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سفره های خالی 
از سحری و افطاری

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان مطرح کرد
رشد 69 درصدی مشارکت خیرین 

در مدرسه سازی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:
به دنبال خشنود کردن مردم هستیم 

2نه فالن مسئول

2

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان خبر داد 
اجرای طرح کیفیت بخشی 

کنکور سراسری در هرمزگان

2

فرمانده مرزبانی هرمزگان خبر داد

کشف ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در هرمزگان

دعوت به همکاری 
به تعدادی نیروی آقا جهت کار در فالفلی نیازمندیم 

ساعت کاری 6 عصر تا 1شب محدوده گلشهر جنوبی حقوق 4 میلیون تومان 
09209300917

دکتر معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد

طرح های توسعه ای؛ پلی در جهت 
اشتغالزایی و افزایش تولید

آماده نقش آفرینی مضاعف در تحقق شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری هستیم
  گروه گزارش// دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفت وگو 
با خبرنگار دریا ضمن تبریک ســال جدید اظهار داشت: با راهبری فوالد مبارکه 
زیرساخت های الزم برای تحقق افزایش تولید، استفاده از شرکت های دانش بنیان 
و تحول در اشــتغال آفرینی در فوالد هرمزگان مهیا شده و آماده نقش آفرینی 

مضاعف در تحقق شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری هستیم. 
  وی در این گفتگو گزارشی از عملکرد فوالد هرمزگان در سال 1400 را بیان 
با ارزش افزوده باال برای فوالد  داشت. معروفخانی سال 1400 را سالی خوب 
هرمزگان عنوان داشت و گفت: تحریم و کرونا دو مانع برای تولید بودند که البته 
با تشکیل کارگروه های تخصصی این موانع تا حد زیادی برطرف شدند اما تامین 
انرژی برق و گاز در سال 1400 مانعی اساسی و بی سابقه برای تولید بود و اگر 
این موانع از سوی مراجع ذیربط و آینده نگری در دولت های قبل حل می شد، با 

برنامه ریزی های انجام شده رکورد تولید سالیانه نیز محقق می گشت. 
تولید یک میلیون و 7۱3 هزار و 3۴8 تن آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰

  مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه به عملکرد بسیار خوب این شرکت در تولید 
آهن اسفنجی و دستاوردهای شرکت فوالد هرمزگان در بخش احیاء مستقیم اشاره 
کرد و گفت : در سال 1400 ما با وجود تمام توقف ها و مشکالت 3.8 درصد رشد 
تولید در این محصول را شاهد بوده و 1 میلیون و 713 هزار و 348 تن آهن اسفنجی  
تولید کردیم. وی خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از کمبود انرژی، واحد احیا مستقیم 
را بی بهره نگذاشت و در این بخش به میزان  38000 تن توقف تولید داشتیم، اما با 
این وجود ما موفق شدیم رکورد سالیانه را ارتقا دهیم، وی رکورد قبلی در این حوزه 

را مربوط به سال 97 با تولید 1 میلیون 691 تن خواند.

 گروه خبر // مدیر کل امــور مالیاتی هرمزگان از تمدید مهلت 
تســلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1۴00 تا ۲۴ 

فروردین ماه سال جاری برای مودیان خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ »رضا آخوند زاده« در این باره با اشــاره به 
بخشنامه شماره ۵39/1400/۲00، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، 
اظهار داشــت: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره چهارم )فصل زمســتان( ســال 1400 با تعطیالت 
نوروز و همچنین با توجه به درخواســت های مودیان مشــمول نظام 
مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم نمودن 
زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و 

مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان 
1400 تا ۲4 فروردین ماه تمدید می شود.

  وی ادامه داد: براین اساس، ادارات  امور مالیاتی هرمزگان در سراسر 
استان موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی )فصل زمســتان( سال 1400 را 
تا پایان روز چهارشــنبه ۲4 فروردین ماه 1401 تسلیم نمایند، امکان 
برخورداری صد در صد بخشــودگی جرایم عدم تســلیم اظهارنامه 
در موعــد مقرر برای دوره مزبور و همچنیــن جریمه تاخیر در مدت 
 یاد شــده را در صورت درخواســت کتبی برای مودیــان فوق الذکر

فراهم کنند.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد

تمدید مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده 

تا ۲۴ فروردین
1

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۴فروردین

امهال سه ساله تسهیالت کشاورزان زیان دیده از سیل 
   گروه خبر //سرپرســت معاونــت برنامه ریزی 
و  امهال تسهیالت  از  جهاد کشــاورزی هرمزگان 
بخشودگی سود کارمزد کشاورزان خسارت دیده از 

سیل خبر داد. 
  سرپرست معاونت برنامه ریزی جهاد کشاورزی هرمزگان 
گفت: سه روش برای جبران خسارت ناشی از سیل برای 

کشاورزان هرمزگانی در نظر گرفته شد ه است.

مریم محمد زاده گفت: تســهیالت اخذ شده کشاورزان 
آسیب دیده ناشی از سیل و آبگرفتگی که سررسید آن سال 
گذشته بود به مدت سه سال امهال و همه سود و کارمزد 
این تسهیالت بخشیده می شود.او گفت:تا کنون 16 میلیارد 
تومان اعتبار از طریق بودجه عمومی دولت برای جبران 

خسارت سیل به کشاورزان در نظر گرفته شد ه است.
  سرپرست معاونت برنامه ریزی جهاد کشاورزی هرمزگان 

گفت: کشاورزان برای دریافت تسهیالت جبران خسارت 
ناشــی از ســیل به بانک ها ، فرمانداری هــا و ادارات 

جهادکشاورزی شهرستان ها مراجعه کنند.
  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد زاده گفت: 
همچنین خسارت کشاورزانی که محصوالتشان را در فصل 

کشت بیمه کرده اند به طور کامل پرداخت می شود.
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سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی 
استانداری هرمزگان خبر داد 

اجرای طرح کیفیت بخشی کنکور سراسری در هرمزگان 
   گروه خبر //سرپرســت معاونت سیاســی وامنیتی استانداری هرمزگان 
گفت: طرح کیفیت بخشی کنکور سراسری درهرمزگان با هدف اجرای عدالت 
آموزشی و ارتقاء جایگاه علمی استان در کنکور سراسری در دستور کار قرار 
گرفت. احسان کامرانی در اولین نشست هماهنگی و برنامه ریزی برای کیفیت 
بخشی کنکور سراسری در استان با حضور ویدئو کنفرانسی فرمانداران، عنوان 
کرد: طرح کیفیت بخشی کنکور سراسری در استان هرمزگان با دستور استاندار 
اســتان با هدف اجرای عدالت آموزشی و بهبود وضعیت علمی دانش آموزان 
استان در آزمون سراسری در دستور کار قرار گرفته است .وی افزود: طرح کیفیت 
بخشی کنکور سراسری اهدافی همچون اجرای عدالت آموزشی، بهره گیری از 
استعدادهای دانش آموزان مناطق کم برخوردار، زمینه سازی برای افزایش قبولی 
دانش آموزان اســتان در دانشگاه های برتر، ارتقاء جایگاه استان در امتحانات 
نهایی و زمینه ســازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ماندگار را در 
بخش های مختلف دنبال می کند.سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت طرح بهبود کیفیت کنکور 
سراســری فرمانداران و اداره کل آموزش و پرورش اســتان به صورت ویژه 
تحقق اهداف طرح را دنبال کنند تا شــاهد کاری ماندگار و متفاوت در آزمون 
سراسری پیش رو باشیم.کامرانی تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت های علمی 
دانشگاه های استان در راستای اجرای طرح کیفیت بخشی کنکور سراسری از 
اهمیت خاصی برخوردار است.وی افزود: خیرین علمی و گروه های جهادی 
علمی با محوریت دانشــگاه ها در راستای تحقق اهداف طرح کیفیت بخشی 
کنکور سراسری سازماندهی شوند.سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان اظهار داشت: برای بهبود شاخص های علمی دانش آموزان 
استان از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد.کامرانی تصریح کرد: تجهیز مدارس استان 
به امکانات آزمایشــگاهی و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه بدون دغدغه 
دانش آموزان می تواند در بهبود جایگاه علمی استان کمک شایانی کند.به گزارش 
مهر، وی گفت: طرح کیفیت بخشی کنکور سراسری مختص جامعه هدف خاصی 
نباشد و به سراسر استان تسری داده شود و دانش آموزان مناطق کم برخوردار 

استان از مزایای این طرح به صورت ویژه برخوردار شوند.

ثبت ۹۴۰۰ نفر ساعت آموزش در شرکت گاز هرمزگان
  گروه خبر //مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان با اشاره به اهمیت توسعه دانش 
و مهارت کارکنان این شرکت گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، بیش 
از 9400 نفر ساعت آموزش در شرکت گاز استان هرمزگان ثبت شد. به گزارش 
خبرنگار دریا؛ فواد حمزوی، همچنین با اشاره به محدودیت های به وجود آمده 
و پیرو مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین دستورالعمل های وزارتی 
و داخلی بیان کرد: به جهت الزام به رعایت پروتکل های بهداشتی و ممنوعیت 
برگــزاری دوره های حضوری، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشــی به 
 صورت مجازی آنالین و آفالین در شــرکت گاز استان هرمزگان انجام شد.
 ISO وی اظهــار کرد: واحد منابع انســانی باتوجه به اســتقرار اســتاندارد
1001۵:1999 از ســال 1397 و ویرایش استاندارد جدید، تغییر ماهیت آن 
و تمرکز بر شایستگی کارکنان و به منظور بازنگری، بهبود، استقرار و نگه داشت 
 ISO فرآیند آموزش براساس مدیریت شایستگی و توسعه افراد طبق استاندارد
1001۵:۲019 نسبت به جاری سازی و استقرار این استاندارد اقدام کرده و در 
اســفندماه سال جاری موفق به به روزرسانی این استاندارد شد.حمزوی گفت: 
امید است که با جاری سازی این استاندارد بتواند با احصای نیازهای صالحیت 
حرفه ای و ایجاد فرصت های یادگیری، گام مهمی در راستای اهداف استراتژیک 
سازمان بردارد. وی در ادامه، با بیان این که این شرکت همچنین، ۲ آزمون آنالین 
در حوزه صالحیت حرفه ای پیمانکاران واحد بهره برداری نیز برگزار کرده، گفت: 
این آزمون ها برای دو شــغل دارای کد استاندارد امدادگر گاز و کنتورخوان با 
همکاری فنی و حرفه ای هرمزگان در اسفند ماه سال جاری برگزار و تعداد 4۵ 

نفر از امدادگران و کنتورخوان ها در این آزمون شرکت کردند.

خبر

خبری
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 گرچه شــاید برای بسیاری از ایرانیان و پایتخت نشینان غیرقابل باور 
باشد استان هرمزگان که در صدر استان های درآمدزای کشور قرار دارد، 
اما از آن طرف این اســتان در فقر ومحرومیت و فالکت و گرانی نیز در 
صدر استان ها ایستاده است و در فقر خوراکی هم اول هستیم. بسیاری از 
خانواده ها برای معیشت، درمان، خوردوخوراک، اجاره منزل و.... درمانده 
شــده اند. خانواده های زیادی تحت پوشش نهادهای حمایتی و پشت 
نوبتی این نهادها قرار دارند و خانواده هایی دیگر حتی شــرایط سنی و... 
تحت پوشش قرار گرفتن را ندارند. زمان زیادی است که دیگر سه وعده 
غذایی را در سفره های محرومان استان نمی توان دید و یک یا دو وعده 
را به سختی و ناچیز می خورند وبسیاری از خانواده ها به سوء تغذیه مبتال 
شده اند. نه تنها در مناطق شهری و روستایی دور دست استان که حتی در 
محالت حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی بندرعباس هزاران خانواده 
در سختی شدیدی زندگی می کنند که برای غذاخوردن ودرمان و... درمانده 
شده اند. خانواده های زیادی از تیرور میناب) که مدتی قبل تعدادی از آنها 
با پیگیری دادگستری صاحب شناسنامه شدند( در فقر شدید هستند که 
برخی از آنها جزو ایتام هم هســتند وحتی برای درمان و... توان ندارند. 
برخی از محرومان استان در اوج گرما بدون کولر، یخچال، تلویزیون و... 
هستند و برخی حتی توان مالی پهن کردن سه وعده غذایی را ندارند. چند 
سال قبل که برای تهیه گزارش به بشاگرد رفته بودم، بخاطر دارم که برخی 
خانواده ها می گفتند ما راضی هستیم که آرد کافی داشته باشیم تا بتوانیم 
سه وعده نان خالی بپزیم وبخوریم. برخی ها حتی حمام و دستشویی هم 
نداشــتند. حتی برخی بدلیل عدم توان جهت تکمیل مراحل درمان شان، 
دســت و پا و چشم شــان را در این منطقه از دست داده بودند وحتی در 
مرکز استان بیمارانی را دیدم که نتوانستند درمان شان را تکمیل کنند و جان 
دادند. در سال های اخیر شرایط معیشتی، درمانی و... خانواده های محروم 
و حتی متوسط سخت تر شده است. گرانی های افسار گسیخته بخصوص 
در حدود یک دهه اخیر وبخصوص سال های گذشته، شرایط سختی را 
بر جامعه تحمیل نمود و کرونا هم باعث بیماری، مرگ و بی سرپرســت 
شدن خانواده هایی شد. استان هرمزگان البته داری صنایع، بنادر، گمرکات، 
پاالیشگاه های نفت وگاز، بنگاه های اقتصادی و... است که اگر در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی شان از محرومان در حوزه های مختلف 
حمایت کرده بودند، شــاید در این سال ها در فقر و فالکت و محرومیت، 
هرمزگان رکورددار نمی شد که نه تنها اینگونه عمل نکردند که حتی بیشتر 
آنها حتی مالیات و عوارض شان را هم برخالف قانون مالیات های مستقیم 
در خارج از اســتان پرداختند و حتی شماره حساب های بانکی شان در 
بانک های تهران است.  این وضعیت باعث شده است که در سال های اخیر 
و امسال، سفره های سحری و افطاری محرومان هرمزگانی بی رنگ باشد 
و به سختی پهن می شوند. در حال حاضر نه تنها محرومان که حتی قشر 
متوسط هم به راحتی نمی توانند ماهی و میگویی که در استان صید می شود 
و گوشت و مرغ، برنج و... گران را بخرند. انتظار می رود نهادهای حمایتی 
و انقالبی و صنایع و... حداقل در این ماه مبارک از محرومان در اســتان 
ثروتمند واما فقیر برای ساکنانش، حمایت های الزم را از این اقشار داشته 
باشند تا سفره هایشان در سحر و افطار خالی نماند و بتوانند خودشان را 

درمان کنند و هزینه های اجاره خانه شان تامین شود.
    علی زارعی

سرمقاله
سفره های خالی از سحری و افطاری

  گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: متعاقب سفر 
رییس جمهور به این استان، 10 هزار میلیارد ریال برای 
برق رسانی به استخرهای پرورش میگو مصوب شد که 
اجرای آن در افزایش راندمان تولید مزرعه های موجود 

و طرح های توسعه ای بخش شیالت اثربخش است. 
  مهدی دوســتی در نشست بررســی ستاد توسعه شیالت 
اســتان، افزود: بر همین اساس، اولویت بندی برق رسانی به 
اســتخرهای پرورش میگو در این نشست مشخص شد و 
ظــرف 10 روز آینده به ترتیب اولویت بندی انجام شــده، 

فراخوان مشارکت در این طرح اعالم می شود.

  وی با بیان اینکه دولت در مجموع  ۵0 درصد از اعتبارات 
مورد نیاز برای احداث شبکه فشارقوی و ضعیف را تامین 
خواهد کرد، افزود: 900 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به 
طرح هم اکنون در اختیار استان است و پس از اعالم آمادگی 
از سوی بخش خصوصی، مرحله نخست عملیات اجرایی 

طرح به سرعت آغاز می شود.
  اســتاندار هرمزگان یادآور شد: با استفاده از اعتبارات این 
بخش و در صورت اســتقبال سرمایه گذاران، بدون توسعه 
سطحی زمین های پرورش میگو، راندمان تولید حداقل دو 

برابر افزایش پیدا می کند.

  وی همچنین از تحقق یک وعده دیگر دولت در اســتان 
هرمزگان خبر داد و افزود: با توجه به برداشت بی رویه، صید 
غیرمجاز آبزیان و نبود ذخایر جایگزین در کشــور، چهار 
مرکز بازســازی ذخایر آبزیان در شهرستان های بندرلنگه، 

بندرعباس، جاسک و قشم جانمایی و به تصویب رسید.
  به گزارش ایرنا، دوستی خاطرنشان کرد: اعتباری نزدیک 
به ســه هزار میلیارد ریال نیز برای شروع عملیات اجرایی 
طرح پیش بینی شــده که در تقویت ذخایر آبزیان محدوده 
استان هرمزگان و سایر مناطق خلیج فارس و دریای عمان 

موثر خواهد بود.

