام ازدواج برای زوجین ایثارگر در 

سال 1400
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مبلغ 
وام ازدواج برای زوجین ایثارگر در سال جاری ۴۰۰ میلیون تومان است.

امور  و  شهید  بنیاد  اجتماعی  امور  و  تعاون  معاون  پاکدل،  محمود 
ایثارگران  اظهار کرد: به طور کلی، وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان است 
که برای ایثارگران دو برابر سایر افراد عادی و معادل ۱۴۰ میلیون تومان 
است. وی افزود: مبلغ این وام برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر 
۲۳ سال، صد میلیون تومان است که اگر ایثارگر باشند، به ۲۰۰ میلیون 
تومان افزایش می یابد، به طوری که اگر زوجین هر دو ایثارگر باشند، 

مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان وام ازدواج به آن ها تعلق می گیرد.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: 

وام ازدواج ایثارگران، به صورت ۷ ساله تقسیط می شود.
پاکدل در رابطه با نحوه درخواست وام ازدواج ایثارگران گفت: تاکنون ما 
مشکلی برای تخصیص وام ها نداشته ایم و به محض اینکه زوجین در 
بانک ثبت نام کنند، سامانه ما که آنالین به بانک وصل است، ایثارگری 
آن ها را بررسی می کند و زوجین در صورت تایید می توانند از مزایای 

ایثارگری استفاده کنند.
دیدار جمعی از بانوان فرهیخته بوموسی با امام جمعه 

شهرستان
جمعی از بانوان فرهیخته بوموسی با حضور در دفتر امام جمعه با وی 
دیدار و گفتگو کردند. حجت االسالم والمسلمین پاک نژاد امام جمعه 

این جلسه، گفت:  از تشکیل  ابراز خرسندی  محترم شهرستان ضمن 
امروزه کسی نمی تواند نقش اجتماعی زنان را در جامعه انکار کند؛ چرا 
که زنان نیمی از پیکره اجتماع را تشکیل می دهند و نقش ویژه ای در 

رشد و تعالی انسان و جامعه انسانی دارند.
حضور  خصوص  در  اسالم   منطق  به  اشاره  با  بوموسی  جمعه  امام 
اجتماعی زنان و نقش آفرینی این قشر در عرصه مسائل جامعه؛ افزود: 
در منطق اسالم هیچ تفاوتی بین حضور اجتماعی زن و مرد وجود ندارد 
و یکی از عرصه های اجتماعی که زنان می توانند نقش فعال و موثری 

داشته باشند انتخابات است.
خطیب جمعه بوموسی بر تداوم برگزاری این جلسات و پیگیری و حل 

مشکالت بانوان شهرستان تاکید کردند.
این  چالشهای  و  مشکالت  بیان  به  بانوان  از  چند  تنی  دیدار  این  در 
انجام شده  فعالیتهای  و  اقدامات  از  نیز  و گزارشهایی  پرداختند  حوزه 
حوزه  مشکالت  رفع  برای  راهکارهایی  و  پیشنهادات  و  بخش  این  در 

بانوان  ارائه کردند.
بانی عروسی سلخ قشم دستگیر شد

فرماندار قشم از دستگیری بانی برگزاری مراسم عروسی برخالف تمامی 
پروتکل های بهداشتی کرونا در روستای سلخ این جزیره خبر داد.

به گزارش آوای دریا، به نقل از فارس، علیرضا نصری  از دستگیری بانی 
برگزاری مراسم عروسی برخالف تمامی پروتکل های بهداشتی کرونا در 

روستای سلخ این جزیره خبر داد.
بوده  اهالی روستای سلخ قشم  از  بانی عروسی  این  اظهار داشت:  وی 
که با وجود وضعیت قرمز کرونایی، اعالم ممنوعیت و هشدارهای ستاد 
کرونا با برگزاری تجمع، سالمت عمومی شهروندان را تهدید کرده است.

افزود:  قشم  شهرستان  کرونا  بیماری  مدیریت  ستاد  رئیس  و  فرماندار 
سالمت عمومی از خطوط قرمزی است که ستاد کرونا به هیچ وجه در 

حراست از آن با کسی مماشات نخواهد کرد.
ادامه داد: برگزاری هرگونه تجمع در سراسر شهرستان قشم تا  نصری 

اطالع ثانوی و خروج از وضعیت بحرانی کرونا ممنوع می باشد.
وی اضافه کرد: بانیان تجمعات در اسرع وقت به مراجع قضایی معرفی 

و اصناف متخلف نیز بنابر مقررات اعمال قانون می شوند.
فرماندار شهرستان قشم خاطرنشان کرد: کنترل شیوع گسترده کرونا 
جز با همکاری و مشارکت مردمی ممکن نیست و بخشداران موظف به 

انجام فرهنگ سازی الزم در این راستا هستند.
آموزش و فرهنگ سازی بهترین راهکار افزایش جمعیت 

سالم است
اجرایی  معاون  حضور  با  جمعیت  از  صیانت  راهبردی  برنامه  جلسه 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسط مدیر سالمت 
معاونین  مدیران،  جهت  معاونت  این  مدارس  و  خانواده  جمعیت، 
بهداشتی، مسئولین و کارشناسان سالمت خانواده شهرستانهای تابعه 

بصورت وبینار برگزار شد.
مهندس احمدی معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
در  افزایش  راهکار  بهترین  سازی  فرهنگ  و  آموزش  گفت:  هرمزگان 

جمعیت سالم و تغییر نگرش و باور عموم جامعه است.
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  مدارس  و  خانواده  مدیر سالمت جمعیت، 
علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه موضوع جمعیت به عنوان یکی 
از دغدغه های حاکمیتی در کشور مطرح شده است باید اقدامات الزم 

را برای افزایش جمعیت انجام داد.
آرزو مبارک آبادی در دخصوص شاخص های جمعیتی، روند کاهشی 
نرخ باروری کلی در کشور و استان و هم چنین جایگاه استان در منطقه 

و مقایسه با استانهای همجوار توضیحاتی ارائه کرد.
وی به نقشه راه وزارت بهداشت و راهبردهای منتخب استان و تدوین 

برنامه عملیاتی صیانت از جمعیت اشاره کرد.
بانیان مراسم عروسی دریکی از روستاهای بندرعباس به 

پاسگاه منتقل شدند
مراسم  کنندگان  برگزار  در هرمزگان  کرونایی  درپی حاد شدن شرایط 
عروسی در یکی از روستاهای بندرعباس به پاسگاه محل منتقل شدند.

 فرماندار بندرعباس در این زمینه اعالم کرد: درپی گزارش مردمی به 
مراجع قضایی و انتظامی ، درجریان این حادثه ضمن توقف عروسی ، 
داماد و پدرش پس از حدود یک ساعت نگهداری در پاسگاه با گرفتن 

تعهد مرخص شدند.
عزیز اهلل کناری افزود: درحال حاضر بواسطه شیوع شدید کرونا درصد 
قرمز شدن وضعیت  آلودگی های کرونایی کنونی که موجب  از  باالیی 
از دورهمی خانوادگی و حضور در مراسم های  شهرستان شده ناشی 

عروسی و سایر مراسم هاست
وی ادامه داد: برای کاستن از میزان شیوع کرونا رعایت شیوه نامه های 
و  شهروندان  از  که  است  اجتماعی ضروری  گذاری  فاصله  و  بهداشتی 
خانواده ها درخواست داریم از برگزاری دورهمی ها و مراسم ها خودداری 

کنند تا زنجیره انتقال شیوع کرونا قطع شود.
و  شهر  سطح  در  هم  اقدام هایی  داشت:  اظهار  بندرعباس  فرماندار 
شهرستان بندرعباس به مرحله اجرا گذارده شده در راستای کاستن از 
شیوع بیشتر کروناست که همکاری همگانی برای رسیدن این برنامه 

ها به اهداف الزم است.
بهداشت  مرکزی  و  بخشداری  توسط  موضوع  این  کرد:  تصریح  کناری 
وضعیت  به  توجه  با  و  می شود  انجام  بعدی  پیگیری های  شهرستان 
شهرستان بندرعباس در حال حاضر قرمز بوده و برگزاری هرگونه تجمع 

در راستای قطع زنجیره انتقال کرونا ممنوع است.
مادران باردار در معرض عوارض بیشتر ناشی از بیماری 

کووید 1۹ قرار دارند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: مادران باردار به 
دلیل ضعف سیستم ایمنی در بارداری در معرض عوارض بیشتر ناشی 

از بیماری کووید ۱۹ قرار دارند.
در  ایمنی  سیستم  ضعف  دلیل  به  باردار  مادران  اینکه  بیان  با  وی 
قرار   ۱۹ کووید  بیماری  از  ناشی  بیشتر  عوارض  معرض  در  بارداری 
اصول خودمراقبتی صحیح  باردار  مادران  است  اظهار کرد: الزم  دارند، 
را به درستی آموخته و بدان عمل کنند، از حضور در دورهمی های 
خانوادگی بپرهیزند و مراقبت های بهداشتی دوران بارداری خود را به 

موقع دریافت کنند.
نوروزیان با اشاره به اینکه مادران باردار حتما هنگام مراجعه به مراکز 
بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از ماسک های طبی استاندارد 
استفاده کنند، عنوان کرد: حفظ رعایت فاصله با سایرین، عدم شرکت 
به پزشک،  و سایر تجمعات، مراجعه  عزا  تولد،  در مراسمات عروسی، 
ماما و یابهورز محل سکونت خود در صورت بروز کوچکترین عالمت از 

دیگر اقداماتی است که مادران باردار باید رعایت کنند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت آغاز به موقع درمان کرونا از مادران باردار 
خواست ضمن کنترل و مدیریت استرس خود و مراجعه زودهنگام به 
پزشک، از بروز عوارض ناگوار بعدی پیشگیری نموده و دوره بارداری خود 

را به سالمت سپری کنند.
اجرای طرح »بهارانه کتاب« در کتابفروشی های هرمزگان

کتابفروشی های  در  خرید  درصدی  تخفیف۲۰  با  کتاب  بهارانه  طرح 
هرمزگان آغاز شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت: این طرح به مدت یک 
هفته از امروز تا ۲۴ خرداد ادامه می یابد.