استاندار هرمزگان خبر داد 

تصویب 10 هزار میلیارد برای برق رسانی به استخرهای پرورش میگو

پشت پرده سیاست 

 
واکنش و ایرادهای کاربران به نتایج نظرسنجی »متا« درباره روابط با کشورها  

»رابطه با کدام کشورها مفید است ؟ » سوالی که مرکز تحلیل اجتماعی )متا( مرکز رشد دانشگاه 
امام صادق)ع(، در پیمایش اخیر خود به سراغ آن رفته و نظر مردم را در این باره جویا شده 
است. نتایج  این نظر سنجی در نوع خود جالب است؛ طبق این نظرسنجی کشورهای اروپایی 
با ۵3 درصد گرایش مثبت و 19 درصد گرایش منفی و همچنین چین با ۵3 درصد گرایش 
مثبت و ۲3 درصد گرایش منفی درصدر کشــورهایی قرار گرفته اند که از نظر مردم ایران 
رابطه با آن ها مفید خواهد بود.طبق این نظر سنجی پس از اروپا و چین، نیمی از مردم ایران 
با ۵0 درصد گرایش مثبت و 19درصد گرایش منفی  رابطه با کشورهای عربی همسایه را 
برای کشورمان مفید می دانند. جالب آن که بیشترین میزان پاسخ گویی به گزینه  »تاحدودی« 
نیز متعلق به این دسته از کشورهاست که می تواند تبدیل به موافق یا مخالف شود. اما نکته 
قابل توجه این پیمایش جایگاه روسیه و آمریکا در نگرش مردم به روابط خارجی ایران با 
کشورهای دیگر است؛ به طوری که بر اساس داده های این نظرسنجی رابطه با آمریکا )با 4۲ 
درصد گرایش مثبت و 38 درصد گرایش منفی(  و روسیه ) با 38 درصد گرایش مثبت و 39 
درصد گرایش منفی ( از نظر مردم کمترین فایده را برای ایران دارد. در این بین اما این نظر 
سنجی مورد توجه برخی کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفت.    کاربری  با بیان انتقادهایی 
در باره این نظرسنجی، آن را کمی تا قسمتی غیر حرفه ای دانسته و در این باره نوشته:»گزینه 
اروپا در برابر چین یا روسیه یا آمریکا معنی دار نیست. باید نام خود کشورها در نظرسنجی 
دانشگاه امام صادق ذکر می شد؛ به طور مثال اگر انگلیس درردیف گزینه های این نظر سنجی 
قرار می گرفت، نتایج آن  به احتمال خیلی زیاد نزدیک به آمریکا در می آمد یا مثاًل در این 
نظرسنجی جایگاه همسایه عربی به درستی تعریف نشده است. این که عربی بودن آن مالک 
است یا همسایگی آن اصال مشخص نیست و معلوم نیست هدف این پیمایش از قرار دادن 
همسایه عربی چیست. به رغم اشکاالت زیادی که به نظرسنجی مریلند وارده ولی در اون 
نظرسنجی این موارد حداقلی رعایت می شد.« گفتنی است این نظرسنجی در بازه  زمانی اول 
تا پنجم اسفندماه 1400 و با روش نوین آنالین »مدل سازی جمعیتی ایران« )اندازه نمونه 
6600 نفر( انجام شده است. همزمان یکی از کارشناسان حوزه نظرسنجی نوشت:این پیمایش 
مدعی است که با روش مدل سازی جمعیتی انجام شده است. به عبارتی نمونه گیری آن مبتنی 
 بر روش های تصادفی نیســت. بنابراین قدرت تعمیم چنین نتایجی به طور جدی با ابهام

 روبه رو اســت. به بیانی ســاده تر در نظرسنجی های رایج علمی، نمونه ای کوچک از بین 
جامعه ای بزرگ)مثل کل افراد باالی 18ســال کشور(  تصادفی انتخاب می شوند. اگر همه 
افرادی که در جامعه کل قرار دارند، شانس برابری برای قرار گرفتن در نمونه کوچک داشته 
باشند، می توان با اطمینان باالیی، نتایج پرسش از نمونه کوچک را به جامعه کل تعمیم داد. 
به عنوان مثال یک نمونه 1000 نفری از کل شهروندان باالی 18سال کشور، اگر به درستی 
و با روش تصادفی انتخاب شوند، می توان نتایج حاصل از مصاحبه با این گروه افراد را به 
کل جمعیت باالی 18سال کشور تعمیم داد.اما در نظرسنجی مزبور که مدعی است با روش 
مدل سازی جمعیتی انجام شده است قواعد نمونه گیری تصادفی وجود ندارد. در نتیجه باال بودن 
حجم نمونه به معنای اعتبار بیشتر نتایج چنین نظرسنجی هایی نیست. در مدل سازی جمعیتی، 
فرض می شــود که یک نمونه قابل تعمیم باید دارای تعداد مشخصی مرد و زن و به همین 
ترتیب تعداد مشخصی ساکن روستا و ساکن شهر، گروه های مختلف سنی و ... باشد.سپس 
در یک روش غیرتصادفی پرسشنامه های زیادی تکمیل می شود. به عنوان مثال در کانال های 
تلگرامی و ... از افراد خواســته می شود به سواالت مشخصی پاسخ دهند. پیداست که تا 
این جا یافته های به دست آمده به هیچ عنوان قابل تعمیم به کل جامعه ایران نیستند. 

تاکید قاضی القضات بر طبقه بندی و تفکیک زندانیان 
اژه ای ضمن تشــریح اولویت های قوه قضاییه در سال جدید گفت:ضرورتی ندارد برای همه 
متهمان از دســت بند و پابند استفاده کنیم. »تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه جانبه از 
تولیدکنندگان و کارآفرینان و شــرکت های دانش بنیان« یکی از اولویت های 1۵ گانه دستگاه 
قضایی طی امسال است که حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه پیشین شورای 
عالی قوه قضاییه به تشریح و تبیین این مقوله پرداخته بود؛ در این جلسه نیز رئیس عدلیه مجدد 
به مسئوالن و بخش های مختلف دستگاه قضایی یادآور شد که برای تحقق، عملیاتی شدن و 
عینیت یافتن هر چه بیشــتر شعار سال، کوشش و مساعی مجدانه و پیگیرانه ای صرف کنند.
قاضی القضات در همین زمینه تاکید کرد: نباید این گونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ 
نوشته شود بلکه باید برای پیاده سازی آن جهد و تالش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، 
به همه بخش های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.به گزارش میزان،»تسهیل و تسریع 
دسترسی مردم به مجموعه قضایی« یکی دیگر از هدف گذاری های عدلیه طی امسال است که 
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مورد تاکید  اژه ای قرار گرفت؛ رئیس دستگاه قضا در همین 
زمینه گفت: دسترســی مردم به عدالت باید کم هزینه تر و مطلوب تر شود و مواجهه همکاران 
قضایی با مراجعان باید توأم با خوشــرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف را طی امسال 
مجدانه دنبال خواهد کرد.رئیس قوه قضاییه به مسئوالن قضایی توصیه کرد که از ایجاد حاشیه 
و دنباله روی از حواشی ساخته شده توسط دیگران و سرگرمی با آن ها به جد پرهیز و صرفًا 
بر پیشبرد اهداف و اولویت ها تمرکز کنند.»پرهیز از تجمل گرایی، اشرافی گری و رفاه زدگی« 
توصیه و تاکید دیگر  اژه ای به مســئوالن قضایی بــود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه به زیر 
مجموعه خود یادآور شد که پرداختن به رفاه و تجمل سبب غفلت از مشکالت و مسائل مردم 
و چاره کردن برای رفع آن ها می شــود.قاضی القضات در همین باره، این نکته را نیز به همگان 
متذکر شد که از هر اقدامی که سبب تحمیل هزینه های سیاسی و فرهنگی و مادی به کشور و 
مردم می شود، به جد پرهیز کنند.رئیس قوه قضاییه با تقدیر از سازمان زندان ها به سبب ترسیم 
اولویت های 8 گانه برای امسال ، بر مقوله »طبقه بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با مالحظه 
شاخصه های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و ...« و همچنین »گذراندن محکومیت مددجویان در 
زندان محل سکونت یا نزدیک ترین زندان به محل سکونت خانواده آن ها در حد مقدور« تاکید 
کرد.»بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای بازاجتماعی کردن زندانیان و اشتغال آن ها« توصیه 
دیگر قاضی القضات به رئیس سازمان زندان ها بود و حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در همین زمینه با اشاره به کمک مالی خیّرین در ماه مبارک رمضان برای آزادسازی زندانیان، 
به مسئوالن سازمان زندان ها توصیه کرد که صرفاً به این نوع کمک های خیرین اکتفا نکنند و 
از ظرفیت های باالی مردمی در جهت ایجاد تحول بیشتر در زندان ها بهره گیرند.رئیس عدلیه 
در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی 
استفاده از دســت بند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمان و محکومان، به معاونت حقوقی 
قوه قضاییه دستور داد در اسرع وقت با همکاری سایر بخش های قضایی و لحاظ همه قوانین 
و مقررات موجود، به تدوین دستورالعملی در زمینه ضابطه مندی بیشتر مقوله استفاده از دست 
 بند و پابند برای جلب متهمان و انتقال محکومان از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند. رئیس 
قوه قضاییه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دست بند و 
پابند در قبال متهمان و محکومان به صورت کامل و جامع از سوی ضابطان و سایر بخش های 
قضایی اجرایی نشد. وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمان هنگام 
جلب در مقابل چشــمان خانواده یا همکاران  و همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع 

قضایی از دست بند و پابند استفاده کرد مگر آن که این افراد از مجرمان خطرناک باشند.

سپس محققان می کوشند از نمونه  غیرتصادفی و غیرقابل تعمیمی که به دست آورده اند، 
تعداد مشخصی مرد، تعداد مشخصی زن و به همین ترتیب تعداد مشخصی ساکن شهر، 
روســتا، دارای تحصیالت دانشگاهی و ... اســتخراج کنند. به طور معمول برخی از 

گروه ها در این نظرسنجی هیچ نماینده ای ندارند. 
خطیب زاده: ایران تا ابد صبر نمی کند 

بایدن یک توافق را گروگان مســائل داخلی و حزبی آمریکا کرده اســت ، از خطوط 
قرمزمان رد نخواهیم شــد این هفته در میانه اخبار قرعه کشی جام جهانی فوتبال، یک 
خبر مهم سیاســی منتشر شــد اما به دلیل تب فوتبال زیاد به آن توجه نشد. خبرنگار 
روزنامه آمریکایی پولیتیکو عکسی را در توئیتر خود منتشر کرد که نشان می داد چادر 
خبرنگاران که محل استقرار آن ها مقابل ساختمان هتل کوبورگ بود، جمع شده است.
یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا گفته این مسئله ارتباطی به روند مذاکرات در وین ندارد 
و به دلیل صرفه جویی مالی بوده، اما برای آن ها که به صورت جدی تر اخبار سیاســی 
را دنبال می کنند، پایان حضور خبرنگاران در وین، دلیلی بزرگ تر از صرفه جویی مالی 
داشــت. با این توصیف سوال مهم این بود؛چه اتفاقی افتاد که مذاکرات احیای برجام در 
وین به این شرایط رسیده است؟پاسخ آن در میان صحبت های سعید خطیب زاده روشن 
می شــود.اولین نشست خبری  سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در سال جدید 
نیز همچون همه هفته های ســال قبل بیشــتر از هر موضوعی حول موضوع مذاکرات 
هســته ای در وین بود و او در طول نشســت خبری یک ساعته خود بارها به سواالت 
برجامی خبرنگاران از زوایای مختلف و گاه تکراری پاسخ گفت . نکات مهم این جلسه 
مطبوعاتی را در ادامه می خوانید . * طبیعی اســت که ایران و ایرانی نمی تواند از حق 
و منافع خودش بگذرد، ما ملت صبوری هســتیم ولی تا ابد صبر نمی کنیم و منتظر هیچ 
کسی نمی مانیم. اگر آمریکا می خواهد توافقی داشته باشد، باید تصمیم سیاسی خود را در 
اسرع وقت بگیرد.* موضوعات مدنظر خودمان را به مورا گفتیم، در پاسخ به سؤاالتی 
که مطرح شده بود. پیام، پاسخ ها و خواست ما روشن بود. تالش کردیم به عنوان ایران، 
مســیر دیگری را مجدد امتحان کنیم  برای این کــه موضوعات باقی مانده حل و فصل 
شــود. تا امروز بیشترین ابتکارات را جمهوری اســالمی ایران داشته است، به شهادت 
آن هایی که پیام بردند و آوردند.*  آقای مورا با پیام و پاســخ های ایران، تهران را ترک 
کرد و ما همچنان منتظر پاسخ های طرف مقابل هستیم، ولی پاسخ جدیدی هنوز دریافت 
نشده است. موضوع زندانیان موضوع انسانی است که همچنان منوط به اقدامات طرف 
آمریکایی است و در همان نقطه ای که قرار داشتیم، هستیم.* آن چه در دو هفته گذشته 
بیش از پیش برای ما روشن شده و رسانه های آمریکایی نیز گزارش می دهند این است 
که بایدن و کاخ ســفید تصمیم خود را نگرفته اند و متاسفانه کل یک توافق را گروگان 
مسائل حزبی و داخلی آمریکا کرده است. همان رویکردی را پیش می گیرد که منجر به 
شکست بسیاری از توافقات بین المللی شده است، یعنی منوط کردن یک توافق بین المللی 
به زد و بندهای داخلی خودشان. توافق برجام و قطعنامه ۲۲31 چارچوب بحث است و 
در همین چارچوب، دولت بایدن باید تصمیم سیاسی خودش را بگیرد.* آمریکا مسئول 
توقف امروز مذاکرات و تطویل روزهای آینده است. راه حل هم در کاخ سفید است. باید 
به خواسته های معقول ایران که مورد تایید اعضای 1+4 نیز است، پاسخ منطقی بدهد تا ما 
آماده بشویم و به وین برویم. توافق بسیار در دسترس است، اگر آمریکا بداند و یقین داشته 
باشد که ما از خطوط قرمز خود نه رد می شویم و نه از خواسته های خود کوتاه می آییم.

  گروه خبر // رئیس شــورای هماهنگی مدیران 
دســتگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون 
در استان و سرپرســت اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی هرمزگان گفت: شــعار سال مقام معظم 
رهبری مخاطب اصلــی آن وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی اســت و من این دغدغه حضرت آقا را 
به عنوان یک عملیــات تلقی می کنم و توقع دارم 
همکاران با این نگاه؛ رضایت و تغییر در زندگی مردم 
را به عنوان رتبه پیشرفت مجموعه تحت مدیریت 

خود در آخر سال مد نظر قرار دهند. 
  مجتبی معین وزیری در جلسه شورای اداری با حضور 
معاونین و کارشناسان دفتر استان هرمزگان، ضمن تقدیر 
از عملکرد همکاران در ادوار گذشته، با اشاره به وضعیت 
معیشت و بیکاری در استان گفت: قطعا مسیر و حرکت 
همه ما به عنوان مسئول نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اگر در مسیر درست و ریل اصلی خود بود امروز استان 
هرمزگان در رتبه های همچون فقر و فالکت و بیکاری با 
توجه به وجود این همه صنایع و مهمتر از آن ظرفیت های 
که همجــواری با دریا این نعمت خدادادی اســت قرار 
نداشت.وی با اشــاره به شعار سال افزود: بنده به عنوان 
خــادم مردم در مردمی ترین وزارت که نام وزارت مردم 

به خود گرفته عرض می کنم که به شعار سال مقام معظم 
رهبری به عنوان یک شعار که معظم له فرمودند به نصب 
بنر و چاپ ســربرگ و ... خالصه نشود عرض می کنم 
در مجموعــه وزارت مردم در هرمــزگان نگاه و برنامه 
ما پیرامون این مهم باید عملیاتی باشــد و به عنوان یک 
شعار ســال به آن نگاه نکنیم و متناسب به این شعار که 
مخاطــب اصلی ما و وظایفی که بر عهده داریم به عنوان 
یک عملیات مدنظر قرار دهیم و خروجی آن هم با ارائه 
گزارش و فرم های گزارش دهی خالصه نشود هر وقت 
در معیشت مردم،وضعیت مردم در بحث اشتغال و بهبود 
شرایط اقتصادی اتفاقی به نفع مردم افتاد این کارنامه این 

دنیا و آخرت همه ما خواهد بود.
  معیــن وزیری بیان کرد: این دولت بنام دولت مردمی و 
وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان وزارت 
مــردم نام گرفته فلذا اولین اقدام هر یک از ما از مدیران 
تا کارشناسان حل مشکالت مردم و مهمتر هدایت نیروی 
عظیم کار به سمت و سویی است که انقالب اقتصادی در 
این استان که زمینه و استعدادش دارد رقم بخورد چرا که ما 
بزرگترین نعمت های خداوندی از دریا گرفته تا معاون و 
زمین های مستعد کشاورزی و مهمتر از همه آب که به قول 
مقام عالی وزیر ما واقعا مشکل آب نداریم مشکل مدیریت 

آب داریم باید به ســمت و سویی برویم که نه تنها مردم 
کمترین دغدغه و مشکلشان چه در زمینه ماموریت ها و 
وظایفی که قانونا بر عهده داریم  بلکه باید با اســتفاده از 
ظرفیت اقشــار مهم و تاثیر گذار به میان مردم رفت و با 
استفاده از ظرفیت عظیم مردمی تحولی در استان ایجاد 
کرد که استان به عنوان یک الگو به کل کشور معرفی شود.
وی بــا تاکید بر دغدغه وزیر در حوزه موانع زدایی، رفع 
قوانین زاید و شناســایی گلوگاه های فساد تصریح کرد: 
اینکه در پایتخت اقتصادی ایران ما هنوز با شرح وظایف 
قانونی خودمان بخواهیم ســدی در راه مردم ایجاد کنیم 
اصال پسندیده نیست همه موظف هستیم حتی اگر قانونی 
وجود دارد مکتوب به بنده اعالم کنید و من در وهله اول 
از طریق استانداری و نهایتا از طریق وزارتخانه قطعا این 
موانع را بر طرف میکنم  و با توجه به ظرفیت و پتانسیل 
عظیم مردم در تحقق شعار و دغدغه مقام عالی وزارت با 
تکیه بر توان و ظرفیــت مردمی برای رفع قوانین زائد و 
دست و پاگیر و رفع موانع تولید و مهمتر از همه شناسایی 
گلوگاه های فساد از ظرفیت مردم استفاده کنیم و هدف مان 
رضایت خداوند متعال و کار برای خدا باشد چرا که با این 
تفکر؛ می توان آینده ای روشن برای استان پهناور هرمزگان 

متصور شد که حق مردم هم همین است.      

  معین وزیری عنوان کرد: شناسایی نیروهای مستعد بومی 
شاغل در ادارات و نهادهای دیگر جهت رونق بخشیدن 
به رفع مشــکالت مردم مهمترین توقعی است که به جد 
دنبال می کنم و شما همکاران محترم هم در حوزه کاری 
خود چنانچه نیروی الیق و شایسته بومی که حداقل 1۵ 
سال سابقه کار دارد به بنده معرفی کنید تا با توجه به موانع 
استخدامی؛ اینگونه نیروها را به صورت مامور به خدمت به 
بدنه مجموعه وارد کنیم تا هر چه سریعتر شاهد تحولی در 
سطح استان باشیم چرا که مردم این استان الیق بهترین ها 
هستند و این ما هستیم که باید شرایط بهتر زندگی کردن 
مردم را برای آنها فراهم کنید و مطمئنم با این رویکرد قطعا 
در همین اوایل سال نتیجه اینگونه فعالیت ها را در زندگی 
و معیشت مردم خواهیم دید البته به شرطی که مردم را در 
همه زمینه ها مشارکت دهیم و عامه مردم در کنار خود 

داشته باشیم.
  به گزارش ایســنا؛ وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به 
واسطه تغییر و تحول در زندگی مردم و بهبود اقتصاد کشور 
این میز و صندلی ها را تصاحب کرده ایم پس برای خدا 
و برای مردم کار کنیم. هدف خشنود کردن مردم باشد نه 
فالن مسئول و در این صورت است که حداقل آخر هرروز 

کاری با وجدانی راحت به خانه می رویم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

به دنبال خشنود کردن مردم هستیم نه فالن مسئول

انعکاس
چند ثانیه نوشت: روزنامه کویتی الجریده مدعی شد یک منبع آگاه در ایران گفته که تهران 
۲۵ کارشــناس ایرانی از وزارت صمت و متخصصان را در زمینه سازوکارهای دور زدن 
تحریم ها برای ارائه مشاوره به همتایان روس خود به روسیه اعزام کرده است.بنا به گفته این 
منبع آگاه، مسکو خواستار دریافت اطالعات فنی و دقیقی از تجربه ایرانی ها در دور زدن 

تحریم ها و زندگی با تحریم ها طی 40 سال شده است.
الف خبر داد: برایان ماست نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا به همراه اسکات 
پری نماینده پنســیلوانیا در این مجلس، طرحی با عنوان »قانون جلوگیری از مماشات با 
تروریست ها توسط حامیان تروریســم« ارائه دادند. این طرح در صورت تبدیل شدن به 
قانون، کاخ سفید را از حذف سپاه از فهرست سازمان های به اصطالح  تروریستی خارجی 
بدون تأیید کنگره منع می کند.طراحان این طرح معتقدند خروج ســپاه از این  فهرســت   

امتیازی غیرهسته ای است و ارتباطی با احیای برجام ندارد.
انتخاب نوشت:یکی از مقامات عراق به العربی جدید گفته است که کشورش تصمیم گرفته 
مسئله حمله موشکی ایران به مرکز راهبردی رژیم صهیونیستی در اربیل را بین المللی نکند. 
او در عین حال گفته که ایران هیچ گونه پاسخی به درخواست های رسمی عراق برای دادن 

توضیحات در این باره نداده است.
نامه نیوز نوشــت : فالحت پیشه تحلیل گر مسائل سیاست خارجی گفت: شخصا موافق 
این بودم که وزارت خارجه مسئول مذاکرات باشد تا وزارت خارجه حرفه ای و با اختیار 
عمل کند اما االن وزارت خارجه قدری بی اختیار اســت که نمی تواند مذاکرات را پیش 
ببرد بنابراین اگر قرار است وزارت خارجه هیچ نقشی نداشته باشد و تنها نقش توجیه گر 
مسائل را بازی کند بهتر اســت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات را 

برعهده بگیرد.
تازه های مطبوعات

کیهان-این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به هم گروه شدن ایران با انگلیس و آمریکا 
در جام جهانی فوتبال نوشت:قاطبه ملت ایران مشتاق اند تیم ملی در جام جهانی قطر چنان 
بدرخشد که »ســاوت  گیت« و »گرگ برهالتر«، سر مربیان تیم های انگلیس و آمریکا، 
به احترام تیم ملی ایران کاله از ســر بردارند. چرا که نه؟! این رویا پردازی نیست، اگرچه 

رویاپردازی، به خودی خود هم -به عنوان مقدمه پیروزی و پیشرفت- ارزشمند است.
سازندگی - این روزنامه با تیتر » جلیلی علیه رئیسی ؟« نوشت:اکنون فصل تعارفات گذشته 
و حــاال کمیته پنج نفره ضد توافق در مجلس متشــکل از اعضای جبهه پایداری در داخل 
بهارستان و سعید جلیلی و ایدئولوگ های ضدبرجامش در خارج از مجلس، منتقدان جدی 
دولت سید ابراهیم رئیسی بر سر مسئله مذاکرات احیای برجام شده اند. همان ها که تا دیروز 
حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی را به هم تعارف می کردند و مدال های از خودگذشتگی 

و اخالق بر شانه های هم می زدند که به نفع جریان انقالب از گردونه انتخابات کنار رفتند.
شرق - این روزنامه  از بازگشت کوپن به شکل دیجیتال خبر داد و به نقل از جعفر قادری، 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه نوشت: »بازگشت کوپن یکی از احتماالت قوی جایگزینی 
ارز چهارهزارو ۲00 تومانی است...) البته ( قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در 

خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد.

گروه خبر //  سیدفخر الدین هاشمی صبح امروز با بیان اینکه حدود 
75 درصد کالس های درس دراســتان با مشارکت خیرین در حال 
ساخت می باشد، تأکید کرد:در سطح استان۲03 پروژه در قالب960 
کالس درس دردست ساخت داریم که از این تعداد 153 پروژه در 

قالب 71۴ کالس درس با مشارکت خیرین درحال اجراست.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ وی با اشــاره به نقش خیرین مدرســه ساز 
در توســعه فضاهای آموزشی در این اســتان اظهار کرد: تقویت خیرین 
مدرسه ساز در اصل تقویت فرهنگ از خودگذشتگی در جامعه بوده است.
  مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با اشاره به نامگذاری سال 1401 از 

سوی مقام معظم رهبری )مدظله( گفت: در حال حاضرمشارکت خیرین 
در امر مقدس مدرسه سازی یک هزار و 740 میلیارد ریال بوده که نسبت 
به مدت مشــابه در سال گذشته 69 درصد رشد داشته است و امسال نیز 
 با معیار قرار دادن تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرینی که موجب حرکت 
رو به جلو و محسوس در همه اهداف اقتصادی می شود مشارکت خیرین 

رشد زیادی خواهد داشت.
  به گفته هاشمی، ده درصد از مدارس استان مدارس فرسوده و تخریبی 
می باشند که با روی کار آوردن تمام ظرفیت های موجود از جمله خیرین، 
بنیاد برکت، قرارگاه محرومیت زدایی ســپاه و بنگاه های اقتصادی، 400 

کالس درس جدید در استان احداث خواهد شد.
  وی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف صنایع و بنگاه های اقتصادی 
ایفای نقش های اجتماعی خود در قبال جوامع محلی می باشــد، افزود: 
در حال حاضر در اســتان هرمزگان 8۵ کالس بــا زیربنای 1۵هزار و 
 17۵مترمربع با مشــارکت صنایع و بنگاه های اقتصادی دردســت اجرا 

می باشد.
  مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان همچنین در پایان 
ادامه داد: 67میلیارد تومان اعتبار پروژه های مشارکتی صنایع و بنگاه های 

اقتصادی می باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان خبر داد

رشد 69 درصدی مشارکت خیرین در مدرسه سازی
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سال بیست و یکم شماره 3850

عشق یکطرفه
باید میان موج بال غوطه ور شوم

آواره و فلک زده و در به در شوم
هرچند میل کوچ ندارم از این دیار

 باید نبسته بار، اسیِر سفر شوم
دادم به باد هرچه که از قبل مانده بود
 می خواستم به نوکریت مفتخر شوم
مانند پور ناخلفی گشته ام که حال
محروم و بی نصیب ز ارث پدر شوم

»ناتو« در آمدی و زدی زیر قول خود
نارو زدی چنان که سراسر ضرر شوم

شد درس عبرتی که نبایست بعد از این
 دوّل و راست پیش تو هی تا کمر شوم!
پندی شده نصیب من دلقک خرفت

کز گرگ و خنده اش همه دم بر حذر شوم
یک دفعه با طناب تو رفتم به قعر چاه
 ِمن بعد من غلط بکنم باز خرشوم!!
پایان عشق یکطرفه جز ضرر نبود

 دیگر مگر خرم که چنین کور و کر شوم 
 فرشته پناهی

*****
گزارش جلسه ستاد ملی حال دهی به جوانان

با تشکر از جوانان نسل روغن نباتی
ستاد ملی حال دهی به جوانان تشکیل جلسه داد 

و برنامه هایی را برای حال  بردن هرچه بیشتر 
جوانان از زندگی تصویب کرد.

جلسه ابتدا با یاد و خاطره چند نفر از اعضای 
سابق ستاد که طی یک سال گذشته به دلیل 

کهولت سن دعوت حق را مشتاقانه لبیک گفته 
بودند، شروع شد. سپس مراسم با سخنرانی 

معاون محترم وزیر که از جوانان فعال و کوشای 
دهه پنجاه شمسی بودند، ادامه یافت. وی در 

این سخنرانی ضمن قدردانی از این ستاد بابت 
دلسوزی و دغدغه مندی نسبت به جوانان

 این مرز و بوم، طی یک جمله طالیی و خالقانه 
تأکید کرد که جوانان زغال های کوره قطار 
پیشرفت کشور هستند و بعد از صد و بیست 

سال که ما مسئولیت ها را واگذار کردیم، همین 
عزیزان قرار است اداره امور را به دست بگیرند.
بعد از سخنرانی معاون محترم که با تشویق 

جانانه حضار همراه شد، اعضای ستاد در حضور 
معاون وزیر و محافظان وی و نیز مدیرکل 

روابط عمومی که محافظی نداشت، جلسه را آغاز 
کردند. رئیس محترم ستاد ضمن خوشامدگویی 
به حضار و ابراز دلتنگی بابت دوری یک ساله، 

تأکید کرد که اعضای این ستاد همگی در 
دهه های چهل و پنجاه شمسی، داوطلبانه دوران 

جوانی را تجربه کرده اند 
و لذا با روحیات و خواسته های جوانان این دوره 

و زمانه بیگانه نیستند و قطعاً تصمیمات این 
جلسه امید و انرژی مضاعفی به زندگی جوانان 

تزریق خواهد کرد.
با توجه به اهمیت شادی و نشاط جوانان، 

محوریت جلسه امسال ستاد نیز مانند سنوات 
قبل، تزریق شادی و نشاط بین جوانان بود. 
در همین راستا یکی از اعضا ضمن قدردانی 
از نهادهای متولی ازدواج بابت افزایش وام 

ازدواج، پیشنهاد کرد تا زمانی که برنامه های 
بلندمدت تسهیل ازدواج جوانان عملی شده 
و به بار بنشیند، برای کاهش غم جوانانی که 
توانایی مالی ازدواج ندارند، کنسرت هایی با 

حضور خوانندگانی همچون عبدالحسین مختاباد 
و علیرضا افتخاری که از خوانندگان نشاط آفرین 

در دهه های گذشته بوده اند برگزار شود.
این پیشنهاد که تحسین اعضای ستاد را در پی 
داشت، طی زمانی طولنی مورد چکش کاری 

سایر اعضا قرار گرفت و با پیشنهادهای دیگری 
کامل شد. به عنوان مثال مقرر شد

 این کنسرت ها در سرتاسر کشور و با تخفیف 
30 درصدی قیمت بلیت برای جوانان مجرد 
بالی 25 سال برگزار شود. همچنین مصوب 

شد هنرمندانی همچون حمید ماهی صفت 
و حسن ریوندی در ادامه برگزاری این 

کنسرت ها، به اجرای برنامه های شاد بپردازند
 تا نشاط جوانان دو چندان شود.

در پایان، این جلسه با گرفتن عکس یادگاری 
اعضا به همراه معاون محترم وزیر و محافظانشان 
و نیز مدیرکل روابط عمومی که میهمان افتخاری 

جلسه بودند، به پایان رسید.
پایان خبر!

 محمدرضا رضایی

طنز

حسن سیالوی سرویس استان ها // نماینده 
مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
سال گذشته تنش آبی در خوزستان باعث 
ضرر مالی و جانی برای مردم خوزستان شد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی یوسفی اظهار 
کرد: از ســال گذشــته تاکنون هیچ اقدامی در 
حوزه اجرا برای اصالح برخی مسایل مرتبط با 
بحث تامین آب کشاورزی در خوزستان، انجام 
نشده است.وی افزود: سال گذشته تنش آبی در 
خوزستان باعث ضرر مالی و جانی برای مردم 
خوزستان شــد.نماینده مردم اهواز در مجلس 

شورای اسالمی با بیان اینکه نگران این مساله 
و تنش آبی در خوزســتان هستیم، عنوان کرد: 
مسئوالن کشوری باید در اسرع وقت اقداماتی 
را برای حل این مسایل انجام دهند تا مشکالت 

کشاورزان و مردم خوزستان کاهش یابد.
  یوســفی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آب 

پشت سدهای خوزســتان برای تولید 7۵00 
مگاوات برق توسط نیروگاه های برق آبی نگه 
داشته می شود و در زمانی رهاسازی می شود که 

دیگر به کار کشاورزان نمی آید.
  وی افزود: این مســاله یک کاله بسیار بزرگ 
اســت که در دولت های مختلف بر ســر مردم 

خوزستان گذاشته شده و به اسم مردم خوزستان 
آب پشت سدها نگه داشته می شود اما در اصل 
این آب برای تولید برق و کنترل شرایط پایدار 

برق در استان و کشور است.
  نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد: این مساله در حالی اتفاق می افتد که 

اگر در خوزستان نیروگاه های حرارتی و سیکل 
ترکیبی وجود داشــت دیگر نیاز به نگهداری 

حجم باالیی از آب در پشت سدها نبود.
  یوســفی با بیــان اینکه در ســال های اخیر 
کشــاورزان با سختی حق آبه مورد نیاز کشت 
را تامین می کنند و معیشتشــان را می گذرانند، 

تصریح کرد: باید پروژه های احداث نیروگاه های 
حرارتی و ســیکل ترکیبی در خوزستان مثل 
دیگر اســتان ها مورد توجه قــرار گیرد و به 
سرعت اجرایی شود تا بتوان از آب خوزستان 
برای مصارفــی از جمله کشــاورزی و حل 
مشکالت تنش آبی استفاده کرد. وی ادامه داد: 
نیروگاه هایی که قرار بوده در خوزستان اجرایی 
شوند، باید هرچه سریع تر توسط دولت ساخته 
شوند تا عالوه بر حل مشــکل افت ولتاژ در 
خوزستان، شــاهد استفاده از آب پشت سدها 

برای حل مشکالت آبی خوزستان باشیم.

نماینده اهواز عنوان کرد

نگران تنش آبی در خوزستان هستیم

  آرزو توکلی ســرویس استان ها // رئیس کل دادگستری استان 
کرمان گفت: بســتر رودخانه ها باید با قاطعیت و بدون هرگونه 
مالحظه ای رفع تصرف شود و دستگاه قضایی هم پشتیبان بوده 

و هست. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ یداهلل موحد رئیس کل دادگســتری استان 
کرمان در جلسه حفظ حقوق بیت المال استان با موضوع بررسی وضعیت 
تصرفات حریم و بستر رودخانه اظهار کرد: تعیین تکلیف بستر و حریم 
رودخانه ها در سال جاری و رفع تصرف باید در دستور کار دستگاه های 
مرتبط باشــد.وی با اشاره به اینکه تاکید دستگاه قضایی این بوده بستر 
رودخانه نباید مورد تعرض قرار گیرد و احدی حق ندارد به بســترها 
دست اندازی کند، گفت: بستر رودخانه ها باید با قاطعیت و بدون هرگونه 
مالحظه ای رفع تصرف شود، اما شرایط بستر رودخانه متفاوت است و 
فرآیند و مطالعات قانونی برای بســترهایی است که در ملک مردم قرار 
دارد. رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: دستگاه قضایی و انتظامی 
برای رفع تصرف حریم رودخانه ها کمک می کند و دستگاه های ذی ربط به 
حواشی توجه نکنند و قاطعانه و با قدرت برخورد کنند و دستگاه قضایی 
هم پشتیبان بوده و هست و شورای حفظ حقوق بیت المال، دستگاه های 
اطالعاتی انتظامی و قضایی و سازمان بازرسی هم حمایت های الزم را 

انجام می دهند.
  علی رشــیدی مدیرعامل و رییس هیأت مدیره آب منطقه ای اســتان 
کرمان نیز در این نشســت گفت: در اســتان کرمان 49 هزار کیلومتر 
رودخانه و مســیل وجود دارد که از این میزان، هشت هزار کیلومتر از 
رودخانه ها و مسیل ها در مناطق حساس قرار دارند که در صورت بارش 
باران خسارت های مالی و جانی برای مردم به دنبال دارد و از این میزان 

4 هزار و 3۲0 کیلومتر در دست مطالعه قرار دارد.

  وی ادامــه داد: در مجمــوع کار مطالعه ۲ هــزار و 338 کیلومتر از 
رودخانه ها و مســیل های واقع در مناطق حساس کامل شده است که 
در این راستا حدود و بستر رودخانه ها مشخص شده و ضمن ساماندهی 

منطقه، محدوده آزادسازی ها مشخص می شود.
  مدیرعامل و رییس هیأت مدیره آب منطقه ای استان کرمان با اشاره به 
اینکه از محل مسؤولیت اجتماعی شرکت های بزرگ با پیگیری و کمک 
استانداری کرمان بسیاری از رودخانه های جنوبی استان الیروبی شده 
اســت، عنوان کرد: در سال گذشته پس از سیالب های اخیر در جنوب 
اســتان با کمک تمام دستگاه ها بیش از 78 کیلومتر الیروبی انجام شده 
است.رشیدی بیان کرد: تاکنون ۵۲۵ هکتار از بستر رودخانه های استان 

رفع تصرف شده که از این میزان 64 هکتار در سال گذشته بوده است.
  وی از نشــانه گذاری ۲۲۵ کیلومتر از بستر رودخانه ها خبر داد و ابراز 
کرد: در راستای دریافت اسناد بستر رودخانه ها، هشت فقره سند دریافت 

شده که 370 هکتار بستر رودخانه ها را شامل می شود.
  مرجان شاکری مدیرکل محیط زیست استان کرمان نیز در این نشست 
با اشــاره به تالش ها برای ساخت و ساز در بستر رودخانه ها بیان کرد: 
همه می گویند محیط زیســت کمک کن زیرا ســرمایه گذاری در حال 
انجام اســت و اگر مجوز ندهید، سرمایه گذار فرار می کند.وی ادامه داد: 
بگذارید سرمایه گذار فرار کند، زیرا نمی شود، پذیرفت کارخانه ای وسط 
بستر رودخانه بیاید و آب پایین دست را خراب کند برای اینکه چند نفر 

می خواهند، سود ببرند.
  در همین حال دادخدا ساالری دادستان عمومی و انقالب کرمان اظهار 
کرد: تغییر بســتر رودخانه موجب برخی از خسارت ها می شود و باید 
ورود جدی به این موضوع شــود و اولویت با رودخانه هایی باشــد که 

اطراف آنها ارزش افزوده دارند.

رفع تصرف بستر رودخانه های کرمان بدون مالحظه 

  حســن سیالوی ســرویس استان ها// 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی خوزســتان گفت: سه میلیون 
منابع  و  کشــاورزی  زمین های  از  هکتار 
طبیعی خوزســتان برای مقابله با هجوم 
احتمالی گله های ملخ صحرایی پایش شد. 

  بــه گزارش خبرنگار دریــا؛ تورج نوروزی  
افزود: امکانات و تجهیزات الزم شــامل سم، 
پهپاد، ســمپاش و نیروی انسانی مجرب برای 
مقابلــه با ریزش و هجــوم احتمالی گله های 
ملــخ صحرایی به عرصه های کشــاورزی و 

منابع طبیعی خوزســتان در مناطق مختلف به 
ویژه شــهرهای ساحلی و جنوبی استان آماده 
سازی شــده اســت.وی با بیان اینکه تاکنون 
مــواردی از ریزش گله های ملخ صحرایی در 
خوزستان مشاهده نشده است گفت:با کاهش 
رطوبت و سطح پایین سبزینگی، احتمال ریزش 

ملخ صحرایی در استان رو به کاهش است.
  معــاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان 
جهادکشــاورزی خوزســتان با بیــان اینکه 
گروه های مقابله با ملــخ صحرایی در مناطق 
مختلف اســتان همچنان در حال آماده باش 

هستند از ساکنان و کشــاورزان خوزستان به 
ویژه در جنوب اســتان خواست در صورت 
مشــاهده گله ملــخ صحرایی، مــوارد را به 

اداره های جهادکشاورزی اطالع دهند.
  به گفته وی گروه های پایش و مقابله با ملخ 
صحرایی از بهمن پارســال در مناطق مختلف 
خوزستان مستقر شدند ولی خوشبختانه تاکنون 
مواردی از این آفت بســیار خطرناک مشاهده 

نشده است.
برخی مناطق خوزستان در بهار 1398 شاهد 

هجوم گله های ملخ صحرایی بود.

پایش سه میلیون هکتار زمین کشاورزی در خوزستان
 برای مقابله با ملخ صحرایی 

  مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها// 
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
بوشــهر گفت: در حال حاضــر به دلیل 
فراهم بودن شــرایط مناســب دمایی و 
رطوبتی امکان طغیان زنگ زرد گندم در 

گندم زارهای این استان وجود دارد. 
  به گــزارش خبرنگار دریا؛ نوذر منفرد اظهار 
کرد: در ســال زراعی جاری بیش از 88 هزار 
هکتار اراضی به صورت کشت دیم و 1۵ هزار 
و 4۵0 هکتار کشت آبی گندم در استان بوشهر 
انجام گرفته است و پیش بینی می شود 100 هزار 

تن گندم از این اراضی برداشت شود.
  وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل فراهم 
بودن شرایط مناســب دمایی و رطوبتی امکان 
طغیــان زنگ زرد گندم در مــزارع آبی و دیم 
استان بوشــهر وجود دارد.رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی بوشهر تصریح کرد: زنگ زرد گندم 

یکــی از بیماری های بســیار خطرناک گندم 
است که با کاهش کمیت و کیفیت گندم تولیدی 
می تواند خسارت جبران  ناپذیری را در مراحل 
انتهایی رشد گندم به مزارع گندم و جو وارد کند.