رضا کمالی زرکانی افزود: ۴ کتابفروشی پاتوق کتاب هرمزگان، فروش 
کتاب و محصوالت فرهنگی بوکتاب، کتاب سرو بندرعباس و کتابسرای 
سروش بندرعباس در این طرح مشارکت دارند و امکان غیرحضوری برای 

مشتریان در سراسر استان نیز فراهم است.
وی گفت: در این دوره از طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰، حداکثر خرید برای 

هر خریدار دو میلیون ریال است.
عمومی،  کتاب های  افزود:  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کتاب های  اما  می شوند،  مشمول طرح  نوجوان  و  کودک  و  دانشگاهی 
آموزشی، کمک آموزشی، افست، فاقد شماره شابک، دارای شابک غلط و 
کتاب هایی که در بانک اطالعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت نشده 

اند، مشمول طرح نمی شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
 آسیب های اجتماعی محالت آسیب پذیر شناسایی و 

به ترتیب اولویت مرتفع شود
به  گزارش آوای دریا  به نقل از روابط عمومی استانداری، دکتر علی 
رئوفی در جلسه کارگروه ارتقا امنیت اجتماعی استان، با اشاره به نقش 
دفاتر تسهیل گری در ارتقا شاخص های اجتماعی محالت، عنوان کرد: 
دستگاه های اجرایی و خدماتی  نظیر راه و شهرسازی و شهرداری، دفاتر 
تسهیل گری را در تحقق اهدافشان برای کاهش آسیب های اجتماعی 

در محالت یاری کنند.
وی افزود: حضور و فعالیت دفاتر تسهیل گری در محالت برای کاهش 
آسیب های اجتماعی در محالت نظیر معضالت معتادان متجاهر، حل 
مشکالت مناطق بافت فرسوده و...  با استفاده از ظرفیت های مردمی 

ثمرات خوبی در پی دارد.
بر  تاکید  با  هرمزگان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کاهش آسیب ها در محالت آسیب پذیر، تصریح کرد: عواملی که باعث 
به  و  اجتماعی در محالت می شوند شناسایی  گسترش آسیب های 

ترتیب اولویت مرتفع شوند.
رئوفی افزود: آسیب های اجتماعی همچون سرقت و ناامنی به صورت 
مساله و موضوع محور در محالت حاشیه شهر آسیب شناسی شود و 

برای رفع آنها اقدام شود.

اخبار حوزه بانوان



یکی از چالش هایی که کشور در صورت تداوم وضع موجود با آن روبرو 
خواهد بود بحران جمعیت و پیرشدن جمعیت کشور است که الزم است 

تمهیداتی برای جلوگیری از آن اندیشیده شود.
یکی از مسائلی که در هیاهوی اپیدمی انتشار ویروس کرونا کمتر مورد 
توجه قرار گرفت مسئله سوق کشور به سوی بحرانی سخت و نفس گیر 
از  چرا  که  باشد  سوال  جای  برایتان  شاید  است؛  جمعیت  پیری  نام  به 
واژه های سخت و نفس گیر استفاده کردم؛ علت واضح است حیات یک 
جامعه به درصد کنشگری نیروهای فعال در جامعه بستگی دارد و یکی 
از محل های تجمیع این نیروهای فعال دانشگاه ها و دانشجویان هستند 
و  به قشر جوان، کنشگر  زیبای موذن جامعه  تعبیر  لذا شاهد هستیم 
قضا  جامعه  نماز  بماند  خواب  اگر  که  است  یافته  اختصاص  مطالبه گر 

می شود.
را  جامعه  جمعیت  اکثر  و  برود  بین  از  قشر  این  چنانچه  ببینید  حال 
افراد کهن سال تشکیل دهد موجودیت جامعه با خطر روبرو خواهد شد 
برابر تجدد و نوآوری مقاومت  پا به سن گذاشته عماًل در  چرا که قشر 
نشان می دهد و معتقد به دنبال کردن روال الک پشتی در جامعه است، 
کنش گر و مطالبه گر نیست و بیشتر به سوی حرکت های محافظه کارانه 

و مصلحت اندیشانه حرکت می کند .
در این صورت ما چطور می توانیم از چنین جامعه ای که اکثر نیروهای 
آن توانشان بر اثر مالیمات و نامالیمات دوران تحلیل رفته است و بیشتر 
به دنبال عافیت هستند انتظار حرکت رو به قله داشته باشیم که پر از 

گردنه های تاریخی و صعب العبور است.
است  ممکن  مسائل جمعیتی  به  توجهی  بی  اثر  در  که  بعدی  مشکل 
شاهد رویارویی آن با جامعه باشیم وارد شدن به مرحله جدیدی به نام 
کمبود نیروی کار است؛ شاید سیاستگذاران تکنوکرات کشور که چندین 
سال است مناصب حیاتی کشور را در دست گرفته اند و گوششان بدهکار 
معظم  مقام  فرامین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  کلی  سیاست های 
رهبری نیست می خواهند با این صبر استراتژیک خودشان با صبر برای 
بازنشست شدن نیروهای فعلی در حال کار و جایگزینی آنها با نیروهای 
جدید مشکل اشتغال را حل کنند؛ موضوع کمبود نیروی کار مخصوصاً 
از نوع متخصص آن قدر مسئله مهمی است که می تواند یک کشور فوق 
پیشرفته را تبدیل به یک مستعمره کند مسئله ای که غرب به اصطالح 
با خارج  انقالب به وضوح دنبال آن بود، آنها  پیشرفته در سال های بعد 
کردن نیروهای کار متخصص خارجی ای که در کشور وجود داشت به 
از  بسیاری  کشاندن  تعطیلی  به  و  جامعه  امور  نبض  زدن  برهم  دنبال 
نیروی  به  اتکا مسئولین  و  با همت جوانان  اما  بودند  پروژه ها در کشور 

جوان شاهد فائق آمدن کشور بر مشکالت و توسعه بودیم. 
به  توجه  عدم  در صورت  را  جامعه  می تواند  که  اساسی  و  سوم  مشکل 
مسئله جمعیت با چالش جدی روبرو کند مشکل تامین امنیت کشور 

است کشور سالیانه تعداد قابل توجهی سرباز برای تامین امنیت مرزها و 
همچنین امنیت عمومی شهرها و روستاها به خدمت می گیرد با توجه 
پهناور بودن کشور عزیزمان ایران و دندان های تیزی که از گوشه و کنار 
ناامن کردن کشور بیرون کشیده شده است می تواند مشکل ساز  برای 

شود.
کاهش  با  گذشته  سالیان  طی  کشورمان  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
چشمگیر جمعیت روبرو بوده است و با وجود تذکرات صریحی که مقام 
مخصوصاً  بهداشت  وزارت  مسئولین  به  مسئله  این  در  رهبری  معظم 
شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است مشخص است 
که عزم راسخی برای از بین بردن این مشکل و کنترل آن بین مسئولین 

وجود ندارد.
خوشبختانه با وجود شیب نزولی جمعیت در کشور استان هرمزگان از 

وضعیت بهتری برخوردار است.
دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس اظهار داشت: مطابق با گزارش 
سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است نرخ باروری کلی 

در دنیا رو به کاهش است.
وی افزود: کاهش مشاهده شده این نگرانی را طرح کرده است که به دلیل 
کاهش سرمایه انسانی و همچنین جمعیت مولد در سال های نه چندان 
دور دنیا با چالش های جدی اجتماعی و اقتصادی رو به خواهد شد و این 

موضوع می تواند مشکالت فراوانی برای کشور ما ایجاد کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: در ۴۰ ساله اخیر آمار 
باروری کشور به شدت با کاهش روبرو بوده است و امروز طبق آمارهای 

ارائه شده باروری کشور به ۱.۷ رسیده است.
فرشیدی عنوان کرد: گزارش های رسمی و بین المللی در مورد تحوالت 
باروری کشور به  باروری نشان دهنده این است که تا سال ۱۴۲۰ سطح 
سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت و نرخ جمعیت کاهشی خواهد بود 
که باید از هم اکنون به دنبال پیشگیری از به استقبال رفتن این بحران 
باشیم. وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار که مربوط به سال ۹۹ است 
باروری ۲.۲  داشتیم که درصد  استان هرمزگان  تولد در  و ۴۳۶  ۳۱ هزار 

می باشد./ تسنیم

بحرانجمعیتچهمشکالتیایجادمیکند
نرخباروریدراستانهرمزگان۲.۲است
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آغازثبتنامبیستوچهارمیندورهازدواجدانشجویی

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
نام  ثبت  آغاز  به  اشاره  با  هرمزگان  های  دانشگاه 
بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی همسفر 
تا بهشت در سال 1400 گفت: اولین گام برای شرکت 
در طرح ملی همسفر تا بهشت ثبت نام الکترونیکی 
به  دانشجویی  ازدواج  سامانه  در  دانشجو  زوجین 

آدرس ezdevaj.nahad.ir است.
حجت االسالم والمسلمین سید عباس تقوی افزود: مالک 
شرکت در )همسفر تا بهشت( دانشجو بودن حداقل یکی از 

زوجین در زمان عقد می باشد.
وی عنوان کرد: تنها زوجینی که حداقل یک نفر از آن ها 
دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد در فاصله زمانی فروردین 
۱۳۹۸ تا ۱ شهریور ۱۴۰۰ داشته باشند، مجوز ثبت نام در 

سامانه خواهند داشت.
حجت االسالم تقوی ابراز کرد: زوج های دانشجویان می 
توانند با وسیله شخصی یا هر کدام به همراه خانواده خود با 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی در این طرح شرکت کنند؛ 
فرهنگی  برنامه های  و  پذیرایی  اسکان،  هزینه های  کلیه 
آموزشی در مشهد مقدس ستاد ازدواج دانشجویی به عهده 
خواهد داشت، و زوجین فقط هزینه های ایاب و ذهاب را 

متقبل می شوند.
وی با اشاره به طرح های ویژه این دوره از ازدواج دانشجویی 
ابراز کرد: پس از ثبت نام و تائید مدارک زوجین دانشجو 
طرح های  مسابقات،  از  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
و  فرهنگی  جشنواره  نیز  و  تکمیلی  طرح های  و  تشویقی 

آموزشی اطالع حاصل نمایند تا در صورت شمول مدارک 
دال بر تائید این مهم را در سامانه بارگذاری نمایند.

ازدواج دانشجویی هر  اظهار کرد: در سامانه جدید  تقوی 
زوج دارای یک پنل کاربری یکپارچه بوده که پس از انجام 
ثبث نام  شدن  قطعی  و  مدارک  )تائید  فوق  فرآیند های 
تفاوت ها  مردان،  و  )زنان  درسنامه  گذراندن  با  می بایست 
و تفاهم ها( و شرکت در آزمون مربوط به آن، گواهینامه 
به مشهد میسر  اعزام  امکان  تا  نمایند  دریافت  را  شرکت 

شوند.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
آموزش  درس نامه های  کرد:  تصریح  استان  دانشگاههای 
و  خانواده(  )اقتصاد  زندگی(،  سبک  و  )اخالق  مجازی 
)طب سنتی( به صورت اختیاری قابل انتخاب می باشد که 

زوجین دانشجو در صورت گذراندن این درس های از مزایا 
و جوایز ارزنده برخوردار خواهند شد.

در  زوجین  استقرا  محل  کرد:  بیان  تقوی  االسالم  حجت 
هتل فدک الزهرا که در نزدیکی حرم علی ابن موسی الرضا 
)ع( قرار دارد؛ می باشد لذا هنگام حضور زوجین دانشجو 
با ارائه بسته فرهنگی آموزشی و با استقبالی شایسته برنامه 

ها تشریح خواهد شد.
راه  تنها  حالل  مشروع  ازدواج  گفت:  تقوی  آقا  حاج 
پاسداشت، حفظ و توسعه خانواده بعنوان اصلی ترین نهاد 
اجتماعی که موجب اقتدار و رونق و شادابی در جامعه است 
می دانیم؛ جلوگیری از تاخیر در ازدواج، ماندگاری آن با 
استفاده از آموزش های الزم همچنین ارزان بودن ازدواج 
اقداماتی است که ما در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاهها دنبال می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: همه دانشجویان دانشگاههای استان 
می توانند در این برنامه شرکت کنند و برای کسب اطالعات 
بیشتر با شماره ۰۷۶۳۳۳۳۶۰۰۷ دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان مستقر در دانشگاه 

علوم پزشکی هرمزگان تماس بگیرند.
تقوی بیان کرد: در نظام بودجه ای کشور بودجه سنگینی 
از  اینجاست  سوال  گرفتند؛  نظر  در  ازدواج  موضوع  برای 
چقدر  شده  گرفته  نظر  در  ازدواج  برای  که  اعتباری  این 
در  ما  دانشجوی  اگر  شود؟  می  استفاده  امر  این  برای 
مشکالت  از  یکی  کند  ازدواج  بخواهد  استان  دانشگاهای 

جدی خوابگاههای دانشجویی متاهلی است.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
سازمانها،  از  بسیاری  آیا  کرد:  اضافه  استان  دانشگاههای 
ساخت  برای  قدمی  اجتماعی  و  دولتی  نهادهای  و  مراکز 
در  است  الزم  اند؟  برداشته  دانشجویی  خوابگاههای 
خوابگاه  ساخت  با  را  جوانان  ازدواج  موجبات  زمینه  این 

دانشجویی فراهم کنیم.
در  استان  مسئولین  همراهی  و  همکاری  به  اشاره  با  وی 
زمین،  کرد:  عنوان  متاهلی  دانشجویی  خوابگاه  ساخت 
امکانات و تجهیزات ساختمانی و دانشجوی متاهل متقاضی 
هم وجود دارد تنها چیزی که وجود ندارد احساس درد در 
مسئولین است؛ مسئولین به دغدغه و احساس درد برای 
یک  هرمزگان  استان  در  متاهلین  خوابگاههای  موضوع 

قدمی بردارند.
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برگزاری عروسی و عزا مهم ترین کانون انتشار کرونا در 
سیریک هرمزگان

پی  در  گفت:  سیریک  شهرستان  کرونا  بیماری  مدیریت  ستاد  دبیر 
افزایش موارد مثبت مبتالیان به بیماری کرونا در شهرستان سیریک، 
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا با حضور اعضا در سالن فرمانداری 

این شهرستان برگزار شد.
مثبت  موارد  افزایش  متاسفانه شاهد  کرد:  اظهار  امینی  کاوه محمد   
رو  موارد  همچنین  و  مختلف  سنی  های  گروه  در  کرونا  به  مبتالیان 
برای سالمت  بیماران هستیم که زنگ خطری  بستری در  افزایش  به 
شهروندان است و می طلبد تمام شهروندان نسبت به رعایت پروتکل 

های بهداشتی جدیت و حساسیت بیشتری داشته باشند.
محمد امینی تجمعات عروسی و عزا را مهمترین کانون انتشار بیماری 
برگزاری مراسم های عروسی، عزا و  افزود:  و  در شهرستان عنوان کرد 
و  کرونا  بیماری  انتشار  کانون  ترین  عمده  خانوادگی  های  دورهمی 
افزایش آمار مبتالیان در شهرستان است که انتظار می رود شهروندان 

این موضوع را به عنوان یک زنگ خطر جدی بگیرند.
در  شهروندان  بیشتر  مشارکت  و  همکاری  به  اشاره  با  امینی  محمد 
زنجیره  قطع  برای  کرد:  تصریح  شهرستان،  در  کرونا  بیماری  کنترل 
انتقال بیماری باید تمام جامعه مشارکت داشته باشند و سهل انگاری 
و عادی انگاری در خصوص بیماری تبعات جبران ناپذیری برای سالمت 

شهروندان در پی خواهد داشت.
نکردن  شرکت  سیریک  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
در مراسم عزا و عروسی را مهم ترین توصیه بهداشتی در راستای قطع 
وضعیت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  کرونا  انتقال  زنجیره 
نامطلوب استان و شهرستان های مجاور و شیوع بیماری در شهرستان 
انتظار می رود شهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی، عدم حضور 
قطع  در  ماسک  از  استفاده  همچنین  و  ها  مهمانی  و  اجتماعات  در 
رنجیره انتقال بیماری در شهرستان مشارکت و همراهی داشته باشند.

رئیس ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در این جلسه گفت: موارد 
رو به افزایش بیماری کرونا در شهرستان نگران کننده است که نشان 
از بی توجهی و سهل انگاری شهروندان نسبت به شیوع بیماری کرونا 

ست.
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  اینکه  بر  تاکید  با  جمالدینی  احمد 
وظیفه تک تک ماست افزود: متاسفانه شاهد هستیم افرادی دانسته 
در شهر و روستاها اقدام به برگزاری مراسم های عروسی بدون رعایت 
پروتکل های بهداشتی می کنند که با تجمع افراد در این مراسم ها، 

شاهد شیوع روز افزون کرونا و افزایش بیماری در شهرستان هستیم.
میزان  کاهش  منظور  به  کرد:  تاکید  سیریک  شهرستان  فرماندار   
مبتالیان و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، برگزاری هر گونه مراسم ها 
و تجمعات به مدت ۱۰ روز در شهرستان ممنوع است و محدودیت های 

تردد و صنوف در این شهرستان اجرا خواهد شد.
جمالدینی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی به اصناف تصریح 
کرد: تمام صنوف غیر ضروری به مدت یک هفته تعطیل خواهند شد 
و صنوف ضروری ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و در 
هفته  یک  مدت  به  مربوطه  صنوف  تخلف،  گونه  هر  مشاهده  صورت 

پلمپ خواهد شد.
رئیس ستاد مدیریت کرونای شهرستان سیریک از شهروندان خواست 
داشته  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  به  نسبت  بیشتری  حساسیت 
و  بیماری  انتقال  زنجیره  قطع  در  بتوانیم  با همت همگانی  تا  باشند 

عبور از شرایط فعلی موفق باشیم.
اثربخشی واکسن »برکت« ۸0 درصد است

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص بیماری های عفونی گفت: 
در همه جای دنیا بعد از تزریق واکسن  فلزات روی بدن انسان مثآلهن 

ربا عمل می کند و ربطی به واکسن های ایرانی و خارجی ندارد.
مینو محرز در گفت وگو با خبرنگار فارس در کاشان در خصوص حالت 
درهمه  کرد:  اظهار  کرونا  واکسن  تزریق  از  بعد  انسان  بدن  آهن ربایی 
جای دنیا بعد از تزریق واکسن  فلزات روی بدن انسان مثل آهن ربا عمل 