منفرد افزود: این بیماری در شرایط مرطوب، 
سرد و بارانی به سرعت شایع شده و با جریان 
هوا تا مســافت های دور منتشر می شود. در 
شــرایط فعلی هرچند نقشه های هواشناسی 
احتمال بارندگی را نشان نمی دهد اما با توجه 

به اینکه گندمکاران به خصوص تولید کنندگان 
گندم آبی تا زمان رســیدن فصل برداشــت 
فرصت یک یا ۲ بار آبیــاری دیگر را دارند 
نسبت به شــیوع بیماری زنگ زرد در مزارع 
خود مراقبت کنند.وی عنوان کرد: تراکم باالی 
گندم در واحد سطح، کمبود تزریق کود پتاسه 
و اســتفاده بیش از اندازه از کود اوره می تواند 

زمینه ساز حضور زنگ زرد باشد.
  رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر اعالم 
کرد که زنگ زرد اجازه نمی دهد که گندم وزن 
بگیرد و در نتیجه کیفیت آرد این نوع گندم هم 
کاهش می یابد.منفــرد تصریح کرد: به محض 
مشاهده اولین نشانه های آلودگی ضمن انعکاس 
موضوع به مراکز جهاد کشاورزی طبق توصیه 
کارشناســان حفظ نباتات نســبت به مبارزه 
در کانون های آلودگی با اســتفاده از ســموم 

قارچ کش مناسب اقدام الزم به عمل آید.

  آرزو توکلی سرویس استان ها //  استاندار کرمان گفت: نکات 
بهداشتی در مدارس به دقت اجرا و مورد نظارت قرار می گیرد.

  به گزارش خبرنگار دریا، علی زینی وند استاندار کرمان در بازدید از 
مدارس شــهر کرمان با اشاره به تصمیم ستاد ملی کرونا و تاکید رئیس 
جمهور بر بازگشــایی حضوری مدارس در سراسر کشور گفت: اکثر 
کشورها بازگشایی مدارس را داشــته اند، ضمن اینکه در ارزیابی های 
صورت گرفته آموزش کاماًل مجــازی در افت تحصیلی دانش آموزان 
اثر داشــته و نگرانی وجود دارد که تداوم این وضعیت خالئی در نظام 
آموزشی ایجاد کند.زینی وند بیان داشت: با مجموع این مباحث و نظرات 
وزارت بهداشت به دلیل اینکه اکثر جمعیت واکسینه شده اند، بازگشایی 

حضوری مدارس انجام گرفت.
اســتاندار کرمان ابراز داشت: حدود 90 درصد دانش آموزان 1۲ سال به 
باال و 30 درصد زیر 1۲ ســال واکسینه شده اند و تدابیری با انجمن اولیا 
و مربیان پیش بینی شــده که واکسیناســیون دانش آموزان زیر 1۲ سال 
هم کامل گردد.وی عنوان کرد: در شــرایط امروز نگرانی جدی برای در 
خطر بودن ســالمت دانش آموزان به صورت گســترده وجود ندارد و 
توصیه کرده ایــم دانش آموزان در صورت کوچک ترین عالئم بیماری، به 
مدرسه مراجعه نکنند.زینی وند گفت: کمبود فضای آموزشی و زیرساخت 

مدارس، جمعیت کالس ها را بــاال برده و به همین دلیل فاصله گذاری 
دقیق قابل انجام نیست، اما به والدین اطمینان می دهیم که به دقت نظارت 
بر مدارس توســط تیم های اداره کل آموزش و پرورش و بهداشــت و 

ستادهای کرونای شهرستانی صورت می گیرد.
  اســتاندار کرمان عنوان کرد: اگر کوچک ترین عالئمی در مدرسه ای 
دیده شود که سالمت عمومی دانش آموزان را به خطر بیندازد، سریعًا و 
بالفاصله تصمیم گیری خواهد شد و از رسانه ها و والدین می خواهیم تا 

کمک کنند که شور و نشاط به مدارس برگردد.
  زینی وند با اشاره به سفر وزیر آموزش و پرورش به استان و اقدامات 
سازمان نوسازی مدارس گفت: تالش بر این است که از سال تحصیلی 
جدید واحدهای آموزشی اضافه شوند و مشکل کمبود فضا تا حدودی 
برطرف گردد.اســتاندار کرمان گفت: بازگشایی مدارس به هیچ وجه 
ناگهانی و یک دفعه نبوده است، قبل از موج اخیر کرونا دستورالعمل ها 
ابالغ شــد و مدارس حضوری شــدند.وی افزود: مدارس عشایری و 
کم جمعیت استان در پیک قبلی کرونا تا ۵0 درصد کاماًل حضوری بودند 
و مابقی مدارس ترکیبی برگزار شدند.زینی وند ابراز داشت: االن آموزش 
حضوری در کشــور، سراسری است و جای نگرانی نیست و اگر الزم 

باشد تصمیم اقتضایی گرفته می شود.

استاندار کرمان:

نکات بهداشتی در مدارس کرمان به صورت دقیق اجرا می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  بوشهر:    

" زنگ زرد " در گندم زارهای بوشهر به صدا درآمد

    

  علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها// 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
یزد در حاشیه بازدید از مدارس و دانشگاه ها، 
گفت: متاسفانه کرونا در دو سال اخیر ضربه 
مهلکی را به نظام آموزشی ما وارد کرد و آن 

افت شدید تحصیلی بود. 
  به گزارش خبرنــگار دریا؛ علی اکبر عزیزی 
با بیان این که خوشــبختانه حضوری شــدن 
کالس های درس با استقبال خوب دانش آموزان، 
دانشجویان و خانواده های آنان روبرو شده است 
گفت: متاســفانه کرونا در دو سال اخیر ضربه 
مهلکی را به نظام آموزشی ما وارد کرد و آن افت 

شدید تحصیلی بود.

  وی با اشاره به تدابیر ستاد ملی و استانی کرونا 
در این زمینه، ابراز کرد: با بررســی های به عمل 
آمده و در نظر گرفتن شرایط بیماری و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، تصمیم بر آن شد تا کلیه 
کالس های آموزشــی هم در آموزش و پرورش 

و هم در آموزش عالی حضوری برگزار شود.
  معاون اســتاندار تصریح کرد: در بازدیدی که 
از برخی مدارس و دانشــگاه ها داشتیم، والدین 
اهتمام ویژه ای در خصوص حضور فرزندان خود 
در کالس های درس داشتند که امیدواریم در سال 
پیش رو با همراهی والدین، اســاتید و معلمان 
بتوانیم عقب ماندگی های آموزشی را جبران کنیم.

معاون استاندار یزد:

افت شدید تحصیلی
ضربه مهلک کرونا به نظام آموزشی بود

  علیرضا حائری زاده سرویس اســتان ها //رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان یزد در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای استان، گفت: 
صنعت ساختمان دچار چالش هایی شده که بی توجهی به آموزش های مهارتی، مهم ترین 

آنهاست. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبی فرهمند در این مراسم با بیان این که یکی از رسالت های این 
سازمان تقویت بنیه آموزشی مهندسین در دو حوزه تئوری و مهارتی است، اظهار کرد: متاسفانه 
بخش زیادی از آموزش های فعلی به مباحث تئوریک گرایش پیدا کرده است، در صورتی که 
موضوع کار مهندســی نیاز به آموزش های کارگاهی و مهارتی نیز دارد.وی با اشاره به این که 
آموزش ها و دوره های مهارتی آزاد برای مهندسین عضو سازمان همواره دارای جذابیت بوده 
است، افزود: این دوره ها می تواند به فهم مشترک مهندسین و استادکاران اجرایی در طرح های 
ساختمانی کمک بسزایی داشته باشد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به  
حجم باالی تراکنش مالی در صنعت ساختمان، تاکید کرد: نظارت بهینه و داشتن مهارت های 
خــاص کارگاهی کمک می کند تا در بخش های مهمی چــون انتخاب مصالح، نوع مصرف، 
انتخاب اســتادکاران و دیگر بخش ها، اقدامات بهتری انجام و در نهایت صرفه و صالح پروژه 
نیز دیده شود.وی با بیان این که 30 درصد هزینه های ساخت و ساز به بخش دستمزد مستقیم 
نیروی انسانی باز می گردد، خاطرنشان کرد:  به هر میزان که در یک ساختمان از مهندسان و 
استادکاران آموزش دیده بهره برده شود به مراتب در خروجی کار از کیفیت باالتری برخوردار 
خواهیم بود ولی متاسفانه استان یزد در این حوزه دچار ضعف شده است.فرهمند با اشاره به این 
که نکات مهارتی در اجرای طرح ها از نظر فنی در حال تنزل اســت، گفت: با توجه به این که 
همواره استان یزد در بحث ساخت و ساز دارای سبقه مثبت و زبانزد سایر استان ها بوده است، 
نیازمند عزمی راسخ هستیم تا چالش های این حوزه را برطرف نماییم که در این مسیر می توان 

از ظرفیت باالی مهندسی استان استفاده کرد.

آموزش های مهارتی 
مهمترین چالش صنعت ساختمان در یزد

طرح :  فاطمه هوشنگی
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فرهنگ وهنر

عراق مقررات سفر به این کشور را اعالم کرد
  سرویس فرهنگی // عراق، مســافران ورودی به این کشور را به ارائه 
کارت واکسیناسیون و یا گواهی منفی آزمایش PCR ملزم کرد. در تازه ترین 
مقرراتی که از سوی کشــور عراق به شرکت های گردشگری و هواپیمایی 
اعالم شده است، تمام مسافران باالی 1۲ سال می توانند با ارائه گواهی معتبر 
واکسیناسیون کرونا که از آخرین نوبت تزریق آن 14 روز گذشته باشد، یا با 
ارائه جواب منفی آزمایش PCR در محدوده 7۲ ساعت تا پرواز ورودی، به 
کشور عراق سفر کنند.این آزمایش باید در یکی از مراکز مورد تایید وزارت 
بهداشت ایران انجام شود. همچنین جواب تست PCR  یا کارت واکسیناسیون 
باید به زبان انگلیسی باشــد.در مقررات جدید سفر به عراق، واکسن های 
مورد تایید برای سفر به این کشــور، فایزر/ مدرنا/ آسترازنکا/ جانسون/ 
سینوفارم/ سینوواک اعالم شده است.پیش ترمسؤوالن سازمان حج و زیارت 
که مســؤولیت اعزام زائران ایرانی به عراق را دارند، در شــهریورماه 1400 
گفته بودند: بر اساس توافقی که با طرف عراقی شده است همه واکسن ها از 
جمله واکسن »برکت« برای ورود به عراق مورد قبول است، اما باید کارت 
واکسیناسیون برای زائر صادر شده باشد که طی هماهنگی هایی که با وزارت 
بهداشــت و هالل احمر  صورت گرفته، کارت واکسیناسیون برای این افراد 
طراحی و چاپ شد.علیرضا رشیدیانـ  رییس پیشین سازمان حج و زیارت 
گفته بود: کارت واکسن کرونا با ُمهر و امضای هیات پزشکی و هالل احمر به 
عنوان یک کارت معتبر برای طرف عراقی ارسال و معرفی شده است و تمام 
زائران که ســامانه وزارت بهداشت تزریق دو دز واکسن آن ها را تایید کرده 
است، کارت واکسن را دریافت می کنند و این کارت برای طرف عراقی معتبر 
است.مقررات اعالم شده از سوی عراق، فعال محدود به سفرهای هوایی است. 
طبق آخرین اعالم سازمان حج و زیارت، مرزهای زمینی بین ایران و عراق 
همچنان به روی زائران بســته است. ایران و عراق از آبان ماه 1400 ویزا را 
برای اتباع دو کشور فقط در سفرهای هوایی لغو کردند.  طبق آخرین مقررات 
سفر به ایران، اتباع عراقی نیز به ارائه گواهی معتبر واکسیناسیون و یا تست 

منفی PCR ملزم هستند.

بلیت سینما تا قبل از افطار نیم بها شد
 سرویس فرهنگی// بلیت سینماهای کشور در ماه مبارک رمضان تا 
ساعت 19 نیم بها شد. در جلسه شورای صنفی نمایش مقرر شده است که 
بلیت سینماهای سراسر کشور در ماه رمضان تا ساعت 19 نیم بها باشد.در 
این جلسه همچنین با موافقت اکران آنالین فیلم »قدغن« در سامانه های 
اینترنتی موافقت شده، که البته اکران این فیلم در پلتفرم ها از حدود یک 
هفته قبل آغاز شده است.»قدغن« به کارگردانی مجید مافی یکی از هفت 

فیلم اکران نوروزی است که همزمان روی پرده سینماهاست.

»دورهمی« تمام نشده
 سرویس فرهنگی // پخش برنامه »دورهمی« که در ایام نوروز هر شب 
به روی آنتن می رفت، ادامه خواهد داشــت.  پخش برنامه  »دورهمی« که 
در ایام نوروز 1401 به روی آنتن رفت، در 1۵ قســمت به پایان رسیده و 
از این پس ســه روز در هفته روی آنتن خواهد رفت. »دورهمی« با اجرای 
مهران مدیری روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در ساعات ۲3 روی آنتن 
شبکه نسیم خواهد رفت. سری جدید مسابقه »دورهمی« پخش خود را از 

نوروز 1401 آغاز کرد. 

خبر

  سرویس فرهنگی // صداوسیمای مرکز خلیج فارس 
برای بهره برداری هرچه بهتر روزه داران از ماه ضیافت 

الهی ویژه برنامه هایی را تدارک دیده است.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ برنامه »ماه عاشقی« ویژه برنامه 
افطار رادیو خلیج فارس است در ساختار ترکیبی نمایشی 
در ۲9 قســمت 7۵ دقیقه ای به تهیــه کنندگی امیدتنی و 
عباس ایرانمنش که از ساعت 18 تا 19/30 پخش خواهد 
شد. این ویژه برنامه عصرگاهی شامل بخش های مختلف از 
جمله کارشناس احکام ومذهبی سفره افطار مسابقه قرآنی-

مصاحبه و تلفن وپیامک  است.
گم گم سحری : ویژه برنامه سحرگاهی رادیو خلیج فارس 
به تهیه کنندگی سهیل مهر در ۲9قسمت 90 دقیقه ای است 
که ویژه پخش دعای ســحرگاهی تدارک دیده شده است. 
این ویژه برنامه درسحرگاهان ماه مبارک رمضان از ساعت 

3/30 تا ۵ صبح از صدای خلیج فارس پخش می شود.

شب های رمضان : برنامه ای فرهنگی در رادیو خلیج فارس 
اســت که در خصوص آداب ورســوم و ویژگی های ماه 
مبارک رمضان در فرهنگ هرمزگان هر شــب ســاعت 
۲1/3۵ تا ۲۲/30 به تهیه کنندگی امیرارســالن خوبیاری 

پخش می شود.
اوج بندگی: ویژه برنامه شــب های قدر در 3 قسمت 180 
دقیقه ای  به تهیه کنندگی مریم صابری در رادیو خلیج فارس 
اســت که همزمان با لیالی پرفضیلت قدر ساعت ۲۲/30 

تقدیم روزه داران هرمزگانی می شود.
  شبکه اســتانی ســیمای خلیج فارس برای ماه مبارک 

رمضان امسال  ویژه برنامه های ماه رویایی گم گم سحری 
و جمع خوانی قرآن کریم تدارک دیده است.

ماه رویایی : ویژه برنامه افطار سیمای خلیج فارس است.
این ویژه برنامــه درایام ماه مبارک هرشــب قبل از اذان 
مغرب روی آنتن سیمای خلیج فارس می رود.ماه رویایی 
سعی دارد با ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و توسل 
به خدا وائمه اطهار )ع( بــا بخش های متنوع گزارش از 
مکان های قرآنی، ســفره های افطار، گروه تواشیح، دعای 
روز ماه مبارک رمضان، نشانی، آیه رحمت، به وقت افطار، 
چیچــکای دل گپون، وله، حبیب خــدا و گزارش همراه 

روزه داران هرمزگانی شود. این ویژه برنامه در ۲9 قسمت 
60  دقیقه ای به تهیــه کنندگی زهرا کریمی  در طول ماه 
مبارک رمضان از محل امامزاده ســید مظفر بندرعباس  از 

شبکه استانی سیمای خلیج فارس پخش می شود.
گم گم ســحری : این برنامه ویژه ســحر مــاه رمضان به 
تهیه کنندگی وحیــد مداحی روش  در ۲9 قســمت 60 
دقیقه ای از ســیمای خلیج فارس پخش می شود. با هدف 
ایجاد لحظات حضور وصمیمی برای سحر خیزان روزه دار 
هم استانی در راستای تعمیق وترویج شعائر دینی و معنوی 
در ایام ماه رمضان این برنامه تهیه شــده که یک ســاعت 

قبل از اذان صبح بوقت بندرعباس با بخش های سخنرانی 
وله ها و احادیث و دعای ســحراز ســیمای خلیج فارس 
پخش خواهد شد. سیمای خلیج فارس محفل جزخوانی 
قرآن کریم در ماه مبارک رمضان از محل حسینیه سید مظفر 
)ع( بندرعباس را بصورت زنده ومستقیم هر روز از ساعت 
13/30 پخش خواهد کرد. این مراسم در طول ماه مبارک 
رمضان پس از اقامه نماز ظهر و عصربا تالوت قاریان ممتاز 
استان و کشور به تهیه کنندگی اسحاق آزادبخش از شبکه 

استانی سیمای خلیج فارس پخش می کند. 
تولید سه مورد موشن گرافیک- یک مورد رئال موشن- 
30 مورد گزارش تصویری- 30 مورد دعای روز بصورت 
اســتوری و طراحی صفحه ویژه معرفی ویژه برنامه های 
حوزه صدا وســیما در وب ســایت مرکز از برنامه های 
معاونت فضای مجــازی مرکزخلیج فارس در ماه مبارک 

رمضان است.

ویژه برنامه های رمضان شبکه خلیج فارس 

  سرویس فرهنگی//یکی از شرکت کنندگان مسابقه »جوکر 5« که 
این روزها در مرکز توجهات قرار گرفته، سیروس میمنت است. او 
نیز مانند غالمرضا نیکخواه، عباس جمشیدی فر و یوسف صیادی 
موفق شده روی جدیدی از توانایی خود را در زمینه کمدی نشان 
بدهد و توجه مخاطبان را جلب کند. این بازیگر همزمان با »جوکر«، 
سریال »راز بقا« اثر سعید آقاخانی را نیز در حال انتشار در نمایش 
خانگــی دارد. به بهانه موفقیت میمنــت در »جوکر« و همکاری 
تــازه اش با آقاخانی پس از »نــون خ«، گفت وگویی با این بازیگر 

داشتیم که در ادامه می خوانید.
چه چیزی باعث شد شرکت در مسابقه »جوکر« را بپذیرید؟

آقای علیخانی از دوستان قدیمی من هستند، سال ها پیش زمانی که تازه 
کارشان را شــروع کرده بودند با یکدیگر کار کردیم. وقتی ایشان برای 

حضور در مسابقه با من تماس گرفتند، مشتاقانه پذیرفتم.
عالوه بر این ســابقه دوســتی و همکاری، »جوکر« برایتان چه 

جذابیت هایی داشت؟
من بخش هایی از فصل اول مسابقه را دیده بودم و چون برنامه جدیدی 
بود آن را دوست داشتم. درســت است که نمونه خارجی داشت اما در 
ایران جدید بود و جای چنین مســابقه ای خالی بود. عالوه بر این، ما در 
این مسابقه خود واقعی شرکت کنندگان و هنرمندان را بدون رنگ و لعاب 

می بینیم و این برای بینندگان جالب است.
با توجه به ســابقه همکاری تان با احســان علیخانی، این تجربه 

چطور است؟
  آقای علیخانی شخص دانا، هوشیار و فعالی هستند و هر قدر از این نوع 
نیروها داشته باشیم کم است. واقعا هم نمونه ایشان را کم داریم، کارهایشان 
بسیار خاص و متفاوت است و همیشه برنامه هایشان پربیننده بوده. احسان 
علیخانی آدم خوش فکری است و من خیلی دوست دارم چه در تلویزیون 

و سینما و چه در مجموعه های این چنینی، با این طور آدم ها کار کنم.
در مســابقه »جوکر«، خودتان طراحی می کنید که چه کارهایی 

انجام بدهید یا با اتاق فکر برنامه مشورت می کنید؟
یک اتاق فکر وجود دارد و چند نویســنده آن جا هستند که کلیت کار 
با آن ها چک می شــود، اما این که مثال نوشته ای وجود داشته باشد، نه 
این طور نیست. هر شرکت کننده به تنهایی )نه همه با هم( با نویسندگان 
هماهنگ اســت و آن ها به نوعی کار را کنترل می کنند که مسابقه به چه 
ســمتی برود، اما باز هنگام ضبط فرمان در دست شرکت کنندگان است. 