می کند و ربطی به واکسن های ایرانی و خارجی ندارد.
با  عفونی،  بیماری های  متخصص  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
بیان اینکه جذب فلزات بر روی بدن اصال ربطی به واکسن کوئید ۱۹ 
ونوع واکسن خاص ندارد، افزود: در همه واکسن ها مقدار خیلی کمی 
نوع  هر  در  آمریکا  حتی  دنیا  جای  همه  در  گفت:  دارد،  وجود  جیوه 
واکسن مقدار خیلی کمی از جیوه استفاده میشود در نتیجه خاصیت 

مغناطیسی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه درصد جیوه در واکسن ها اصال جای نگرانی نیست 
چون در همه واکسن ها مثل آنفوالنزا و ... وجود دارد، خاطر نشان کرد: 
کسانی که در صدد این هستند مردم واکسن تزریق نکنند، در فضای 

اطمینان خاطرمی دهم  مردم  به  بنده  می کنند؛  ایجاد  التهاب  مجازی 
 ۱۹ کوئید  خصوص  در  که  واکسن هایی  تمام  و  نباشید  نگران  اصال 
در دنیا وجود دارد خاصیت مغناطیسی را دارند، بنابراین جای نگرانی 

نیست.
 محرز با اشاره به اینکه مرحله اول و دوم واکسن کوو ایران برکت تمام 
شده است ، افزود: در مرحله اول و دوم نتایج فوق العاده خوبی داشته، 
عارضه خاصی نداشته است و تاثیرپذیری و اثربخشی واکسن  کوو  ایران 
برکت ۸۰ درصد بوده است و در کشت سلول باالی ۹۵درصد بوده است

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص بیماری های عفونی، با بیان 
اینکه، مرحله سوم واکسن کوو ایران برکت تقریبا در حال اتمام است و 
به زودی در شهرستان ها آغاز می شود، تصریح کرد: تقریبا به ۳۰ هزار 
نفر تزریق شده است، تزریق واکسن در تهران و البرز به پایان رسیده 

است و به زودی در بوشهر آغاز می شود.
کمک  به  ایران  تولید  است واکسن های  بهتر  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
شود،  انجام  سریعتر  هرچه  واکسیناسیون  تا  بیاید  دیگر  واکسن های 
گفت: برخی از کشورها در حال تزریق واکسن به شهروندان خودشان 
اینکه سرعت  یا برای کشورهای دیگر ارسال میکنند؛ برای  هستند و 

واکسیناسیون باال برود از واکسن های داخلی استفاده شود.
موجود  کارخانه  در  واکسن  دز  میلیون  یک  اینکه،  به  اشاره  با  محرز 
نشان  خاطر  هستیم،  بهداشت  وزارت  اظطراری  مجوز  منتظر  و  است 
تا  داشت  اذعان  خبری  گزارش  در  کرونا  واکسن  تولید  مسؤول  کرد: 
ماه  تا یک  اگر  و  تولید می شود  واکسن  میلیون دز  آخر خرداد چند 
دیگر کارخانه صنعتی تولید واکسن راه اندازی شود در ماه میلیون ها دز 

واکسن می توانیم تولید کنیم.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه سیستم واکسیناسیون 
ما فوق العاده عالی است و مشکالتی که کشورهای غربی  بهداشت  و 
داشته اند را ما نداریم،اذعان داشت: اگر واکسن در اختیار داشته باشیم 
می توان به سرعت واکسیناسیون را انجام داد، بنابراین وزارت بهداشت 
به سرعت  و  وقت  اسرع  در  می توان  دهد  قرار  دراخیار  را  واکسن  اگر 

واکسیناسیون را انجام داد.
مقابل  در  ایران  در  سراسری  واکسیناسیون  سابقه  اینکه،  بیان  با  وی 
بیماری سرخک و سرچه و  اریون در مدت کوتاه را داریم، گفت: وزارت 
بهداشت توانست تمام ایران را در مقابل این بیماری ها واکسینه کند 
واکسن  باید  فقط  است  عالی  ما  واکسینتاسیون  سیستم  بنابراین 

دراختیار باشد تا سریعا انجام شود.
محرز در پایان گفت: امیدواریمان این است که بتوانیم با واکسیناسیون 
اکثریت مردم در جامعه سیستم آموزش دانشگاه مدارس را در اول پاییز 

شروع کنیم.
شیوع بی سابقه ویروس کرونای دلتا در انگلیس

سازمان بهداشت انگلیس که فعالیت انواع ویروس کرونا در این کشور 
را تحت نظر می گیرد اعالم کرد کارشناسان معتقدند ویروس کرونا از 
نوع دلتا یا همان ویروس جهش یافته هند هم اکنون در حال گسترش 

در انگلیس است.
به گزارش آوای دریا به نقل از تلگراف ویروس کرونای دلتا یا بی-۱. ۶۱۷. 
۲ همان ویروس جهش یافته و بسیار مسری است که برای اولین بار 
در هند شناسایی شد.  سازمان بهداشت انگلیس روز پنجشنبه اعالم 
کرد شمار مبتالیان به بیماری کرونا در این کشور در روز پنجشنبه ۵ 
هزار و ۲۷۴ نفر افزایش یافت که باالترین رقم از ۲۶ ماه مارس میالدی 

تاکنون است.  
این سازمان افزود: بیمارانی که به ویروس کرونا از نوع دلتا مبتال شده اند 
با خطر بیشتری هنگام بستری شدن مواجه هستند. با غالب شدن این 

ویروس در سرتاسر انگلیس، همه باید احتیاط بیشتری بکنند.  
انگلیس، در یک هفته گذشته  بهداشت  به داده های سازمان  توجه  با 
بیمارستان  در  بودند  مبتال  دلتا  نوع  از  کرونا  ویروس  به  که  نفر   ۲۷۸

بستری شده اند.  
براساس آخرین آمار موجود در وب سایت آماری وورلد میترز در انگلیس 
در  شده اند  مبتال  کرونا  بیماری  به  نفر  میلیون   ۵ به  نزدیک  تاکنون 

حالی که ۱۲۷ هزار و ۸۱۲ نیز قربانی این ویروس همه گیر شده اند.  
سازمان جهانی بهداشت در هفته جاری با هدف جلوگیری از انگ زدن 
آنجا شناسایی  در  کرونا  ویروس  یافته  انواع جهش  که  به کشورهایی 
شده، تصمیم گرفت تا بجای اسامی پیشین از حروف الفبای یونانی 

برای نامگذاری ویروس ها استفاده کند.  
انگلیس  در  بار  نخستین  برای  که  ویروس.۱.۱.۷  نام  اساس  براین 
آفریقای  در  بار  اولین  برای  که  ویروس.۱.۳۵۱  و  آلفا  شد،  شناسایی 
جنوبی دیده شد بتا خوانده می شود. P.۱  هم گاما و B.۱.۶۱۷.۲ هند 
هم دلتا نامگذاری می شود. دیگر سویه های شناسایی شده به همین 

ترتیب و براساس  حروف الفبای یونانی نامگذاری می شود.

10 میلیون واکسن »کوو ایران برکت« بزودی تزریق 
می شود

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به اتمام پروژه کالن ساخت 
مجوزهای  دریافت  و  آینده  هفته  یک  طی  کووبرکت  ایرانی  واکسن 
برکت  ایران  کوو  واکسن  میلیون   ۱۰ بزودی  گفت:  اخالقی،  و  بالینی 
تزریق و تا پایان سال تمام افراد واجد شرایط واکسن دریافت خواهند 

کرد.
کرونا  واکسن  تولید  حوزه  در  بومی  شرکت  افزود:۵  رییسی  علی رضا 
انتهای  تا  فعالیت می کنند و پیش بینی می شود واکسن کووبرکت 
خردادماه وارد مرحله عملیاتی شود و در مرحله اول یک میلیون دوز 

واکسن به گروه های هدف تزریق خواهد شد.
افراد  میر  و  مرگ  کاهش  واکسیناسیون  از  هدف  اینکه  بیان  به  وی 
مردم  از  درصد   ۷۰ باید  ویروس  زنجیره  قطع  برای  گفت:  مبتالست، 

واکسینه شوند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تا ۷ ماه آینده تمام افراد در 

گروه های هدف در مرحله اول واکسن تزریق خواهند کرد.
وی تاکید کرد: اکر ما بدنبال تولید واکسن داخلی نمیرفتیم کشورهای 
نمی دادند و حرف هایی  ما  به  را  واکسن  اجازه فروش  براحتی  خارجی 
که امروز دنیا از حقوق بشر و اموری از این دست می زند، گزافه ای 

بیش نیست.
رییسی، به بی عدالتی در عرصه بین الملل گریزی زد و گفت: کشور 
کانادا و آمریکا و کشورهای اروپایی بیش از ۳ برابر جمعیت کشورشان 
از واکسن های تولید شده در دنیا را ۵  واکسن خریدند و ۸۴ درصد 

کشور استفاده کردند.
در  واکسن  دوز  میلیون   ۲ از  بیش  کرد:  اظهار  بهداشت  وزیر  معاون 
تاریخ مصرف آن در حال  اروپایی ذخیره شده و  آمریکا و چند کشور 
اتمام است و این در حالی است که میانگین تزریق واکسن در برخی از 

کشورهای فقیر ۲۵ عدد در طول شبانه روز است.
وی اظهار داشت: بیشترین تعداد مرگ و میر مبتالیان کرونا در آمریکا 
امکانات  از  این کشور  به سیاه پوستان است و سفید پوستان  مربوط 

درمانی بسیار بیشتری برخوردار هستند.
به گفته وی، بی عدالتی در عرصه بین المللی به حدی است که آمریکا 
به هم پیمان خود کشور کانادا تا قبل از اتمام واکسیناسیون در کشور 
خود اجازه فروش واکسن نمی داد و پس از اطمینان از واکسینیه مردم 

خود به این کشور واکسن صادر کرد.
حیاتی  اهمیت  از  کرونا  داخلی  واکسن  ساخت  اینکه  بیان  با  وی 
برخوردار است، گفت: طبق قرار بین ایران و شرکت کواس، این شرکت 
باید تاکنون ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن به ایران باید تحویل می داد که 

تاکنون فقط ۲ میلیون دوز تحویل ما شده است.
به گفته وی، در ایران به ازای هر یکهزار تن جمعیت کمتر از یک و نیم 
تخت بیمارستانی وجود دارد در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی 
۷ تخت به ازای هر هزار نفر است اما با این وجود شبکه بهداشت و 
درمان کشور عملکرد مطلوب تری نسبت به بسیاری از کشورها از خود 

برجای گذاشته است.
وی اظهار داشت: در کشورهای اروپایی ۶۲ درصد از سالمندان در خانه 
سالمندان نگهداری می شود در حالی که ۹۹ درصد از سالمندان ایرانی 
در کنار خانواده های خود زندگی می کنند و شکل و نحوه مراقبت از 

سالمندان در ایران بسیار مطلوب تر از کشورهای مدعی بوده است.
ایران  در  شغل   ۳۰۰ و  یکهزار  برای  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر  معاون 
اقدامات  چنین  نمونه  که  شده است  تدوین  بهداشتی  پروتکل های 

کارشناسی شده در بسیاری از کشورها مشاهده نمی شود.
نهمین محموله واکسن روسی به ایران ارسال شد

نهمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی در حجم ۱۰۰ هزار دوز 
امروز پنجشنبه از طریق شرکت هواپیمایی ماهان به ایران ارسال شد.

اسپوتنیک  واکسن  دوزی  میلیون  دو  قرارداد  بر  عالوه  روسیه  و  ایران 
وی که بهمن ماه پارسال میان دو طرف امضا شد، اواخر فروردین نیز  
قرارداد ۶۰ میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل ۳۰ میلیون 
نفر را امضا و نهایی کردند که  براساس آن قرار است در سال جاری به 

ایران ارسال شود.
واکسن  مشترک  تولید  طرح  واکسن،  محموله های  ارسال  با  همزمان 
اسپوتنیک-وی در ایران وارد مرحله اجرایی شده و تاکنون دو شرکت 
ایرانی، سلول های تولید واکسن را با موفقیت کشت کرده اند و بزودی 

تولید مشترک آغاز خواهد شد.
گفتنی است که با احتساب این محموله تعداد واکسن های تحویلی از 

روسیه به ایران به مرز یک میلیون دوز نزدیک شده است.

اخبار حوزه سالمت



بهزیستی بندرعباس در مسیر توانمندسازی و استقالل 
جامعه هدف

تحت  مددجویان  توانمندسازی  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  هدف  با 
پوشش یک دوره کالس آموزش خیاطی ویژه زنان سرپرست خانوار 
و  بندرعباس  شهرستان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  اداره  مشارکت  با 
همکاری حوزه علمیه خواهران در محل سالن فرهنگی این مجموعه 
به همت شورای فرهنگی و امور بانوان  و دفتر زنان این اداره برگزار 

شد .
شهرستان  بهزیستی  اداره  عمومی  روابط  خبر  واحد  گزارش  بر  بنا 
توانمند سازی جامعه هدف  و  اشتغال  ایجاد  راستای  در  بندرعباس 
تحت پوشش یک دوره کارگاه آموزش خیاطی در محل حوزه علمیه 
خواهران شهرستان بندرعباس ویژه تعداد ۱۲ نفر از زنان سرپرست 
با   را  تولیدی پوشاک آموزش های الزم  اندازی  راه  با  هدف  خانوار 

تدریس  اساتید اداره آموزش فنی و حرفه ای فراگرفتند.
ایجاد اشتغال پایدار و توانمند سازی جامعه هدف 

تحت پوشش یکی از اولویت های حائز ا همیت سازمان 
بهزیستی به شمار می رود 

علی جاودان رئیس بهزیستی شهرستان بندرعباس طی  نشستی با 
بندرعباس  شهرستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  سلیمانی  راضیه 
در راستای توسعه و گسترش زمینه های همکاری مشترک دیدار و 

گفتگو کرد.
اداره بهزیستی  بنابر گزارش روابط عمومی  به گزارش آوای دریا و  
شهرستان بندرعباس علی جاودان مدیر بهزیستی بندرعباس به اتفاق 
این   علمیه خواهران  مجموعه حوزه  در  همراه  ضمن حضور  هیات 
شهرستان با راضیه سلیمانی مدیر این مجموعه  در راستای تعامل و 
همراهی بیشتر و نیز توسعه و گسترش زمینه های همکاری مشترک 

از نزدیک دیدار و گفت وگو کرد.
از خدمات سازمان  ارائه گزارش مبسوطی  به  این نشست   و ی در 

بهزیستی به جامعه هدف تحت پوشش و عموم مردم پرداخت.
میان  همکاری   : کرد  اظهار  نشست  این  برگزاری  جریان  در  وی   
آگاهی بخشی   ، افزایی  برای هم  مناسبی  بهزیستی فرصت  و  حوزه 

و تاثیرگذاری است .
سازمان  مابین  فی  مشترک  همکاری  با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
بهزیستی و حوزه علمیه شاهد کاهش معنی دار آسیب های اجتماعی 

در جامعه باشیم .
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد اشتغال پایدار 
اولویت های  از  و توانمند سازی جامعه هدف تحت پوشش را یکی  

حائز اهمیت سازمان بهزیستی برشمرد .
و  توانمندی  بررسی  به  طرفین  نشست   این  در  است  ذکر  شایان 
ظرفیت موجود در هر دو مجموعه بر  تعامل بیشتر در راستا ی ارتقاء 

سطح همکاری ها و  استفاده از ظرفیت ها  و منابع تأکید کردند .
در  نیز   بندرعباس  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  سلیمانی  راضیه    
حمایتگر  و  مردمی  سازمانی  با  همکاری  جاودان   سخنان  تکمیل 

همچون بهزیستی را مایه  مباهات و افتخار حوزه علمیه  دانست .
رسان  خدمت  دستگاه های  از  یکی  بهزیستی  سازمان  گفت:  وی   
حمایت  و  خیرین  کمک  به  نیاز  ،که  رود  می  شمار  به  جامعه  در 
سازمان های دیگر دارد. در  پایان بر افزایش همکاری و تعامل بیشتر 

و  استفاده از ظرفیت های هر دو مجموعه تاکید گردید .
بانوان  امور  و  فرهنگی  به همت شورای  این  نشست  است   گفتنی 

بهزیستی بندرعباس برگزار شد.
فاطمه بُرنُس یکی از نخستین بانوان معلم هرمزگانی 

دارفانی را وداع گفت
فاطمه بُرنُس یکی از نخستین بانوان معلم هرمزگانی در سال ۱۳۲۸ 
محمدعلی  همراه همسرش  به  و  آمد  در  فرهنگ  اداره  استخدام  به 
در  تربیت  و  تعلیم  عرصه  پیشکسوتان  از  نیز  او  فینی-که  نجیبی 
هرمزگان است. سال ها در مناطق محروم و روستا های قشم، جاسک، 

فین و بندرعباس باعالقه وافر به آموزگاری پرداخت.
این بانوی فرزانه و پیشرو در دوم خرداد ۱۳۰۵ در فین بندرعباس 
پا به عرصه گیتی گذاشت .وی به همراه عایشه مهجوری و نصرت 
ترابی از اولین معلمان زن در هرمزگان بود. دبستان محمدیه و حافظ 

بندرعباس همواره به وجودش می بالند.
زنده  یاد بُرنُس، از نخستین بانوان آموزگار هرمزگانی و از نخستین 
مادری  و  آموزگار، همسر  بود که  استان  فرزانه  و  فرهنگی  زوج های 

نمونه بودن، سه افتخار وی به شمار می رود.
از ابتدای سال؛ بیش از ۱۱۶ هزار نفر وام ازدواج گرفتند

براساس اعالم بانک مرکزی از ابتدای امسال تا کنون )۱۸ خردادماه 
۱۴۰۰( بیش از ۱۱۶ هزار و ۴۱۷نفر وام ازدواج به مبلغ ۹۸ میلیون 

و ۲۷۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال دریافت کرده اند.
ایرنا نوشت: طبق تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ بانک ها مکلفند پرداخت 
تسهیالت  نخست  اولویت  در  را  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 

پرداختی به متقاضیان قرار دهند.
قرض  تسهیالت  سامانه  از  شده  اخذ  آمار  حسب  و  اساس  برهمین 
الحسنه ازدواج طی سال گذشته برای بیش از ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر 
برای  ازدواج  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۶۵۴ و  هزار   ۴۳۰ مجموع  در 

متقاضیان پرداخت شده است.  
براساس این گزارش آمار متقاضیان در صف سامانه ازدواج در پایان 
افزایش  به  توجه  با  بوده که  نفر  برابر ۸۱ هزار و ۷۲۸  سال ۱۳۹۹ 
سقف فردی تسهیالت ازدواج در سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۵۰۰ به ۷۰۰ 
از متقاضیان در صف  از زوجین، بخشی  میلیون ریال برای هر یک 
)به  بانک های عامل  نزد  به تکمیل مدارک خود  سال ۱۳۹۹ نسبت 
منظور بهره مندی از افزایش سقف فردی تسهیالت ازدواج در سال 