مثال ما درباره خیلی از کارهایی که می خواستیم انجام بدهیم با نویسندگان 
صحبت کردیم، اما اصال فرصت نشد.

پس این طور نیست که دقیقا مطرح کنید چه ایده هایی دارید 
و می خواهید چه کارهایی بکنید.

  نه اصال. هیچ چیزی از قبل طراحی شده و پیش بینی شده نیست و اصال 
این طور نیست که با هم هماهنگ کنیم آقای فالنی تو این را بگو تا من 
این جواب را بدهم یا فالن حرکت را انجام بده! خود واقعی آدم ها آن جا 
هستند، منتها هرکسی از قبل برنامه ای در ذهن دارد و با نویسنده ها چک 
کرده، چون به هرحال آن ها طراحی کل کار را در نظر دارند. مثال من شاید 
یکی، دو مورد از کارهایی را که با نویســندگان چک کرده بودم توانستم 
انجام بدهم، بقیه اتفاقات مانند درگیری من با علی مشــهدی ناخودآگاه 
پیش می آمد. حضور آدم ها در مســابقه خودش به تو موضوع می دهد و 
آقای علیخانی هم دقیقا همین را می خواهد، آن نقطه طالیی که به وجود 

می آید، در »مسابقه« اتفاق بیفتد نه این که از قبل طراحی شود.
ســریال »راز بقــا« را هم در حال انتشــار داریــد، فیلم نامه 

سریال یا نقش چه جذابیت هایی برایتان داشت؟
»راز بقا« هم کار نویی است. نقشی که به من پیشنهاد دادند، بسیار شیرین 
و خوب بود. این آدم برایم جذاب و خاص بود، چون یکی از مالک های 
من برای انتخاب نقش این اســت که کار جدیدم با کار گذشــته ام حتما 
تفاوت داشته باشد، اگر کارنامه من را مرور کنید دو نقش یکسان نداشتم 

و همه متفاوت بودند.
نقش شــما منفی نیســت، اما وجوه منفی دارد و در عین حال 
کمدی و بامزه اســت، حتما این موضوع هم برای شــما چالش 

جالبی بوده.
بله، این آدم اولین واردکننده واکســن فایزر به ایران است و قاچاق فایزر 
می کند. شخصیت ویژه و خاصی است، مثال واکسن را به جایی که نباید 
تزریق می کند! شخصیت شیرینی است و نمی تواند منفی باشد. می گوید ما 
از آن هایی نیستیم که جنسی را ندیده نشناخته و امتحان نکرده دست مردم 
بدهیم! تفکرات خاص خودش را دارد، او را منفی نمی بینم. شــخصیت 

بسیار به روزی است و در ادامه بیشتر با او آشنا می شوید.
 سریال مورد اســتقبال گرفته، به نظرتان دالیل موفقیت کار 

چیست؟
مردم بسیار هوشیار و مشکل پسند هستند و کارهایی را که قابلیت تماشا 
دارند به خوبی می پذیرند. »راز بقا« هم جزو همین آثار است و نگاهی نو 
به قصه گویی و زندگی آدم ها دارد. مردم و ذائقه آن ها تغییر می کند، االن 
دیگر به موضوعات ۲0 ســال قبل نمی خندند و کارهای جدید و خوب 
می خواهند. یکی از خصوصیات آقای آقاخانی این اســت که خیلی به 
روز و دنبال کارهای جدید هستند. دیگر دوره این که مثال به فیزیک فرد 

بخندیم گذشته، االن دوره طنز موقعیت است.
 نظرتان درباره بازی آقای بهرام افشاری چیست؟

  آقای افشاری جوان بسیار مستعد، خوب، زحمتکش و الیقی است، او از 
راه زحمت به این جایگاه رسیده و تشنه پیشرفت است. از آن  دسته آدم هایی 
نیست که شب خوابیده باشد و صبح تاج پادشاهی روی سرش باشد! جای 
این طور آدم ها در ســینمای ما خالی است. بهرام افشاری سال ها تئاتر کار 
کرده، از طرفی کارگری می کرد و از طرفی تئاتر کار می کرد، چنین آدم هایی 

باید ترقی کنند و به جایگاه های باالیی برسند./خراسان

  غافلگیری های »جوکر« برای قاچاقچی فایزر!

  سرویس فرهنگی // امســال ژوهانسبورگ در آفریقای 
جنوبی کوتاه ترین و ریکیاویک در ایســلند طوالنی ترین 

فاصله از سحر تا افطار را دارند. 
  مــاه پرفیض و مبارک رمضان نهمین ماه از تقویم اســالمی و 
زمانی اســت که در آن قرآن بر حضرت محمد نازل شد. حدود 
یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان در سراسر جهان در این ماه 
با روزه گرفتن خود را از آلودگی ها و گناهان پاک کرده و خداوند 
را عبادت می کنند. براساس قوانین اسالم، در ماه رمضان بر همه 
مسلمانان واجب اســت از نماز صبح تا نماز مغرب از خوردن و 

آشامیدن خودداری کرده و از معصیت ها دوری کنند. 
  از آنجایی که طول روز بســته بــه موقعیت جغرافیایی متفاوت 
است، طول زمان روزه داری در نقاط مختلف جهان از 11 تا ۲0 

ساعت متغیر است. 
  شهرهایی با کوتاه ترین مدت روزه داری

ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی کوتاه ترین زمان روزه داری در 
ماه رمضان امســال را دارد. روزه گرفتن در این شهر در روزهای 
ابتدایی ماه مبارک تنها 11 ساعت است. دیگر شهرهایی که با 11 
تا 1۲ ساعت کوتاه ترین مدت زمان روزه داری را خواهند داشت 

عبارتند از بوینس آیرس، کیپ تاون و کرایست چرچ. 
  شهرهایی با طوالنی ترین مدت زمان روزه داری

روزه داران در پایتخت ایســلند تا افطار 16 ساعت و ۵0 دقیقه 
فاصله دارند و این طوالنی ترین زمان روزه داری در جهان است. 
از دیگر شهرهایی که مدت زمان روزه داری در آنها بین 1۵ تا 16 
ساعت است می توان به لیسبون، پاریس، ورشو و لندن اشاره کرد. 
فاصله سحری تا افطار در پایتخت ایران، تهران، 14 ساعت است.  

طولنی ترین و کوتاه ترین 
مدت زمان روزه داری در جهان

چرا فروش گیشه نوروزی آنچنان که باید بود، نیست؟
  سرویس فرهنگی // درحالی که بیش از سه هفته از 
اکران نوروزی فیلم های سینمایی می گذرد اما نگاهی 
به فروش گیشــه سینما خبر از آمار چندان مطلوبی 
نمی دهد؛ موضوعی که شــاید نیاز به یک بررســی 

کارشناسانه دارد. 
 اگر چه فروکش آمار مبتالیان و درگذشتگان کرونا و متعاقبا 
افزایش ظرفیت سالن های سینمایی به شکل صدرصدی 
پس از دو سال اعمال محدودیت، نوید بازگشت رونق به 
سالن های سینما بود اما نگاهی به آمار و ارقام بلیت های 
فروخته شــده در ایام نوروز و همچنیــن میزان فروش 
فیلم های سینمایی در شروع سال 1401 نشان می دهد که 
این امیدها پس از گذشت بیش از 3 هفته از زمان اکران و 

در شروع سال جدید چندان واقعی نبوده است. 
فیلم های سینمایی بسته نوروزی که از 18 اسفندماه و کوتاه 
زمانــی پس از آن به اکران درآمدند به دلیل آنچه پیش تر  
تنوع ژانری این بسته و پاسخگویی آن برای طیف متنوعی 
از مخاطبان عنوان شــده بود، به زعم برخی از مسئوالن  
پیش بینی اقبال خوبی از سوی مخاطبان را برانگیخته بود. 
موضوعی که تا به امروز بیشتر در حد یک گمانه زنی باقی 
مانده و ارقام پایین فروش و همچنین نسبت های با فاصله 

فروش فیلم ها نکات قابل تاملی درخود دارد. 
در این برآورده نشدن انتظارت و کم فروغی گیشه می توان 
عادت مخاطب به تماشــای آنالین آثار و کمرنگ شدن 
حضور در سالن های سینمایی در دو سال گذشته )موضوعی 
که نه تنها ایران که تمام جهان را در برگرفته است(، سفرهای 
نوروزی و عدم برخورداری از زمان مناسب برای تماشای 

آثار در سالن های سینمایی را مزید علت دانست. 
از ســوی دیگر بحث عدم تبلیغات مناسب و مهمتر از آن 
افزایش قیمت بلیت، موضوعاتی هســتند که می توانند به 

عنوان متغییرهایی اثرگــذار در کاهش اقبال مردمی برای 
حضور در سالن های سینمایی اثرگذار باشند. 

  مجموع آمار فروش فیلم های اکران نوروزی بر اســاس 
اطالعاتی که در ســامانه مدیریت فروش و اکران ســینما 
)سمفا( تا ساعت پایانی روز 13 فروردین درج شده، 33 
میلیارد و 434 میلیون تومان بوده اســت. آمار و ارقامی 
که چندان مطلوب به نظر نمی رســند و شاید نیاز به ورود 

کارشناسانه و بررسی فنی متخصصان را داشته باشند. 
  سگ بند؛ کمدی دیگری که گیشه را قبضه کرد

  همانطور که پیشتر و در گزارش فروش اولین هفته اکران 
نوروزی آثار به آن اشــاره شده بود، ماهیت داستانی فیلم 
سینمایی سگ بند احتمال فروش بالقوه گیشه برای این فیلم 
را محتمل می داشت؛ موضوعی که در نهایت رقم خورد و 
فیلم سینمایی ســگ بند را در جایگاه اول فروش در سال 

1401 قرار داد. 
  سگ بند به رغم ســالن های کمتری که در مقایسه با دو 
فیلم پرفروش بعدی )موقعیت مهدی و شادروان( در اختیار 
داشته است، 3۲8 سالن در مقابل 341 سالن فیلم شادروان 
و 397 ســالن فیلم موقعیت مهدی موفق شده تا فروشی 
دوبرابری نسبت به دومین فیلم پرفروش جدول )موقعیت 
مهدی( و فروشی چند برابری نســبت به سایر آثار را از 
آن خود کند. سگ بند )یکی از فنون کشتی پهلوانی( اثری 
کمــدی به کارگردانی مهران احمدی با بازی امیر جعفری، 
بهرام افشاری، مرحوم سیروس گرجستانی، نازنین بیاتی، 

بهاره کیان افشار است. 
مهــران احمدی که پیش از این مصادره را به تهیه کنندگی 
محمدحسین قاسمی ســاخته بود، حاال در سگ بند این 

همکاری را دوباره تکرار کرده است. 
  موقعیت مهدی؛ جایگاهی که واگذار شد

  موقعیت مهدی اگرچه پرفروش ترین فیلم از آغاز اکران 
نوروزی در اواخر ســال 1400 بود اما در ســال 1401 
جایگاه خود را به سگ بند واگذار کرد و با فروشی معادل 
6 میلیارد و 7۲9 میلیونی در پله دوم فروش گیشه ایستاد.  
موقعیت مهدی اولین ســاخته هادی حجازی فر در مقام 
کارگردان است؛ کارگردانی که پیش تر او را به دلیل نقش های 
پرشور و فعالش به خصوص در آثار مهدویان می شناسیم؛ 
البته اولین تجربه حجازی فر در چهلمین جشنواره فیلم فجر 
تجربه ای موفق بود که جوایزی متعددی را برایش به ارمغان 
آورد. موقعیت مهدی که نسخه ای سریالی را هم در دست 
ساخت دارد، فیلمی در حوزه دفاع مقدس است و روایتی 
از ایثار و شهادت حمید و مهدی باکری را در دل خود دارد. 
هادی حجازی فر، ژیال شاهی، وحید حجازی فر و معصومه 

ربانی نیا از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
  شادروان؛ پله ای که متزلزل است

  سومین فیلم جدول فروش نوروزی در سال 1401 کمدی 
شادروان به کارگردانی حسین نمازی است که 14۲هزار و 
47۲ بلیت فروخته و تا به امروز بیش از ۵ میلیارد تومان 
فروش داشــت. شادروان اثری است که کارگردانش آن را 
یک فیلم کمدی نمی دانــد و آن را فیلمی با رگه های طنز 
معرفــی می کند که مفرح اســت؛ در نقطه مقابل اما هیات 
انتخاب و داوران جشنواره چهلم و البته مخاطبان، شادروان 
را فیلمی کمدی توصیف می کردند. شــادروان دومین اثر 
حسین نمازی اســت که فیلمبرداری آن در اطراف تهران 
انجام شده و ماجرای زندگی یک خانواده حاشیه نشین را 

روایت می کند. 
  رضا رویگری، بهرام ابراهیمی، ایمان برات پور، سینا مهراد، 
گالره عباســی، نازنین بیاتی از جمله بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند

  روز صفر؛ روایت ریگی در پلۀ چهارم
  روز صفر که در چند روز ابتدایی اکران نوروزی پیش از 
شروع سال 1401 رقم فروش بیش از 3 میلیونی را تجربه 
کرده بود و با توجه به ماهیت و قصه اش پیش بینی می شد 
که با اســتمرار این فروش جایگاه خوبی در گیشه داشته 
باشد، در رقابت با سایر آثار تا به امروز در جایگاه چهارم 
قرار گرفته و به فروشی سه میلیاردی )سه میلیارد و 680 

میلیون تومان( دست یافته است. 
  روز صفر ســاخته سعید ملکان فیلمی است که در دوره 
سی و هشتم جشــنواره فیلم فجر اکران شد؛ فیلمی که به 
لحاظ مضمون )دست گذاشتن بر قصه زندگی و فعالیت های 
عبدالمالک ریگی( یادآور فیلم سال گذشته اش شبی که ماه 
کامل شد، بود؛ فیلمی که ترکیبی از فضای امنیتی و اکشن را 
توامان دارد و در همان دوره از جشنواره )38( مورد اقبال 
قرار گرفت به طوری که یکی از شانس های احیای گیشه 
سینماها به شمار می رفت اما فراگیری کرونا اکرانش را به 

تعویق انداخت. داستان این فیلم در مورد تالش های یک 
مامور امنیتی برای به دام انداختن عبدالمالک ریگی توسط 
وزارت اطالعات ایران و نخستین ساخته سعید ملکان در 

مقام کارگردان است.
 امیر جدیدی و ساعد سهیلی از بازیگران اصلی این فیلم 

هستند. 
  مرد بازنده؛ بازنده  در گیشه

محمدحسین مهدویان که آخرین اثرش در شبکه نمایش 
خانگــی زخم کاری با اقبال قابل قبولی مواجهه شــد و 
سابقه و تجربه مطلوبی از حضور در ترکیب های نوروزی 
را در کارنامه دارد؛ امســال با فیلم مرد بازنده که فضایی 
جنایی، امنیتی و درام دارد و در جشنواره چهلم هم یکی 
از فیلم های برتر آرای مردمی بود، در لیست اکران نوروزی 

قرار داشت. 
فیلمی که اگرچه به دلیل ســابقه کارگردانش چشمداشتی 

نسبت به گیشه داشت اما تا به امروز و به رغم برخورداری 
از ۲81 سالن سینمایی تنها 3 میلیارد و 370 میلیون تومان 
فروخته اســت. همانند ســریال زخم کاری، جواد عزتی 
بازیگر محوری این فیلم سینمایی است و رعنا آزادی ور، 
بابک کریمی، آناهیتا درگاهی، مهدی زمین  پرداز از جمله 

بازیگران آن هستند. 
  گل به خودی؛ فیلمی که خوب نفروخت

گل به خودی به کارگردانی احمد تجری فیلمی اســت که 
در رده ششم جدول فروش اکران نوروزی قرار می گیرد؛ 
فیلمی که در رده فیلم های کودک و نوجوان که تا به امروز 
به فروشی معادل 373 میلیون تومان دست یافته است. گل 
به خودی فیلمی به نویسندگی احمد تجری و الله قهرمانی 
تهیه کنندگی علی قائم مقامی محصول سال 1399 است که 

در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت. 
داســتان این فیلم قصه آمال و آرزوهای چند کودک است 
که در پرورشگاه زندگی می کنند و به کمک چند عروسک 
وارد ماجراهایی فانتزی و پر استرس می شوند. محمدرضا 
علی نیا، شقایق فراهانی، نسیم ادبی و علیرضا استادی از 

جمله بازیگران این فیلم هستند. 
  قدغن؛ فیلمی در قعر جدول فروش

قدغن که در نهایت با تایید ســازمان ســینمایی به اکران 
نوروزی رسید، با وجود شــروع نمایش از 18 اسفندماه 
فقط حدود پنج هزار و 600 نفر تماشاگر تا پایان تعطیالت 
عید جذب کرد و کمی بیش از 198 میلیون تومان فروش 
نداشت تا به این ترتیب نامش به عنوان کم  تماشاگرترین 
فیلم اکران نوروزی تاکنون ثبت شود. قدغن به کارگردانی 
مجید مافی داستانی اجتماعی با بازی سام درخشانی، ساناز 
سعیدی، افسانه چهره آزاد، محمود جعفری، علیرضا استادی، 

ونوس کانلی، کریم امینی و رزا بیات است. 

طرح :  بیتا  هوشنگی

آگهي مزايده مرحله دوم  
  اجراي احکام دادگستري حاجي آباد به موجب پرونده کالسه 140040920000412377 صادره از شعبه اجراي احکام حقوقي شهرستان 
حاجي آباد، مزايده يک دستگاه خودرو سواري پرايد به شماره انتظامي 23 ق 495 ايران 94 با مالکيت شکوفه ساالرپور محمد مرادي فرزند 
ملک ، رنگ سفيد مدل 1391 به شماره شاسي J3412291449977 شماره موتور 4585567 با وضعيت اتاق وبدنه نسبتا خوب وسالم 
است در بعضي از قسمت هاي بدنه به صورت جزئي آثار زنگ زدگي و پوسيدگي وجود دارد ، وضعيت الستيکها در حد متوسط است ، 
شيشه ها سالم است ، وضعيت داخلی اتاق وتوردوزي ، داشبورد وصندلي ها نسبتا خوب است که خودرو مذکور به مبلغ 800/000/000 
ريال معادل هشتاد ميليون تومان ( ارزيابي و کارشناسي گرديد ملک مذکور  با شرايط ذيل از طريق مزايده کتبي در اجراي احکام حقوقي 

شهرستان حاجي آباد به فروش ميرسد . وضمنا با قيمت مذکور مزايده شروع مي گردد .
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاءيک ماه است. 2- کليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت به عهده خريدار است. 