۱۴۰۰(، اقدام نکردند.  
برخی نیز به دلیل همین افزایش نسبت به حذف و ثبت نام مجدد 
در سال ۱۴۰۰ در سامانه ازدواج روی آورده اند، به طوری که تعداد 
متقاضیان در صف در سال جدید )تا ۱۸ خردادماه( به ۳۶۴ هزار و 

۳۹۰ نفر افزایش یافته است.  
افزایش چشمگیر ثبت نام کنندگان جدید، سبب شده تا پاسخگویی 

به متقاضیان دریافت تسهیالت مستلزم صرف زمان بیشتری باشد.
براساس این گزارش در پایان آذر ماه سال گذشته، نسبت تسهیالت 
از کسر  الحسنه )پس  انداز قرض  قرض الحسنه به سپرده های پس 
نشان دهنده  که  است  بوده  درصد   ۱۱۰ از  بیش  قانونی(  ذخیره 
قرض  منابع  از  بیش  الحسنه  قرض  تسهیالت  و  تکالیف  پرداخت 
الحسنه سیستم بانکی کشور از جمله تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، 
اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان 
بهزیستی کشور، حوادث قهری، پرداخت دیه به زندانیان نیازمند و 

... است.  
رییس کانون زنان بازرگان مطرح کرد:

ایجاد ارتباط کانون زنان هرمزگان با زنان بازرگان 
کشورهای دیگر مهم ترین اولویت ماست

رییس کانون زنان بازرگان استان هرمزگان گفت: رایزنی برای ایجاد 
ارتباط با زنان بازرگان کشورهای دیگر از مهم ترین اولویت این کانون 

درسال جاری است.
استان  پتانسیل های  و  وبینار معرفی ظرفیت ها  فرحناز علوی  در 
هرمزگان با کانون ملی زنان بازرگان ایران بیان داشت: کانون زنان 
بازرگان استان هرمزگان با پیگیری ها و حمایت های اتاق بازرگانی 
دفتر  دارای  اتاق  ریاست  دریغ  بی  های  ویژه حمایت  به  بندرعباس 
مستقل و مجزاست و تمام امکانات برای پیشبرد اهداف این کانون با 

تدوین برنامه های راهبردی مهیاست.
وی افزود:  همچنین در راستای بسط و گسترش سیطره عملکردی 
این کانون به زودی نمایندگی های این کانون را در شهرهای میناب، 
جاسک، کیش و قشم راه اندازی و افتتاح می نماییم که سال گذشته 
را در  بازرگان استان هرمزگان   نمایندگی کانون زنان  موفق شدیم 

بندرلنگه افتتاح نماییم.
علوی ادامه داد: انعقاد تفاهمنامه با بسیج مهندسی برای ارائه آموزش 
های رایگان و برگزاری دو دوره وبینار آموزشی برای بانوان عضو نیز 

از دیگر عملکردهای این کانون طی سال گذشته بوده است.
جشنواره ملی پویانمایی به میزبانی هرمزگان 

برگزار می شود
برنامه  و  پویانمایی  ملی  جشنواره  سومین  گفت:  هرمزگان  استاندار 
ایران به میزبانی هرمزگان در نیمه دوم سال جاری  های عروسکی 

برگزار می شود.
برگزاری  کرونا،  شیوع  دلیل  به  اینکه  بیان  با  همتی  فریدون  دکتر 
جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی ایران به تاخیر افتاد، 
دوم سال  نیمه  فرهنگی،  رویداد  این  از  دوره  داشت: سومین  اظهار 

جاری به میزبانی هرمزگان برگزار می شود.
وی افزود: در نخستین نشست ستاد استانی ،  کمیته های مختلفی 

برای برگزاری هر چه باشکوه تر  این جشنواره تعیین شد.
بسیار  دستاوردهای  جشنواره  این  اینکه  بیان  با  هرمزگان  استاندار 
بیش  به گذشت  توجه  با  گفت:   داشت،  خواهد  استان  برای  خوبی 
از یک سال از شیوع کرونا،  برنامه های این جشنواره که در سطح 
وسیعی تدارک دیده شده، می تواند زمینه نشاط فرهنگی را در استان 

و به ویژه در قشر هنرمندان فراهم کند.
 وی ادامه داد: با هماهنگی انجام شده با صدا و سیما، برنامه های 
مختلفی به منظور معرفی توانمندی های مختلف هرمزگان در رسانه 

فراهم  جشنواره  این  برگزاری  قالب  در  که  بستری  از  و  تولید  ملی 
خواهد شد، توانمندی های استان به تصویر کشیده می شود.

دکتر همتی، فرهنگ، پوشش سنتی، صنایع دستی، هنرهای بومی 
استان  توانمندی های  از  بخشی  را  و جاذبه های بخش گردشگری 
برای آشنایی مردم  را  این جشنواره فرصت خوبی  برشمرد و گفت: 

مناطق مختلف دنیا با آداب و سنن استان فراهم خواهد کرد.
استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران به منظور واگذاری میزبانی این جشنواره به هرمزگان، تصریح 
های  بخش  برگزاری  در  هنرمندان  و  نخبگان  از ظرفیت همه  کرد: 

مختلف جشنواره ملی پویانمایی بهره خواهیم برد.
گفتنی است،  پیش از این و در مردادماه ۹۸، تفاهم نامه ای به منظور 
واگذاری میزبانی این جشنواره به هرمزگان بین استاندار هرمزگان و 
معاون امور استان های صدا و سیما به امضاء رسیده بود که به دلیل 

شیوع کرونا اجرای آن متوقف شده بود.
مشاور رئیس ستاد مرکزی سومین جشنواره ملی 

پویانمایی منصوب شد
با حکمی از سوی سیدعباس فاطمی، رییس مرکز سیمای استان ها 
و رییس ستاد مرکزی »سومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های 
ستاد  رییس  مشاور  عنوان  به  کشفی  محمدباقر   ، ایران«  عروسکی 

مرکزی این جشنواره منصوب شد.
ملی  جشنواره  سومین  مرکزی  ستاد  رییس  فاطمی  عباس  سید 
پویانمایی و برنامه های عروسکی ایران در حکم  محمدباقر کشفی 

آورده است:
نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در امور فرهنگی، رسانه 
ای و اجرایی و به منظور هر چه باشکوه تر برگزار شدن این رویداد 
مهم فرهنگی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان مشاور رییس 
ستاد مرکزی درامور اجرایی سومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه 

های عروسکی ایران منصوب می شوید.
انتظار می رود ستاد استانی جشنواره در برنامه ریزی های اجرایی 
استانی و اتخاذ تمهیدات و بسترسازی مناسب و بکارگیری روش ها 
و شیوه های کارشناسی و عالمانه در برگزاری جشنواره، از نظرات و 

مشورت های ارزشمند جنابعالی بهره مند شوند.
مهم  رویداد  این  دستاوردهای  الهی،  الطاف  بر  تکیه  با  است  امید 
رونق  باعث  استانی،  و  ملی  رسانه  های  قابلیت  سایه  زیر  فرهنگی 

گردشگری و معرفی توانمندی های استان هرمزگان گردد.
به  ایران  عروسکی  های  برنامه  و  پویانمایی  ملی  جشنواره  سومین 
میزبانی هرمزگان در مهرماه سال جاری برگزار می شود و در کنار 
توسعه  به  کمک  جمله  از  متعددی  اهداف  جشنواره،  این  برگزاری 

گردشگری در استان در دستور کار قرار دارد.
حضور  با   ۹۸ مردادماه  فرهنگی،  رویداد  این  برگزاری  نامه  تفاهم 
امضا  به  ملی  رسانه  های  استان  امور  معاون  و  هرمزگان  استاندار 

رسیده بود.
۱۹ درصد دانش آموزان هرمزگان اضافه وزن دارند

از  پرورش هرمزگان گفت:  و  آموزش  بدنی و سالمت  تربیت  معاون 
مجموع ۳۶۲ هزار و ۹۶۸ دانش آموز استان که مورد غربالگری طرح 

کوچ قرار گرفتند، ۶۷ درصد دارای وزن مطلوب هستند.
پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون  باقری  علیرضا 
هرمزگان با اشاره به اتمام طرح کنترل وزن و چاقی ) کوچ( در استان 
گفت: در طرح کوچ بیش از ۳۶۲ هزار و ۹۶۸ دانش آموز دختر و 
الی ۱۸ سال استان هرمزگان مورد غربالگری قد و وزن  پسر هفت 

قرار گرفتند.
وی افزود: ۶۷.۴۳درصد دانش آموزان این جامعه آماری دارای وزن 
دانش  وزن  میزان  در  هرمزگان  استان  وضعیت  که  هستند  مطلوب 

آموزان، مطلوب و جایگاه چهارم کشور را دارا می باشد.
و چاق،   اضافه وزن  دارای  آموزان  دانش  از مجموع  باقری،  به گفته 
۶.۶۶ درصد دانش آموزان استان چاق و ۱۳.۳۳درصد نیز دارای اضافه 

وزن هستند.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش هرمزگان تصریح کرد: 
درصد،   ۴.۲۷ معادل  هرمزگانی  آموز  دانش  و ۵۱۲  هزار  تعداد ۱۵ 
معادل  نفر  و ۱۵۰  هزار  و همچنین ۳۰  وزن هستند  دارای کمبود 

۸.۳۱درصد نیز دارای وزن الغر می باشند.
باقری اضافه کرد: از ۲۶ مهرماه و همزمان با هفته تربیت بدنی، تعداد 
استان  پایگاه غربالگری قد و وزن در مناطق آموزشی ۲۲ گانه   ۶۱
فعال شد و بیش از۳۶۲ هزار و ۹۶۸ دانش آموز را مورد غربالگری 

اولیه قرار دادند.
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 10( برتر  نفرات  معرفی  با  اردیبهشت  فیلم  جشنواره  دهمین 
خردادماه( به کار خود پایان داد.