3- پيشنهاد دهندگان بايد قباًل 10 درصد بهاء و ارزيابي را به حساب سپرده دادگستري توديع و قبض سپرده را ضميمه پيشنهاد نمايند.
4- پيشنهاد دهنده بايد در پاکت الک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزايده و مشخصات کامل و محل اقامت پيشنهاد دهنده روي پاکت تا آخر وقت اداري 
روز سه شنبه مورخ 30/ 01/ 1401 به اجراي احکام دادگستري تسليم شود.) ضمناً شرکت کنندگان به صورت في المجلس نيز مي توانند در مزايده شرکت نمايند(.  

5- با پيشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخالف شرايط آگهي و همچنين پيشنهاداتي که بعد از وقت مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- اجراي احکام در قبال پيشنهادات مختار است . 7-پيشنهاد در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 قرائت خواهد شد حضور پيشنهاددهندگان 

در جلسه مزايده بالمانع و برنده کسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد می نمايد.
 8- در صورتي که برنده تا يک ماه از تاريخ جلسه مزايده و يا انقضاي مهلت از پرداخت بهاء خودداري نمايد و کسر احتمالي قيمت و خسارت از تجديد نظر 
مزايده حاصل شود بدوا از سپرده او استيفا شود و سپرده تا تعيين قيمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزايده براي کسب اطالعات بيشتر 

مي توانند به اجراي احکام دادگستري حاجي آباد مراجعه نمايند. 
علي اکبر ابراهيمي

 رئيس اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان حاجي آباد

قوه قضائیه 
دادگستری جمهوری اسالمي اریان
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حوادث

جهان

  
   

آرزوهای زیادی داشــتم و مدام با رویاهایم 
زندگی می کردم. دلم می خواســت هرچه 
 زودتــر پولدار شــوم و هرچیــزی را که 
می خواهــم برای خودم تهیه کنم به همین 
دلیل درس و مدرسه را رها کردم و در یک 
آرایشگاه زنانه مشغول کار شدم. آن جا بود 

که تصمیم گرفتم ...
این ها بخشــی از اظهارات دختر 17 ساله ای 
اســت که در پی شــکایت مادرش به کالنتری 
هدایت شده بود. این دختر نوجوان که قرار بود با 
دستور قضایی به بیمارستان روان پزشکی مشهد 
منتقل شــود، درباره قصه زندگی اش به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: 1۲سال قبل 
زمانی که من ۵ ســاله بودم، پدرم از دنیا رفت 
و مادرم سرپرســتی من و خواهر 10 ساله ام را 
عهده دار شــد. در همان دوران کودکی به خوبی 
درک می کردم که مادرم در خانه های مردم کار 
می کند تا زندگی ما را بچرخاند. در این شرایط 
خواهر بزرگم از من نگهداری می کرد. »نوشین« 
دختری بسیار مهربان، قانع و صبور بود به طوری 
که نه تنها امور خانــه داری را در غیاب مادرم 
انجــام می داد بلکه همــواره مواظب من بود تا 
کارهای خطرناک انجام ندهم. آن روزها شرایط 
بســیار سختی داشتیم چرا که مجبور بودم مانند 
خواهرم لباس های کهنه ای را بپوشم که مادرم از 
خانه های مردم می آورد. نوشین هیچ اعتراضی 
نداشت و با ذوق و شوق آن ها را می پوشید ولی 
من نمی توانستم از غذاها یا میوه هایی استفاده 

کنم که به مادرم می دادند.
   خالصــه تحمــل این وضعیت برایم بســیار 
دشــوار بود، به همین دلیل وقتی بزرگ تر شدم 
و تحصیالت مقطع ابتدایی را به پایان رســاندم، 
درس و مدرســه را رها کردم تا خــودم را از 
این بدبختی های زندگی بیرون بکشــم چرا که 
آرزوهای زیادی را در ســر می پروراندم. برای 
آن که حرفه ای بیاموزم در یک آرایشگاه زنانه 

مشغول کار شدم اما محیط سالن آرایش به هیچ 
وجه مناسب من نبود چرا که زنان متاهل وقتی 
 به آرایشــگاه می آمدند از موضوعاتی ســخن 
می گفتند که حس کنجکاوی مرا تحریک می کرد 
ولی من که دلم می خواست زودتر پولدار شوم و 
پیشرفت کنم، به شغل آرایشگری ادامه دادم. این 
درحالی بــود که تالش می کردم مانند برخی از 
مشتریان آرایشگاه وارد فضاهای مجازی شوم و 

با پسران جوان ارتباط پیدا کنم.
   در این روزها بود که نقشــه تیغ زدن پسرهای 
پولدار را طراحی کردم. وقتی با پسری در فضای 
مجازی آشنا می شدم با طنازی و ابراز عالقه از 
او می خواستم برایم گوشی تلفن، کیف، کفش یا 
لوازم دیگری را بخرد که به آن ها نیاز داشــتم 
چرا که پوشــیدن لباس های شــیک و نو برایم 
عقده شــده بود. به همین دلیل وقتی چیزهایی 
را که می خواســتم به دســت می آوردم، دیگر 
 ارتباطم را با آن پســر جوان قطع می کردم و به 
تماس هایش پاسخ نمی دادم. باالخره تا جایی 
 در ایــن مرداب کثیف فــرو رفتم که حضور در 
شب نشینی و مهمانی های مختلط برایم به یک 

عادت تبدیل شده بود. 
  آرام آرام در همیــن شــب نشــینی ها آلوده 
موادمخدر و مصرف مشروبات الکلی شدم ولی 
باز هم دست از این رفتارهای زشت نکشیدم و 
تنها می خواســتم به آرزوهای پوچی برسم که 
خودم نیز نهایتی بــرای آن قائل نبودم. مصرف 
سیگاری )حشیش( بر روح و روانم تاثیر گذاشته 
بود تا جایی که دچار بیماری های عصبی شدم 
 و با پرخاشــگری و فحاشی، خانواده ام را آزار 
می دادم. حتی تحمل شنیدن نصیحت های مادرم 
را نیز نداشتم و با او به شدت بدرفتاری می کردم. 
دو بــار خودزنی کردم اما خیلی زود پشــیمان 
شــدم به گونه ای که مادرم دیگر نتوانست این 
رفتارهای وحشتناک مرا تحمل کند و با پلیس 

110 تماس گرفت حاال هم من اینجا هستم.

دختری که پسرها را تیغ می زد
سرویس حوادث// همزمان با مرگ مشکوک پسر سه 
ساله بر اثر مسمومیت، بازپرس جنایی پایتخت دستور 

بازداشت پدر معتاد خانواده را صادر کرد.
  ساعت 11:30 شامگاه یکشنبه 14 فروردین امسال، 

زن جوانی در حالی که پســر سه سال و نیمه اش را 
در آغوش داشت به یکی از بیمارستان های منطقه 
جوانمرد قصاب رفت. پســر خردسال بالفاصله 
تحت معاینه قرار گرفت اما پزشــکان مرگ وی 
را تأیید کردند.باتوجه به مشــکوک بودن مرگ 
پســربچه به نام مهرداد، بالفاصلــه موضوع به 

بازپرس اعالم شد و وی همراه تیم بررسی صحنه 
جرم راهی محل شدند. در تحقیقات اولیه مادر کودک 

گفت: برای خرید از خانه خارج شدم. شوهرم نیز مهرداد 
و پسر ۵ ساله دیگرم را به پارک برده بود زمانی که به خانه 
برگشتم آنها از پارک برگشته بودند، مهرداد یک تکه نان از 
من خواست اما وقتی نان را خورد، ناگهان حالش بد شد و 

او را به بیمارستان رساندم.
*  مرگ بر اثر مسمومیت

   اظهارات این زن در حالی بود که مأموران در ادامه بررسی ها 
متوجه شدند پدر خانواده اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد 
و شــربت متادون مصرف می  کند. پزشکان بیمارستانی که 
پسرک به آنجا منتقل شده بود، اعالم کردند به احتمال زیاد 
مهرداد بر اثر مســمومیت جان خود را از دست داده است.

پدر مهرداد در تحقیقات گفت: چندین سال است که اعتیاد 
دارم و مدتی است که شربت متادون مصرف می  کنم. عصر 
بچه هایم را به پارک بردم که متوجه شدم شربت متادونم تمام 
شده است. یک شربت خریداری کردم و آن را داخل بطری 

بی  که آ

خل  ا د
و  ریختم  بود  سمت ماشین  صندلی  زیر 

راننده گذاشتم.او ادامه داد: بچه ها را سوار ماشین کردم، پسر 
۵ ساله ام روی صندلی عقب نشست و مشغول بازی با گوشی 
تلفن همراه بود و مهرداد هم روی صندلی جلو کنار خودم 
نشســته بود. از آنجا که باید نان می  خریدم، مقابل نانوایی 

توقف کرده و برای خرید نان خودرو را ترک کردم.
*  خوردن متادون به جای آب

  مرد جوان ادامه داد: زمانی که برگشتم، مهرداد به من گفت 
بابا تشنه ام بود و آب خوردم اما گلویم می  سوزد. از آنجا که 
هرگز فکر نمی کردم پســرم به اشتباه شربت متادون داخل 
بطری زیر صندلی را خورده باشــد، موضوع را زیاد جدی 
نگرفتم و توجه نکردم چون فکرش را هم نمی کردم که بچه 

متادون داخل بطری را به جای آب خورده باشــد، بنابراین 
راهی خانه شدیم. به خانه که رسیدیم کم کم حال بچه بدتر 
شــد و در همین حین یک تکه نان خورد که حالش 
بدتر شد و استفراغ کرد. وضع وخیم بچه را که دیدم 
فوراً همراه همسرم او را به بیمارستان رساندم. در 
بازرسی از خودرو کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت بطری حاوی شربت متادون را 
که محتویات داخل آن نصف شده بود، کشف 

کردند.
*  بازداشت پدر

  در حالی که پدر مهرداد، مدعی بود پسرش در 
نبود او محتویات شیشه را نوشیده است، اما بازپرس 
شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران با استناد به برخی 
شــواهد و مدارک دستور بازداشت او را صادر کرد.یکی از 
دالیل این بود که کودک سه ساله باتوجه به اینکه در بطری 
آب محکم بسته شده بود، نمی توانسته به تنهایی در بطری را 
باز کند و احتماالً پدرش، در آن را باز کرده است. از سویی 
اگر خودش به تنهایی محتویات داخل آن را خورده بود، مایع 
داخل بطری روی لباس و صندلی می  ریخت.دومین دلیلی 
که بازپرس به آن اســتناد کرده موضوع باال آوردن کودک 
بــوده که اگر این اتفاق افتاده بود باعث می  شــد محتویات 
 داخل معده او خالی شــود و از مرگ نجات یابد.با کنار هم 
قرار دادن این مدارک و شــواهد، احتمال اینکه پدر مهرداد، 
در مرگ او نقش داشته باشد، قوت گرفت. بنابراین بازپرس 
جنایی دستور بازداشــت پدر خانواده را صادر کرد و او را 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت قرار داد.

در امتداد تاریکی
راز مرگ پسر 3 ساله در سینه پدر معتاد

اعدام، مجازات معلم متجاوز به ۱3 دانش آموز
  دادگاه اندونــزی معلمی را به جــرم تجاوز به 13 دانش آموز 
دختر به اعدام محکوم کرد.دادگاهی در اندونزی حکم اعدام یک 
معلم را به دلیل تجاوز به 13 دختر دانش آموز صادر کرد.این معلم 
که »هری ویراوان« نام دارد ابتدا در ماه فوریه در دادگاه به حبس 
ابد محکوم شــده بود، اما با درخواست مجدد دادستان برای اعدام 
متهم، در حکم صادره تجدیدنظر شــد و دادگاه مجازات اعدام او 
را تأییــد کرد.پرونده این معلم متجــاوز، اندونزی را در بهت فرو 
برده و نیاز به محافظت از کودکان در برابر خشــونت جنسی در 
مدارس شبانه روزی مذهبی این کشور را بار دیگر در کانون توجه 
قرار داده اســت.قاضی در بیانیه ای که در وب سایت دادگاه عالی 
باندونگ منتشر شــد، اعالم کرد: »ما بدینوسیله متهم را با حکم 
اعــدام مجازات می کنیم«.ایرا مامبو، وکیل متهم با ذکر این که نیاز 
دارد حکم کامل دادگاه را مشاهده کند، از اظهار نظر در مورد این که 
آیا امکان درخواست تجدیدنظر برای موکلش وجود دارد یا خیر، 
خودداری کرد.ســخنگوی دفتر دادستانی محلی نیز گفته است که 
برای هر گونه اظهار نظر، در انتظار مشاهده حکم نهایی است.قاضی 
پرونده در ماه فوریه گفت که هری بین سال های ۲016 تا ۲0۲1، 
به 13 دختر که بین 1۲ تا 16 ســال سن داشتند، تعرض جنسی 
کرده است.مقامات اندونزی، از جمله وزیر حمایت از کودکان این 
کشور نیز از درخواست ها برای مجازات اعدام حمایت کرده بودند.

اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان جهان، دارای ده ها هزار مدرسه 
شبانه روزی مذهبی است که اغلب تنها امکان برای تحصیل فرزندان 

خانواده های فقیر هستند.

مرگ ده ها مهاجر در دریای مدیترانه
  بیــش از 90 مهاجر در دریای مدیترانه غرق شــدند. بیش از 
90 نفر که سوار بر یک قایق قصد داشتند از شمال آفریقا و برای 
جستجوی زندگی بهتر به اروپا مهاجرت کنند در دریای مدیترانه 
غرق شدند.این مهاجران سوار بر قایقی بودند که هفته گذشته لیبی را 
ترک کرده بود. مشخص نیست این قایق چه زمانی دچار حادثه شده 
است.مهاجران زیادی در تالش هستند با عبور از دریای مدیترانه 
خود را از این کشور به سواحل اروپا برسانند. لیبی به گذرگاه غالب 
برای مهاجرانی تبدیل شــده که قصد دارند خود را از جنگ و فقر 
نجات دهند.در ســال های اخیر قاچاقچیان انسان از هرج و مرج 
در لیبی و قاچاق مهاجران از مرزهای این کشــور سود برده اند. 
مهاجران معموال سوار بر قایق های نامناسب و ناایمن شده و راهی 
سفرهای دریایی خطرناک می شوند.به گزارش پایگاه خبری سی 
جی تی ان، بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، احتمال 
می رود در فاصله یکم ژانویه تا ۲8 مارس حدود 300 مهاجر در 
دریای مدیترانه جان خود را از دست داده باشند. همچنین حدود 

3100 نفر دستگیر و به لیبی بازگردانده شدند.

سرویس حوادث// مرد عصبانی که در اقدامی هولناک همسر و برادرزنش را به قتل رسانده و گوش 
مادرزنش را بریده بود از سوی پلیس دستگیر شد. 

  ســرهنگ سید خلیل صفوی، فرمانده  انتظامی شهرستان رضوانشهر در تشریح این حادثه گفت: داماد یک 
خانواده در روستای هاشم آباد هفت دغنان رضوانشهر پس از آنکه همسرش از خانه قهر کرده و به خانه پدرش 
رفته بود دست به قتل عام خانوادگی زد. این مرد 48 ساله به خانه پدر همسرش رفت، اما وقتی همسرش در 
خواب بود وی را با چاقو و برادر زنش را با اســلحه شــکاری به قتل رساند، پس از آن گوش مادرزنش را 

هم با چاقو برید.
   وی با بیان اینکه قاتل پس از این جنایات متواری شد، افزود: با آگاهی مأموران انتظامی، قاتل ۲ ساعت 
پس از ارتکاب جنایات هنگامی که در حال خروج از استان گیالن بود در منجیل دستگیر شد.فرمانده انتظامی 
رضوانشهر گفت:  قاتل در ضیابر صومعه سرا زندگی می کرد و همسرش به دلیل اختالفات خانوادگی به منزل 

پدرش در هاشم آباد رضوانشهر رفته بود.

آگهي مزايده )نوبت اول (   
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائي 9900638 ب در خصوص دعوي 
وحيد حيدري سراحي بطرفيت طرح و اسکان گامرون - فريدون انصاری که در اين راستا ملک مسکونی به شرح 
ذيل به مزايده گذاشته می شود . خالصه گزارش بازديد: از محل مورد نظر بازديد و گزارش کارشناسی به شرح 
ذيل تقديم حضور مي گردد. بديهي است چنانچه پس از تحرير اين گزارش مدارک و مستندات و اطالعات متکي 
به اســناد قابل قبول ديگری از سوی طرفين پرونده ارائه گردد که در نتيجه کارشناسي موثر واقع شود مسئوليتی 
متوجه هيات کارشناسي نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدام های بعمل آمده مي باشد همچنين 

مسئوليت ناشي از هرگونه. ادعای جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارک ارائه شده با نسخ اصلي و انکار و ترديد به داليل با اسناد ارائه شده 
متوجه ابراز کننده می باشد و هيات کارشناسي در خصوص موارد فوق خود را مبری از مسئوليت مي داند. خالصه گردش کار: ملک مورد 
نظر بر اساس استعالم دادگاه محترم از اداره ثبت به شماره نامه 139985623054003938 عبارتست از قسمتي از پالک ثبتي 247 فرعي از 46 
اصلي بخش 2 و به مساحت 98280 مترمربع مورد ثبت 56607 در صفحه 24 دفتر 287 دفاتر بخش دو بندرعباس که آقای فريدون انصاري 
مالک 2500 سهم مشاع از 69280 سهم عرصه و اعيان داراي سند مالکيت المثني به شماره چاپي 997898 سری ج سال 1393 مي باشد. 
مستحدثات موجود در ملک : - سايه ميان همراه با چاله سرويس به عنوان تعميرگاه با ديوار بلوکي و ستون قوطي و سقف خرپا با قوطي و 
پوشش ورق گالوانيزه به مساحت حدود 56 متر مربع. - اتاق استراحت به مساحت تقريبی 43 مترمربع با ديوار بلوکي و سقف تيرچه بلوک 
و بدون شناژ- انبار با سقف قوطي و ورق گالوانيزه به مساحت حدود 90 متر مربع. - ديوارهای محل نگهداری شن و ماسه براي بچينگ به 
مساحت حدود 550 متر مربع با بلوک چينی 40 سانتيمتر مربعي. - فونداسيون متعلق به بچينگ و بونکرهاي سيمان و ديوارهاي جانبي آنها 
 با پوشش سقف قوطی و ديوار بلوکي در حدود 100 متر مربع. - ساختمان شامل 7 اتاق با نمای آجرنما به مساحت حدود 200 متر مربع 
) اتاق نگهباني - دفتر کارکنان دو اتاق استراحت مهمانسرا - اتاق مديريت و سرويس بهداشتي( بدنه اتاق آزمايشگاه از ديوار پوش و سقف 
آن گچ و کف سراميک است، کف سرويس بتن و بدنه سراميک و نرمه سيمان و سقف نرمه سيمان است، درب اتاق و پنجره همگي فلزي 
بوده ولی براي اتاق مديريت پنجره دو جداره و در ضد سرقت و بدنه داخلی کاغذ ديواری و کف پارکت مي باشد. - فونداسيون باسکول 
و اتاقک باســکول به مســاحت حدود 110 متر مربع. - ديوار محوطه در قسمت هايي فقط بلوک بوده و در قسمت هايی دارای پالستر و 
نرمه سيمان مي باشد و محوطه سازي تسطيح شده مي باشد. نظريه کارشناسي: با توجه به مراتب فوق ارزش 2500 سهم مشاع از 69280 
سهم عرصه به همراه مستحدثات و با در نظر گرفتن پارامتر های مهندسی و کارشناسي از قبيل موقعيت، مساحت، نوع استفاده از ملک و 
بدون نظر گرفتن هر گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و مستحق للغير بودن و همچنين بدون در نظر گرفتن وجود هرگونه ماشين 
 آالت و بچينگ و باسکول و تاسيسات، ارزش کل موضوع کارشناسي 30/000/000/000 ريال )به حروف: سی ميليارد ريال( برآورد و اعالم 
مي شود. 1- فروش نقدي است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه می باشد . 2- کليه هزينه هاي مربوط به معامله به عهده خريدار است. 
3- پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجرا ي احکام مبلغ10% مبلغ ارزيابی شده را بصورت سپرده 
به شناسه واريز 992108000100019909987611100582 به شماره شبای ir 220100004062012907685962 توديع و قبض سپرده را به 
اين اجرا تحويل نمايند . 4- اجرای احکام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است . 5- مزايده در روز سه شنبه ساعت 11مورخ 1401/01/30 در 
محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبين مجتمع قضايی شهيد بهشتي بصورت 
حضوری بعمل می آيد و برنده کسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد . 6- در صورتيکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضاي 
مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خود داری نمايد مسئول کسر احتمالي قيمت و خساراتی که از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود که 
بدواً از سپرده او استيفا ميشود و سپرده تا تعيين کسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضيان شرکت در مزايده برای کسب 

اطالع بيشتر ميتوانند به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند .
هادی جهانگيری - دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

نوبت دومآگهی فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

شــهرداری جناح درنظر دارد به موجب موافقتنامه به شماره طرح ذکر شــده در جدول ذیل نسبت به اجرای پروژه تهیه، حمل و نصب 
 سنگ جدول گرانیت همدان به همراه اجرای بتن مگر و ماهیچه و کانیوو از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 

مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید . 
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت)ستاد( : از تاریخ 1401/1/16 ساعت11 صبح لغایت تاریخ 1401/1/20 ساعت 19.

آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( : تاریخ  1401/1/30 ساعت 19.
قرائت پيشنهادات : تاریخ 1401/1/31 ساعت 10:00 صبح .

روابط عمومی شهرداری جناح 

سایر شرایط:
1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حساب 214855932 نزد بانک کشاورزی بنام سپرده شهرداری جناح یا 
ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد. 2- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد. 3 - شهرداری جناح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است . 
 4- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
شماره  فراخوان پروژه تهیه ، حمل و نصب سنگ جدول در سامانه ستاد :  2001092396000001 .

عنوان  پروژه

تهیه، حمل و نصب سنگ جدول 
گرانیت همدان به همراه اجرای 

بتن مگر و ماهیچه و کانیوو

برآورد مالی
 )میلیون ریال (

20.000

محل
تامین اعتبار

تملک دارایی 
های سرمایه ای

رشته 
و رتبه 

رشته:ابنیه 
راه و باند

رتبه:حداقل 5

مدت انجام 
کار

سه ماه

مقدارکار

7.700
متر طول

مبلغ تضمین شرکت 
درمناقصه )ریال (

1.000.000.000

ردیف

1

شماره طرح

501ح2002150

در  تصادف  اثر  بر  ســرویس حوادث// 
محور کهورستان به الرستان، چهار نفر از 

اعضای یک خانواده جان باختند. 
   رئیس پلیس راه اســتان هرمزگان گفت: 
حوالی ساعت 1۲ و سی دقیقه بر اثر برخورد 

یک دســتگاه خودروی تیبا با یک تانکر 
سوخت نرسیده به روســتای چاه ماخور، 
متاســفانه همه اعضای این خانواده شامل 
آقای 33 ساله، خانم ۲7 ساله و دو کودک 
7 و 3 ساله آن ها در این تصادف جان خود 

را از دســت دادند.سرهنگ نیکبخت، علت 
تصادف را خواب آلودگی راننده خودروی 
تیبا اعالم کرد و گفت: راننده از شهرســتان 
خرامه استان فارس در حال حرکت به سمت 

محل کار خود بود.

تصادف ، 
جان یک خانواده 
چهار نفره را گرفت 

   

ســرویس حوادث// دو مرد شــرور که با یک 
خودروی مســروقه ]به ظاهر[ مسافرکشــی 
می کردند، با دیدن طالهای زن مســافر نقشه 

سرقت از او را اجرا کردند.
   اواخر ســال گذشــته زن جوانی وحشت زده به 
پلیس رفت و از ربوده شدنش توسط سرنشینان یک 
خودروی پژو شکایت کرد. او گفت: برای خرید از 
خانه خارج شدم و منتظر تاکسی بودم که خودروی 
پژویی مقابل پایم توقف کرد. با این تصور که راننده 

پژو مسافربر است سوار ماشین شدم.
   اما هنوز مســافتی طی نشــده بود که راننده مرد 
جوانی را که کنار خیابان ایستاده بود به عنوان مسافر 
سوار کرد اما پس از سوار شدن مرد مسافر ناگهان 
راننده تغییر مسیر داد و زمانی که من اعتراض کردم، 
مرد جوان که تا آن زمان فکر می کردم مسافر است 
چاقویی را روی گلویم قرار داد. بعد ســرم را زیر 
صندلــی کرد و راننده به حرکتش ادامه داد. تا اینکه 
بعد از دقایقی در محلی خلوت توقف کرد و طالهایم 

را به سرقت برده و مرا رها کردند.
   با شــکایت زن جوان، به دستور بازپرس عظیم 

سهرابی تحقیقات برای دستگیری پژو سواران 
آغاز شــد. کارآگاهان در 

تحقیقات به سراغ 

دوربین های 
اطراف  مداربسته 

محل حادثه رفته و بــه بازبینی دوربین ها 
پرداختند. در بررســی ها 
پالک  شــماره 
خودروی 
به  پژو 

ست  د
آمــد امــا 
شــد  مشــخص 

گزارش سرقت خودرو در سامانه پلیس ثبت شده و 
چند روز قبل خودرو به سرقت رفته است.

  در ادامه تحقیقــات، کارآگاهان به چهره نگاری از 
متهمان پرداخته و زمانــی که تصویر چهره نگاری 
آنها را با تصاویر موجود در آلبوم مجرمان سابقه دار 
اداره آگاهی مقایسه کردند موفق به شناسایی یکی 
از متهمان که ســابقه کیفری در پرونده خود داشت 
شدند. با شناسایی شایان به عنوان یکی از سارقان، 
کارآگاهان راهی مخفیگاه او شــده و مرد جوان را 

بازداشت کردند.
   شــایان ابتدا منکر ســرقت بود امــا در مواجهه 
حضوری بــا مالباخته به جرم خــود اعتراف کرد 
و گفــت: آن روز وقتی طالهــای این زن را دیدیم 
وسوسه شدیم و تصمیم گرفتیم سرقت را انجام دهیم.

با اعتراف شــایان، همدســت او نیز بازداشت شد. 
از آنجایی که احتمال می رود متهمان ســرقت های 
دیگری در پرونده خود داشــته باشــند به دستور 
بازپرس شــعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران در 
اختیــار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شــده و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

برق طالهای زن مسافر چشم دزدان را گرفت

 ســرویس حــوادث// دهکی گفت: داماد قاتل گوش مادرزنش را برید
مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در یک 
های  آب  در سواحل  منسجم  عملیات 
ســیریک، 3 عدد مشک ماری شکل، 

حاوی 90 هزار لیتر ســوخت قاچاق از 
نوع گازوئیل را کشف کردند.

   حسین دهکی، فرمانده مرزبانی هرمزگان 
اظهار کرد: با توجه به پیامدهای مخرب و 
تاثیرگذار پدیده قاچاق بر اقتصاد کشــور، 
در راســتای مبارزه بی امان با قاچاقچیان 
 ســوخت، برخورد قاطــع بــا باندها و 
شــبکه های ســازمان یافته قاچاق کاال 

و ارز بــه صــورت ویژه در دســتور کار 
مرزبانان اســتان قرار گرفــت.وی افزود: 
مرزبانان پایــگاه دریابانی میناب با انجام 
اقدامات اطالعاتی، مراقبت های ویژه و با 
تالش شبانه روزی تعدادی از قاچاقچیان 
سوخت را شناسایی کردند.دهکی تصریح 
کرد: مرزبانــان پایــگاه دریابانی میناب 
 در یــک عملیات منســجم در ســواحل 

آب های ســیریک، 3 عدد مشک ماری 
شکل، حاوی 90 هزار لیتر سوخت قاچاق 
از نوع گازوئیل را کشــف کردند.فرمانده 
مرزبانی استان هرمزگان در خاتمه با اشاره 
به اینکه دستگیری متهمان متواری در دستور 
کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: کارشناسان 
ارزش محموله کشف شده را ۲3 میلیارد و 

400 میلیون ریال برآورد کرده اند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان خبر داد

کشف ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
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خبری

شهرستان

آتش از بین برنده مواد آلی خاک می باشد 
 بجای آتش زدن پسماندهای کشاورزی آنها را دفن کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

 پیش بینی برداشت ۲۲۰ هزار تن گوجه فرنگی 
در توکهور و هشتبندی 

   سرویس شهرســتان// سرپرست مرکز خدمات کشاورزی توکهور و 
هشتبندی از آغاز برداشت دوم گوجه فرنگی در مزارع این منطقه خبر داد. 
سرپرست مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: مرحله دوم 
برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل توکهور و هشتبندی از ۳ هزار هکتار 
زمین کشاورزی آغاز شد.اســماء محمدی گفت: از ابتدای فصل برداشت 
این محصول تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول برداشت شده است.او 
گفت: ســطح زیر کشت گوجه فرنگی در این منطقه بیش از ۳ هزار هکتار 
است واین محصول در دو فصل برداشت می شود.سرپرست مرکز خدمات 
کشاورزی توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد تا پایان فصل بیش از ۲۲۰ 
هزار تن محصول برداشت شود.سرپرست مرکز خدمات کشاورزی توکهور 
و هشــتبندی گفت: بطور میانگین در هر هکتار ۵۰ تن محصول برداشت 
می شود.فصل اول از اوایل دی تا پایان اسفند و فصل دوم از پانزده فروردین 
آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ 
محصول برداشت شده عالوه بر توزیع در بازار کشور به کشور های عراق و 
افغانستان صادر می شود.منطقه توکهور و هشتبندی با ۱۱ هزار هکتار سطح 

زیر کشت، قطب کشاورزی خارج از فصل هرمزگان است.

تذکر نماینده بندرعباس به وزیر بهداشت
 درباره نبود پایگاه اورژانس در تازیان 

  سرویس شهرستان// منصور آرامی در تذکری به وزیر بهداشت، خواستار 
ایجاد پایگاه اورژانس جاده ای در شهر تازیان شد. منصور آرامی در تذکری 
کتبی به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم 
وجود پایگاه اورژانس جاده ای در شهر تازیان به وی، خواستار اقدام فوری 
در این زمینه شد.منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس در فروردین 
ماه امسال با شهروندان، شهردار و اعضای شورای شهر تازیان دیدار و مطرح 
شدن مشکل عدم وجود پایگاه اورژانس جاده ای در شهر تازیان و به وجود 
آمدن مشکالت عدیده ای در این خصوص از قبیل دیر رسیدن اورژانس به 
محل حادثه و در پی آن فوت فردی جوان را در صحن علنی مجلس با تذکر 
به وزیر بهداشت مورد پیگیری قرار داد.به گزارش فارس، منصور آرامی در 
تذکر کتبی به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کمبود 
پایگاه های اورژانس جاده ای در سطح استان به ویژه شهر تازیان، خواستار 
صدور هر چه سریع تر مجوزهای الزم در خصوص ایجاد پایگاه اورژانس 

جاده ای در شهر تازیان شد.

کاشت نهال حرا در منطقه تک درخت جزیره هرمز
  ســعیده دبیری نژاد سرویس شهرســتان//  رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان بندرعباس گفت: با حضور جمعی از طبیعت دوستان 
و بخشدار جزیره هرمز نهال حرا در منطقه تک درخت جزیره هرمز کاشته 
شد.وفاکیش افزود:  حفاظت از خاک و سواحل در برابر امواج و طوفان های 
دریایی، سرسبزی ســواحل وکرانه های خلیج فارس، کاهش آلودگی آب 
دریاها، ایجاد محلی امن برای زیست پرندگان و تکثیرآبزیان، کاهش دمای 
محیط سواحل و ایجاد نقاط مستعد برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم از 
اهداف تولید و کاشت نهال های حراست.به گزارش خبرنگار دریا؛ وی افزود: 
کشت و توسعه جنگل های دست کاشت  حرا بعنوان سپر حفاظتی می تواند 

از طبیعت موجود محافظت کند .

  
                                          فوت فرضي)نوبت سوم(

به حکايت محتويات پرونده که در اين شعبه دادگاه تحت رسيدگي مي باشد خواهان آقاي عباس اميري مقدم دادخواستي به طرفيت رييس دادسراي عمومي و انقالب 
شهرستان بندرعباس مبني بر موت فرضي آقاي حسن زنداني به شماره ملي 3390598847 تاريخ تولد 1347/3/1 صادره از بندرعباس از تاريخ 1396 غايب و ناپديد شده 
و جهت صيادي به دريا رفته وودر دريا گم شده است و هيچگونه خبري از نامبرده در دست نيست لذا بدين وسيله ضمن اعالم مراتب از کليه کساني که خبري از غايب 
ياد شده دارند دعوت مي شود اطالعات خود را به نحو مقتضي در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقی از کسي تضييع نگردد. اين آگهی سه نوبت متوالي هر يک به فاصله 

يک ماه در اجراي ماده 1023 قانون مدني در امور مدني منتشر مي گردد بديهی است چنانچه يک سال از تاريخ اولين اعالن ) نشر آگهي ( حيات غايب ثابت نشود حکم موت فرضي او صادر 
خواهد شد . 

 فهيمه حاجي عليزاده - منشي شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بندرعباس 

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمي اریان

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی- نوبت اول
شرکت مهندسی توسعه آب آسيا در نظر دارد انجام خدمات حفاظت و مراقبت از سایت پروژه آب شیرین کن را  با مشخصات 

و شرایط کلي زیر از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
محل اجرا: استان هرمزگان- شهر بندرعباس -  شهرک صنعتی خلیج فارس- سایت آب شیرین کن بندرعباس

مدت انجام خدمات : دو دوره یکساله  
با انتشار این فراخوان عمومی ، از متقاضیانی که توانایی انجام خدمات  موضوع آگهی را داشته و مجوز نیروی انتظامی جهت 
ارائه خدمات مذکور در شهر بندرعباس را نیز دارا می باشند ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا حداکثر 5 روز  ، تمایل خود 
را به صورت مکتوب به همراه اسناد و مدارک ذیل به دفتر شرکت در تهران  ، به آدرس تهران- خیابان مالصدرا- خیابان شیراز 

جنوبی – خیابان گرمسار غربی – خیابان بهار یک – خیابان بهار دو- پالک 28 تحویل و رسید دریافت نمایند .
1- رزومه و سوابق کاری 

2- کپی کد اقتصادی و شناسه ملی
3- تصویر مجوز نیروی انتظامی جهت فعالیت در شهر بندرعباس یا استان هرمزگان

توضيحات :
1- ارائه مدارک و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند .

2- کلیه هزینه های مربوط به ارائه اسناد و مدارک برعهده متقاضیان خواهد بود .
این آگهی و یا مطالب مندرج در آن هیچگونه تکلیفی برای شرکت مهندسی توسعه آب آسیا  جهت دعوت شرکت ها در مناقصه 

ایجاد نخواهد نمود و تصمیم نهایی در این خصوص منحصرا از سوی شرکت مهندسی توسعه آب آسیا  اتخاذ می گردد .
لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4- 88216990-021 تماس حاصل فرمائید .

 سرویس شهرستان// گذشت زمان، آیین ها، سنت ها و 
برخی از آداب و رسوم درهرمزگان همچون سایر کشور 
تغییر کرده و رنگ باخته اما آیین ها و آداب ماه مبارک 
رمضان در شرق استان همچنان جلوه ی خاصی به این 

دیار بخشیده است. 
   به گزارش ایرنا، عظمت و بزرگی ماه ترین ماه خدا که 
در هرمزگان به نام ماه برکت و فزونی از آن یاد می شود 
به گونه ای اســت که از قدیم هر شهر و منطقه ای در این 
استان با آیین های خاصی به استقبال ماه مبارک رمضان 
می رفت.مردم هرمزگان سال ها به شیوه و سبک خود ماه 
مبارک رمضان راباشــکوه اجرا می کنند که برخی از این 
ســنت ها خاص همین دیار بوده و یادگاری از نسلی به 

نسل دیگر بوده است.
*  مناجات خوانی توسط مالی محلی

  در »مناجات خوانی« نیز فردی یک ساعت قبل از اذان 
صبح به باالی پشت بام خانه ها، حسینیه ها و یا مسجدها 
رفته و با صدای بلند مردم را برای سحری بیدار می کردند، 
این شــیوه به عنوان میراث معنوی و ناملموس هرمزگان 
در چند سال پیش نیز در برخی از روستاها و محله های 
حاشیه ای و قدیمی این استان و شهر میناب ، بندرعباس، 
بندر لنگه ، جاسک همچون محالت قدیمی رواج داشت 
اما اکنون کمرنگ تر شــده است.»بانگ خروس« نیز از 
دیگر شــیوه های معتبر در هرمزگان است که خروس با 
قوقولی قوقو کردن خود در سحرگاهان روزه داران را برای 

خوردن سحری بیدار می کرد.
  اکنون دیگر ســاعت های زنگ دار، تلفن همراه، رادیو 
 و تلویزیون، فضــای مجازی همچون واتســاپ جای 
ســنت های قدیمی را در بیدار کردن مردم برای سحری 
خوردن گرفته اســت و افراد برای بیدار شدن و خوردن 

سحری از این شیوه های نوین استفاده می کنند.
*   افطاری با غذاهای سبک

  در طول ماه مبارک رمضان مردم هرمزگان عادت دارند 
که به هنگام شنیدن صدای اذان مغرب و پس از اقامه نماز، 
روزه خود را با مقداری آب گرم، نمک، خرما، چای و یا 
شیر داغ، حلوای خانگی، نان سوراغ و مهیاوه با تخم مرغ 
و همچنین نان کلوچه ای با زعفران، نان کماچ و گرده که 

نوعی نان شیرینی سنتی جنوب است، باز کنند که در قدیم 
به آن »لب گشودن« می گفتند.