آرای هئیت داوران متشکل از "تورج اصالنی، امید خوش نظر 
شرح  به  اردیبهشت  فیلم  جشنواره  دهمین  نقاشی"  حسن  و 

ذیل است:
میلیون   1۵ مبلغ  همراه  به  پژوهش  و  تحقیق  بهترین  جایزه 
“لنه  فیلم  برای  بهروز عباسی دشتی  به  گیرد  تعلق می  ریال 

بندرعباس 1۹2۷”
ریال  میلیون   1۵ مبلغ  همراه  به  برداری  تصویر  بهترین  جایزه 
مهم  “هیچ چیز  فیلم  برای  راستجو  رامین  به  گیرد  تعلق می 

نیست”
جایزه بهترین تدوین به همراه مبلغ 1۵ میلیون ریال تعلق می 

گیرد به شهاب آبروشن برای فیلم “یک تماس از دست رفته”
جایزه بهترین فیلمنامه به همراه مبلغ 1۵ میلیون ریال تعلق 

می گیرد به حدیث دبیده برای فیلم “زنگ تفریح”
تعلق می  ریال  میلیون  مبلغ 1۵  به همراه  بهترین صدا  جایزه 

گیرد به منصور وحدانی برای صداگذاری فیلم “مم دال”
جایزه بهترین انیماتور به همراه مبلغ 1۵ میلیون ریال تعلق می 

گیرد به محمد درویشی برای فیلم “ساخت”
جایزه بهترین تهیه کننده به همراه مبلغ 1۵ میلیون ریال تعلق 

می گیرد به سید رائد تهرانی برای فیلم “زیورک”
جایزه ویژه هیات داوران به همراه مبلغ 1۵ میلیون ریال تعلق 
فیلم  بازیگری  برای  افکن  پیل  حسین  یاد  زنده  به  گیرد  می 

“بومون”
جایزه بهترین کارگردانی به همراه مبلغ 1۵ میلیون ریال تعلق 
می گیرد به شقایق جهانداری برای فیلم “هیچ چیز مهم نیست
بیست  مبلغ  همراه  به  گرمساری  کوروش  یاد  زنده  ویژه  جایزه 
برای فیلم “مم  به اصغر بشارتی  میلیون ریال تعلق می گیرد 

دال”
جایزه دوم بهترین فیلم بخش خلیج فارس به همراه مبلغ 40 
فیلم  برای  میرعرب  منصوره  به  گیرد  می  تعلق  ریال  میلیون 

“بازار آرزوها”
تندیس  همراه  به  فارس  خلیج  بخش  فیلم  بهترین  اول  جایزه 

فرشاد  به  گیرد  می  تعلق  ریال  میلیون   ۵0 مبلغ  و  جشنواره 
فداییان برای فیلم “جهله”

و  جشنواره  تندیس  همراه  به  انیمیشن  فیلم  بهترین  جایزه 
مبلغ ۳0 میلیون ریال تعلق می گیرد به امین علیمرادی برای 

فیلم “زندان و سیگار”
جایزه بهترین فیلم تجربی به همراه تندیس جشنواره و مبلغ 
۳0 میلیون ریال تعلق می گیرد به بهروز عباسی دشتی برای 

فیلم “ما دانیم قدر ما؟”
جایزه دوم بهترین فیلم مستند به همراه مبلغ 20 میلیون ریال 

تعلق می گیرد به جلیل شیخ زاده برای فیلم “بومون”
و  تندیس جشنواره  به همراه  فیلم مستند  بهترین  اول  جایزه 
مبلغ ۳0 میلیون ریال تعلق می گیرد به مهدی میرزایی برای 

فیلم “زیورک”

میلیون   20 مبلغ  همراه  به  داستانی  فیلم  بهترین  دوم  جایزه 
ریال تعلق می گیرد به عیسی صادقی برای فیلم “دیاپازون”

جایزه اول بهترین فیلم داستانی به همراه تندیس جشنواره و 
مبلغ ۳0 میلیون ریال تعلق می گیرد به شهاب آبروشن برای 

فیلم “یک تماس از دست رفته”
جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم به همراه مبلغ 10 میلیون ریال 
تعلق می گیرد به سید طاهره وحدانی برای فیلم “قطره های 

سبز”
 بنا به صالح دید هیات داوری جایزه سوم خلیج فارس حذف می 

گردد و جایزه بهترین کارگردانی به جشنواره اضافه می شود.

"شاد" دیگر رایگان نیست
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  گفته  به 
از  استفاده  تیرماه  ابتدای  از  اطالعات، 
تعرفه  همانند  و  نیست  رایگان  شاد  سامانه 
یک سوم  صورت  به  داخلی،  پیام رسان های 

تعرفه اینترنت بین الملل محاسبه می شود.
این  به  کرونایی  شرایط  در  مدارس  تعطیلی 
بلکه  است،  تعطیل  آموزش  که  نبود  منظور 
بدون هیچ درنگی کالس های  و  از مدتی  بعد 
آموزشی و مجازی هم برای دانش آموزان و هم 
ادامه دار  با  شد.   راه اندازی  دانشجویان  برای 
شدن شرایط و روند صعودی کرونا در کشور 
تعطیلی  ادامه  بر  مبنی  اتخاذشده  تصمیم  و 
و  تداوم  منظور  به  و  دانشگاه ها  و  مدارس 
پایداری یادگیری دانش آموزان و جلوگیری از 
ایجاد وقفه در آموزش آن ها، وزارت آموزش 
راه اندازی  به  اقدام  کشور  کل  پرورش  و 

اپلیکیشن "شاد" کرد.
ارتباطات  -وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
درباره  گذشته  سال  اطالعات-  فناوری  و 
بود که تالش  گفته  به سامانه شاد  دسترسی 
شدن  رایگان  برای  الزم  مصوبات  می کنیم 
همیشگی این شبکه نیز اخذ شود. باوجود این، 
حسین فالح جوشقانی -معاون وزیر ارتباطات 
هفدهم  دوشنبه،  روز  اطالعات-   فناوری  و 
خردادماه اعالم کرد: سامانه دانش آموزی شاد 
در طول سال تحصیلی 1400-1۳۹۹ به منظور 
در  رایگان  صورت  به  آموزشی  خدمات  ارایه 
اختیار دانش آموزان قرار داشت، این سامانه از 

ابتدای تیر سال جاری رایگان نیست.

ارایه خدمات سامانه شاد  به جای  افزود:  وی 
دانش آموزی  سیم کارت های  رایگان،  بصورت 
دانش آموزان  اختیار  در  رایگان  بسته های  با 
دانش آموزان  آن  براساس  تا  می گیرد  قرار 
پیدا  دسترسی  درسی  کالس های  به  بتوانند 

دریافت  را  خود  آموزشی  خدمات  و  کرده 
کنند. سامانه مورد استفاده برای ارائه خدمات 
آموزشی دانش آموزان از سوی وزارت آموزش 
ارتباطات  وزارت  و  می شود  تعیین  پرورش  و 
وزارتخانه  این  تاکنون  ندارد.  آن  در  نقشی 

با  دسترسی  ایجاد  برای  را  خود  توان  تمام 
جمله  از  سامانه ها  این  به  مناسب  و  کیفیت 
این پس  از  به کار گرفته است و  سامانه شاد 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  هماهنگی  با  هم 
سیم کارت های  قالب  در  را  همکاری  این 

دانش آموزی ادامه خواهد داد.
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس 
سیم کارت ها  این  ارایه  نحوه  درباره  رادیویی 
با  دانش آموزی  سیم کارت های  طرح  گفت: 
قابلیت های مختلف و بسته های مورد نظر در 
معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در 
حال تدوین است و با تکمیل فرایندهای مورد 
الزم  اطالع رسانی  سیم کارت ها،  این  در  نیاز 
استفاده  تعرفه  تیرماه  اول  از  می شود.  انجام 
پیام رسان های  تعرفه  همانند  سامانه  این  از 
اینترنت  تعرفه  یک سوم  صورت  به  داخلی، 

بین الملل محاسبه می شود.
نیلوفر  گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 
دانش آموز  آموزشی  شبکه  -مسئول  شرفی 
تابستان  در  شاد  شبکه  استمرار  از  )شاد(- 
شبکه  به  دسترسی  بود:  گفته  و  داده  خبر 
رئیس  دستور  براساس  گذشته  سال  در  شاد 
نیز  حاضر  حال  در  و  بود  رایگان  جمهور 
تا  اسالمی«  مجلس شورای  »مصوبه  براساس 
اعالم  رایگان  این دسترسی  پایان سال 1400 
خدمت  که  صورتی  در  بنابراین  است.  شده 
به دانش آموزان  به صورت غیررایگان  خاصی 
و  شفاف سازی  را  موضوع  این  شود،  عرضه 

اطالع رسانی خواهیم کرد./ ایسنا

دهمین جشنواره فیلم اردیبهشت
 به کار خود پایان داد



اما مجلسی و دوست داشتنی است که  قرابیه شیرینی محلی 
طرفداران  و…  قزوین  زنجان،  ترکیه،  آذربایجان،  مناطق  در 
این  برایتان  شاید  نباشید  مناطق  این  اهل  اگر  دارد.  بسیاری 

سوال پیش بیاید که قرابیه چیست؟ 
با بادام، شکر و تخم مرغ تهیه  قرابیه نوعی شیرینی است که عمدتا 
میشود و روی آن پر از مغز پسته و بادام است و به شیرینی گران قیمت 
و مجلسی معروف است. عموما این شیرینی را به اسم قرابیه تبریز و یا 
قرابیه ترکیه میشناسند. هرچند که قرابیه مخصوص تبریز نیست و در 
همه شهرها هوادار دارد. قرابیه، انواع مختلفی مانند قرابیه گردویی و 

قرابیه نارگیلی و ... دارد. 
مواد الزم 

سفیده تخم مرغ ۳ عدد
بادام خام ۱۵۰ گرم

شکر ۲۰۰ گرم
وانیل یک چهارم قاشق چایخوری

بادام،پسته و شکر برای تزیین
طرز تهیه :

بادام ها را خرد و ریز کنید. برای این کار میتوانید بادام ها را درون غذا 
ساز بریزید و یا در کیسه پالستیکی ریخته و سپس بکوبید. و یا از پودر 

بادام به صورت آماده تهیه کنید.
فر را در ۱۵۰ درجه سانتی گراد و یا ۳۵۰ درجه فارنهایت  تنظیم کرده  
تا به مدت سی دقیقه گرم شود. )قبل از روشن کردن فر، سینی فر را 
بیرون بیاورید.( بادام ها را در ظرفی بریزید. شکر، وانیل و سفیده تخم 
مرغ را به آن اضافه کنید. کمی مخلوط کنید و سپس با دنده ی ریز 

چرخ گوشت مواد را دو مرتبه چرخ کنید.
خمیر را کمی ورز دهید. اگر احساس کردید خیلی سفت است میتوانید 
آن را دوباره در غذاساز بریزید و یک سفیده تخم مرغ دیگر به خمیر 
اضافه کنید تا نرم شود. خمیر آماده شده باید تقریبا سفید رنگ باشد.

یا  و  ماسوره  به کمک  کنید.  پهن  روغنی  کاغذ  فر یک  داخل سینی 
قاشق و یا اسکوپ ساز خمیر را با فاصله و با اندازه های تقریبا یکسان 

روی کاغذ روغنی قرار دهید. 
کمی پسته و بادام را خرد کنید. برای تزیین شیرینی مقداری پسته، 

بادام و در صورت تمایل مقداری شکر روی شیرینی ها بپاشید و کمی 
فشار دهید تا به روی خمیر بچسبند.

سینی را داخل فر بگذارید و اجازه دهید به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه 
کمی  فقط  نسوزند.  ها  شیرینی  که  باشید  مراقب  بپزند.  ها  شیرینی 

اطرافشان و روی آن ها طالیی رنگ شود کافی است.
وقتی شیرینی ها آماده شدند آن ها را از فر خارج کنید. صبر کنید 
از کاغذ روغنی جدا کنید. ممکن است بعضی  تا خنک شوند سپس 
ها  برای جدا کردن آن  باشند؛  به کاغذ روغنی چسبیده  ها  شیرینی 
مقداری آب به پشت کاغذ روغنی اسپری کنید. همچنین میتوانید از 

دستمال پارچه ای مرطوبی به جای اسپری آب استفاده کنید. سپس 
شیرینی را به آرامی از کاغذ روغنی جدا کنید.

نکات کلیدی:
-این شیرینی خیلی زود و در مجاورت هوا خشک می شود. بهتر است 

آن ها را در ظرفی در دار نگه داری کنید.
-برای تزیین شیرینی به جای اینکه بادام و پسته را خودتان خرد کنید، 

میتوانید از خالل بادام و خالل پسته استفاده کنید.
-برای تهیه قرابیه گردویی به جای بادام از پودر گردو و یا گردوی ریز 

شده استفاده می شود.

با سرآشپز= شیرینی قرابیه 
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صنایع دستی نماد هویت و فرهنگ ایرانی است

10 ژوئن روز جهانی صنایع دستی است که در سال 1400 با بیستم 
دستی  صنایع  جهانی  شورای  تاسیس  با  و  است  برابر  ماه  خرداد 

نامگذاری شد.
که  آثاری  و  هنر  گرامیداشت  برای  است  روزی  روز جهانی صنایع دستی، 
مردان و زنان سخت کوش کشورها، آن ها را با دل و جانشان تولید می کنند. 
مختلف  رشته   ۳۰۰ در  صنعتگر  و  هنرمند  میلیون   ۳ از  بیش  ایران،  در 

هنرهای سنتی و صنایع دستی مشغول به کار هستند.
با دست  اولیه بومی  آثار صنایع دستی مجموعه ای است که به وسیله مواد 
و ابزار مورد نیاز ساخته می شود. هنرهای دستی هر کشوری نسل به نسل 
منتقل شده تا به امروز رسیده و به نسل های بعدی نیز انتقال خواهد یافت. 
ساختن صنایع دستی ریشه در تاریخ دارد و نمی شود برای پیدایش آن تاریخ 
اشیا ساده شکل های پیچیده تر و  به مرور زمان  اما  دقیقی را مشخص کرد 
زیباتری به خود گرفته اند. صنایع دستی فقط برای خرید و فروش نیستند، 

بلکه می توانیم با آن ها فرهنگ و تمدن را مبادله کنیم.
شورای جهانی صنایع دستی

با راه اندازی شورای جهانی صنایع دستی، صنایع دستی و سنتی، به صورت 
بخشی از حیات فرهنگی- اقتصادی ملت ها، مورد توجه قرار گرفت. ایران، از 
سال ۱۳۴۷ شمسی از طریق سازمان صنایع دستی کشور، به عضویت این 
اقیانوسیه ی آن، مشغول فعالیت شد. این  شورا درآمد و در مجمع آسیا و 
شورا، در ابتدا با شمار محدودی از اعضا کار خود را آغاز کرد. اما هم اکنون، 
۹۰ کشور جهان را تحت پوشش دارد و دبیرخانه ی آن، در شهر آمستردام 

هلند قرار دارد.
ایران در شورای جهانی صنایع دستی

ایران  صنایع دستی  سازمان  توسط  میالدی(   ۱۹۶۸(  ۱۳۴۷ سال  از  ایران 
به عضویت شورای جهانی صنایع دستی درآمد و به تبع غرب آسیا بودن به 

عضویت مجمع آسیا و اقیانوسیه رسید.
شهرها و روستاهای جهانی شده ایران از نظر شورای مذکور عبارتند از:

شیراز - شهر جهانی صنایع دستی
زنجان - شهر جهانی ملیله

مالیر - شهر جهانی مبلمان منبت
آباد گیالن - روستای  قاسم  روستای 

جهانی چادرشب بافی
تبریز - شهر جهانی فرش

اصفهان - صنایع دستی خالق
مشهد - شهر جهانی گوهرسنگ ها

اللجین همدان - شهر جهانی سفال
جهانی  شهر   - کردستان  مریوان 

کالش بافی )گیوه(
گلیم  - شهر جهانی  کرمان  سیرجان 

شیریکی پیچ
آباده فارس - شهر جهانی منبت
میبد یزد - شهر جهانی زیلوبافی

 - جنوبی  خراسان  خراشاد  روستای 
روستای جهانی حوله بافی

و  سیستان  کلپورگان  روستای 
بلوچستان - روستای جهانی سفالگری

 هرمزگان دارای ۴۵ رشته صنایع دستی فعال
 شک بافی ،خوس بافی، حضایه بافی، لباس محلی، حصیر بافی )سبد بافی - 
سواس بافی(، سفالگری سنتی، جهله سازی، رودوزی های سنتی }گالبتون 
 ، بادله دوزی، شک دوزی، سوزن دوزی  دوزی )کمه زنی(، خوس دوزی، 
)بربط  سازی  ساز  تزئینی،  سازی  لنج  دریایی،  دستی  صنایع  دوزی،  برقع 
سازی – دهل ، پیپه وکسر(  از صنایع سنتی  استان هرمزگان است.هنرهای 
آداب،  اعتقادات  در  استوار  و  عمیق  ریشه های  که  مردمی  و  بومی  اصیل، 
نمایشگر  دارد  و  و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه  عادات، رسوم، سنن 
فرهنگ و تمدن اقوام آن منطقه است و صنعتگران به عنوان خالق این هنرها 
از عمق جان در تولید اثر نقش آفرینی می کنند، تولید کننده این صنایع 
دستی اما این روزها حال و روز خوشی ندارند. کسادی بازار قروش و کرونا 

درآمد این افراد را از بین برده است.

بازار راکد فروش صنایع دستی
یش از دو سال است که کرونا همه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
زیادی  گرفتاری  با  را  مشاغل  از  خیلی  و  متوقف  زیادی  تا حدودی  را  و... 
مواجه کرده است.هنرمندان صنایع دستی هم از جمله این مشاغل هستند 
که از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون با مشکالت بی شماری دست و پنجه 
نرم می کنند. تعداد زیادی از این هنرمندان همه ی سرمایه شان را در این 
کار گذاشته اند و تنها منبع درآمدشان هنر دستانشان است. غبار رکودی که 
کرونا بر بازار صنایع دستی کشور انداخته و باعث شده تا این روزها بسیاری 
از هنرمندان یا خانه نشین شوند و یا به مشاغل دیگری روی بیاروند. تعطیلی 
گردشگر مشکالت  ورود  برای  کرونایی  و محدودیت های  گردشگری  مراکز 
زیادی را برای فروش صنایع دستی کشور ایجاد کرده است. صنایع دستی که 

فروش خود را از رونق گردشگری داشتند با رکود بازار روبرواست.
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