  هنوز نیز دیده می شــود که زنان هرمزگانی به ویژه در 
ماه مبارک رمضان بعــد از اذان مغرب در پارک ها، کنار 
ســاحل، جاهای شلوغ و کوچه و پس کوچه های محل 
خود بســاط پهن کرده و اقدام به پخت نان های محلی 
 )توموشــی( با ســوراغ و مهیاوه و روغــن و گاهی با 
 تخم مرغ و پنیر می کنند و عده ای نیز اقدام به فروش آش، 

حلیم داغ، نخود می کنند.
  اکنــون نیز روزه داران به هنگام افطار جدای از خوردن 
موارد یاد شده، از دسرهای شــیرین همچون شله زرد، 
شیربرنج، فرنی، رنگینک، زولبیا، بامیه، دشو)برنجی که با 
شیره خرما پخته می شود(، رولت خرما و همچنین حلیم، 

حریصه با ماهی و آش صرف می کنند.
  در مسجدها و حسینه های محل نیز سفره های افطاری 
ساده پهن است و روزه داران بعد از اقامه نماز مغرب و عشا 
به صورت جماعت همه سر یک سفره و در کنار یکدیگر 
با یاد و نام خدا و خوانــدن دعای افطاری روزه خود را 
می گشایند.مردم هرمزگان طبق اعتقاد و عادت دیرین و 
به رسم یک سنت حسنه، مقداری از غذای سفره افطاری 
خود را برای فامیل و همسایگان نیز می برند تا غذا گواراتر 

و پربرکت تر شود.
** اکنون نیز همزمان با ماه مبارک رمضان به ویژه از نیمه 
این ماه و  به همت کمیته امداد امام خمینی )ره( و با حمایت 
مســئوالن و کمک خیران چند سالی است که طرح های 
مفتاح الجنه، اکرام ایتام و محسنین برای کمک و حمایت 
از خانواده های نیازمند انجام می شود.در این طرح ها با 
هدف تمسک به سیره و رفتار موالی متقیان امام علی )ع( 
زمینه الزم برای جذب حامــی برای ایتام، افطاری دادن 
نیازمندان و یا همنشینی و مصاحبت مسئوالن با فقیران و 
خانوادهای نیازمند فراهم می شود و مدیران به مشکالت 

این قشر رسیدگی می کنند.
*   زنده نگه داشتن یاد درگذشتگان

  مردم هرمزگان به ویژه شهرستان میناب طبق رسم دیرین 
خود برای آرامش روح درگذشتگان و زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره آنان از شــب بیست و یکم تا پایان ماه مبارک 

رمضان به مدت ۹ شب، مراسم ختم و یادبود همراه با جز 
خوانی قرآن و افطاری می گیرند و از نزدیکان و فامیل که 
تعداد آنان به بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر می رسد، برای فاتحه 
خوانــی و صرف افطاری دعوت می کنند که به این آیین 
»عید مردگانی« می گویند که این خود به نوعی موجب 

احوالپرسی و دید و بازدید نیز می شود.
در این آیین خانــواده ها و یا بزرگان، یک یا چند قاری 
معروف به »ُمال« را چند ســاعت مانده به اذان مغرب به 
منزل خود دعوت می کننــد و قاریان هر یک، جزیی از 
قرآن را به نیت ثواب برای روح اموات آن مجلس تالوت 

می کنند.
  این رســم قرآنی در سال ۲ بار آن هم در دهه آخر ماه 
مبارک رمضان و ماه ذی الحجه برگزار می شود که نوعی 
گرامیداشــت یاد و خاطره در گذشتگان است و در واقع 
روح مردگان با انجام این کارها آرام می شود.البته اکنون 
مردم هرمزگان به علت گرانی و فشار اقتصادی و یا دوری 
از خانواده، بیشتر برای شادی روح اموات خود، ختم قرآن 
می گیرند.در شرایط معمولی نیز برخی از مردم هرمزگان بر 
اساس باور دیرینه خود در شب های دوشنبه و جمعه هر 
هفته که می گویند مردگان منتظر هستند، پس از خوردن 
مقداری غذا یا میوه با خواندن فاتحه )یک سوره حمد و 
سه بار سوره توحید( یادی از درگذشتگان خود می کنند.

*  »دعای ۱۰۰ بند«
  دعای جوشن کبیر که در هرمزگان به »دعای ۱۰۰ بند« 
معروف است همزمان با شب های قدر ماه مبارک رمضان 
قرائت می شود. این رسم که همچنان نیز پابرجاست ، مردم 
هرمزگان در این شب های پربرکت با رفتن به مسجدها، 
امامزاده ها و حسینیه ها نخ یا کاموا را همراه خود می برند 
و یا کســانی که نمی توانند در خانه با خواندن هر بند از 
دعای جوشن کبیر »سبحانک یا الاهلل االهلل الغوث الغوث 
خلصلنا من النار یــا رب« یک گره به آن نخ می زنند و 
معتقدند که با همراه داشــتن این نخ و یا نگهداری آن در 
خانه، مسایل و مشــکالت را آسان تر می کند.عالوه بر 
خواندن دعای جوشــن کبیر در شب های قدر، دعاهای 
وارده دیگری همچون دعای افتتاح، خواندن ۱۰۰ رکعت 
نماز مستحبی، تالوت سوره های عنکبوت، دخان و روم 

و آیین قرآن بر ســر را تا پاسی از شب انجام می دهند و 
حتی در برخی از مسجدها و حسینه ها همراه با سحری 
 است.در شب ضربت و شــهادت حضرت علی )ع( نیز 
 آیین های سوگواری  آماده سازی و بستن  علم و تابوت  با 
پارچه های رنگی و مرثیه سرایی شهادت موالی متقیان در 

جای جای استان هرمزگان برگزار می شود.
*   »َسر روزه« در هرمزگان )میناب(

در عصر آخرین روز ماه مبــارک رمضان و قبل از اذان 
مغرب، نیز مردم هرمزگان »َسر روزه« تک تک خانواده 
خود را جدا می کنند و در گوشه از خانه می گذارند تا در 
روز عید فطر بعد از نماز به افراد نیازمند فامیل و یا بانی 

مسجد بدهند.
  مردم هرمزگان بر این عقیده اند که نباید در آخرین روز 
ماه مبارک رمضان افرادی غیر از خانواده خودشــان در 
خانه باشد، چرا که سر روزه )فطریه( برگردنشان می افتد 
و بر صاحب خانه واجب است که آن را بپردازد، به همین 
خاطر افراد در آن روز به خانه یکدیگر نمی روند و یا بعد 
از نماز مغرب و عشــا می روند.مردم هرمزگان به زکات 

فطریه »َسر روزه« می گویند.
*  روزه به طاقت و نماز تا قیامت

  بــزرگان و پیران هرمزگان نیز در ماه مبارک رمضان که 
ســالمندان و بیماران نمی توانند روزه بگیرند، می گویند 
)روزه به طاقت و نماز تا قیامت( اســت یعنی کسانی که 
تحمل گرسنگی و تشنگی را ندارند بر آنها واجب نیست 

که روزه بگیرند اما نماز را باید در هر شرایطی به جا آورند.
در این روز بیشتر خانواده ها با لباس های نو برتن، دیدار 
جمعی و گروهی با تمام اعضای خانواده دارند که بیشتر 
آن ها در یک مهمانی بزرگ شــرکت می  کنند و پس از 
نهار ظهر عید رمضان به دیدار بقیه فامیل و دوستان خود 

می  روند.
در روز عید فطر به ویــژه در هرمزگان ، میناب اعضای 
خانواده دورهم جمع می شوند و به دور از کدورت ها و 
غم و اندوهی، پس از ادای نمازعید ســفره گسترده ای را 
پهن کرده و از نمازگزاران پذیرایی می شود.همچنین بعد از 
اقامه نمازعید فطر مردم هرمزگان راهی گورستان ها شده 
و بــه یاد اموات خود، قرآن و فاتحه می خوانند و عید را 
به آنها تبریک می گویند. ماه مبارک رمضان در هرمزگان 
و خطه نیلگون خلیج فارس با تنوع قومی، مذهبی، دینی 
و فرهنگی که از اقوام مختلــف ایرانی دارد و با آمیخته 
 شــدن این فرهنگ ها، همچنان دارای آیین ها و رسم و 
رسوم های دیرینه زیادی است که قلم ناتوان از وصف آن 
است و باید میراث فرهنگی و در کنار آن مردمان نیز در 
حفظ و حراســت از این آیین ها که به جا مانده از نیاکان 

ماست، تالش کنند.
   این تنوع موجب شده تا با شروع ماه مبارک رمضان و 
گذر از هر کوی و برزنی عالوه بر آیین ها و سنت ها، در 
زمان افطاری بوی غذاها و پیش غذاهای بومی و محلی 

اقوام مختلف مشام هر رهگذری را بنوازد. 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در میناب

دانشگاه  رئیس  شهرســتان//  ســرویس 
آزاد اســالمی واحد بندر جاســک اظهار 
کرد: پیگیری تصویب رشــته های مدیریت 
لجستیک بنادر، مهندسی صنایع شیمیایی 
و مهندسی عرشه و ناوبری از برنامه های این 

واحد دانشگاهی در سال 1۴01 است.
    صفــدر قصمی بــا تشــریح فعالیت ها و 
 برنامه هــای دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
بندر جاســک در حوزه های مختلف به ویژه 
حوزه پژوهش و فنــاوری اظهار کرد: چاپ 

مقاالت علمی متعدد در مجالت علمی معتبر 
و در دست چاپ بودن سه عنوان کتاب توسط 
اعضای هیات علمی گوشه ای از فعالیت های 
این واحد دانشگاهی بوده است.وی ادامه داد: 
با توجه بــه برگزاری رویداد ملــی گام دوم 
دانشگاه آزاد اسالمی و بر اساس شرایط خاص 
منطقه ای و توسعه ســواحل مکران در زمینه 
صنایع شیمیایی و صنایع خالق بومی فراخوان 
ایده آرا منتشر شــد و معرفی پنج ایده برتر در 
زمینه صنایع شیمیایی، طراحی و ساخت یک 

نرم افزار مهندسی نفت، جذب یک شرکت در 
زمینه صنایع دستی و انتخاب سه ایده برتر در 
زمینه صنایع محلی گزیــده ای از فعالیت های 
انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر جاسک 
فعالیت هــای حوزه آموزش این دانشــگاه را 
تشریح و بیان کرد: طبق تفاهم نامه عملکردی 
پیش بینی رشــد ۲۰ درصدی جذب دانشجو 
را داشــتیم که با همت همکاران در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش جذب 

دانشجو را شاهد بودیم.قصمی کیفیت بخشی به 
امر تدریس، برگزاری دوره های مهارت افزایی 
استادان، کاهش استادان حق التدریس و اخذ 
مجوز چهار رشته محل جدید را از فعالیت های 
سال گذشــته حوزه آموزش دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد بندر جاسک دانست و اضافه 
کرد: پیگیــری تصویب رشــته های مدیریت 
لجســتیک بنادر و مهندسی صنایع شیمیایی و 
مهندسی عرشــه و ناوبری از برنامه های این 

واحد دانشگاهی در سال جدید است.

  این مســئول، مهم ترین برنامه دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد بندر جاسک در سال پیش رو 
را اجرای سند آمایش در راستای سند تحول 
و تعالی دانشــگاه آزاد اسالمی و تحقق شعار 
دانشگاه در خدمت مردم قلمداد کرد.به گزارش 
خبرگزاری آنا؛ وی اهم فعالیت های فرهنگی 
دانشجویی واحد بندر جاسک در سال گذشته 
را برگزاری جلسه توسط کانون عفاف و حجاب 
با نودانشجویان و تشریح آیین نامه آراستگی و 
شــئون فرهنگی و رفتاری، مسابقات قرآن و 
عترت ویژه استادان و دانشجویان، راهیابی یکی 
از اســتادان به مرحله کشوری در رشته حفظ 
قرآن کریم، ایجاد کانون صنایع خالق فرهنگی 

در راســتای رویداد گام دوم، مسابقات برخط 
کتاب خوانــی )جهاد تبیین( و وبینار مهدویت 
ذکر کرد. رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
بندر جاسک تدوین سند چشم انداز فرهنگی 
شهرســتان با محور امام جمعه و همکاری دو 
نفر از اعضای هیئت علمی، برگزاری مسابقات 
تنیس و فوتبال ساحلی و همایش پیاده روی، 
کرسی های آزاداندیشــی و معرفی تیم برتر به 
اســتان و برگزاری کارگاه مشاوره با موضوع 
والدگــری در فضای مجازی ویــژه خانواده 
نودانشجویان را از دیگر فعالیت های فرهنگی 
دانشجویی واحد بندر جاسک در سال ۱۴۰۰ 

عنوان کرد.

راه اندازی ۲ رشته  دریامحور در دستور کار دانشگاه آزاد بندرجاسک
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فروردین :
مدتی است که یک نفر در محل کار روی نقاط ضعف 
شما دست گذاشته است. عاقالنه ترین حرکت شاید این 
باشد که به مسیر و جهت دیگری نگاه کرده و خودتان 
را از هر برخوردی که سبب ایجاد روابط ناسالم  می شود کنار بکشید. 
 اما به احتمال زیاد شــما قادر نخواهید بود که دلخوری و رنجشتان 
 را پنهان کنید. خوشــبختانه شــما می توانید با تغییر ســمت دادن 
عصبانیت تان به سمت همدلی و دلسوزی از این شرایط سخت بیرون 
بیایید. کمی عشــق و درک کردن دیگران از جانب شــما تا مدتهای 

طوالنی تاثیرگزار خواهد بود.
   اردیبهشت :

احساس شــما به گونه ای است که انگار وقتتان تمام 
شده اســت و اگر الزم شــد خودتان را برای رویایی 
آماده خواهید ســاخت. باوجود این سیاره بخت شما 
یعنی ونوس شــما را ترغیب می کنید که بیشتر از آنچه برنامه ریزی 
کــرده بودید حرف بزنید! تصمیم بگیریدکه افکار منطقی خود را کنار 
گذاشته و فقط به سمت افکاری بروید که از اعماق ضمیر ناخودآگاهتان 

سرچشمه می گیرد. 
  خرداد :

شناختن چیزهایی که می خواهید خیلی خوب است؛ 
اما بیش از اندازه وابسته شدن به آرزوهایتان ناراحتی 
 بــه همــراه دارد. اکنون فرصتی نصیبتان شــده که بر 
ناراحتی های عاطفی خود چیره شوید، اما اول الزم است در محیطی 
تنها باشید تا احساساتتان را تجربه کنید. شما خودتان به تنهایی توانایی 

تغییر  دادن احساساتتان و مدیریت کردن آنها را دارا هستید.
    تیر :

توانایی شــما برای دو دستی چسبیدن به گذشته بهتان 
انگیزه می دهد که در عشق وفادار و صادق باشید، اما 
امروز ترســتان از تغییر می تواند مشکلی برای روابط 
صمیمی تان باشد. گاهی اوقات فاش کردن احساساتتان نیاز به ریسک 
فراوانی دارد و شــما بدون اینکه هیچ حرفــی بزنید زمان حال را از 
دست می دهید. اما حاال شما فرصت دارید که مسائل قدیمی را تغییر 
دهیــد. به طور موقت کارتان را آغاز کنید، اما بر آنچه در دلتان دارید 
تمرکز کنید. و درنهایت اشتیاق و عالقه شما برای سهیم کردن کسی که 
دوستش دارید در ضعفها و آسیب پذیری هایتان می تواند رابطه تان 

را عمیق تر کند.
       مرداد :

امروز حوادث جادویی در راهند! اما اگر شما نخواهید 
بهایــی بپردازید پیروزی و توفیق در روابطتتان حاصل 
نمی شود. اگرچه شما آرزو می کنید که همه چیز بازی 
و تفریح باشد، اما به اندازه کافی هم باهوش هستید که بفهمید باز کردن 
آغوشتان به روی عشق گرفتار شدن در غم و اندوه را نیز به دنبال دارد. 
خوشــبختانه اگر به احساسات خود توجه کرده و ببینید که شما را به 
کجا می کشانند، عشق و عالقه شدید امروزتان آسایش و راحتی بیشتر 

را در آینده به دنبال دارد.
 شهریور :

شما شاید قادر نباشــد از مواجه با رویدادهایی که در 
حاشیه قرار گرفته بودند اجتناب کنید، اما اگر زودتر از 
موعد و باعجله بهشان رسیدگی کنید هیچ فایده ای ندارد. 
بهتر است که به جای اینکه اجازه دهید فشار و سختی روی هم تلنبار 
شده و زیاد شود، با آن کنار بیایید. امروز خیلی به دنبال راه حل نباشید 
وگرنه مثل کسی که به النه زنبور سیخونک زده اوضاعتان خراب تر 
خواهد شد!! و عجیب تر اینکه اجتناب کردن از مسائل مشکل ساز به 
طور عمدی می تواند خطرناک باشد. پس بدون اینکه در مورد مثبت و 

منفی بودن احساساتتان قضاوت کنید، آنها را ابراز کنید.
    مهر :

شما خیلی برای مشــکالت و غم و غصه افراد دیگر 
تالش می کنید. شما نمی توانید به راحتی از سطح باالی 
شــور و هیجانی که نیاز به وقت و توجهتان دارد جدا 
شوید. شاید استرســها کامال از بین نروند، اما حداقل کمی به جواب 
نزدیک تر می شــوید. ســعی نکنید که به تنهایی از هر چیزی سردر 
بیاورید. تکیه کردن به یک دوســت صمیمی شاید دقیقا همان چیزی 

باشد که یک دکتر برایتان تجویز می کند!!
   آبان :

امروز ســیاره بخت شما یعنی پلوتو در حالیکه فضایی 
برای روابط پرشــور و هیجان باز می کند، هم به وسیله 
ونوس احساساتی و هم بهرام دنیوی فعال می شود. اما 
 شاید قادر نباشید از احساســات قوی و قدرتمند فرار کنید. اگرچه 
سهیم کردن فردی که بهش اطمینان دارید در رویاها و آرزوهایتان کار 
عاقالنه ای است، او را مجبور نکنید برای راضی و خشنود کردن شما 

احساس مسئولیت کند. 
  آذر :

شما اعتقاد دارید که برای مشکلی که شما را به زحمت 
انداخته راه حل مناسبی دارید. متاسفانه چند لحظه بعد و 
قبل از اینکه در مسیر درستی قرار بگیرید نظرتان عوض 
می شود. نظر خود را خیلی زود تغییر ندهید، بهتر است 
صبر کنید تا ببینید که بعدا نیز نظرتان همین خواهد بود یا اینکه جواب 

نهایی تان با جواب االن فرق خواهد کرد یا نه؟ پس حواستان باشد، 
  دی :

چرخش ماه دلنشین برج میزان و خورشید در نشانه تان 
باعث شده که شما بدون توجه به کارهایی که پیش رویتان 
دارید در آرزوی خوشحال کردن افراد دیگر باشید. حتی 
اگر شما بخواهید موفق بشوید، فهمیدن حقیقت کار راحتی نیست، ولی 
شــما نیاز ندارید که این کار را با هزینه و خرج دیگران انجام دهید. در 
حالیکه راه خود را به سوی موفقیت ادامه می دهید، از حال اطرافیانتان نیز 

آگاه باشید و مطمئن شوید که به نیازهایشان توجه می کنید.
  بهمن :

امروز شما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با مردم 
برخورد می کنید. باوجود اینکه شــما به خاطر ظاهر 
سرسختانه خود برجسته و مورد توجه شده اید، وقتی که 
حقایق واقعی بهتان گفته می شود، آماده اید که فکر خود را تغییر دهید. 
اما خوش بینی شــما می تواند مانع و عامل باز دارنده ای برای افراد 
دیگر باشد و آنها از سهیم کردن شما در افکارشان پشیمان شوند. پس 
آگاهانه راه خود را هموار کنید تا بتوانید جایی برای ایجاد گفتگوهای 

واقعی و آگاهانه ایجاد کنید.
  اسفند : 

باوجود اینکه شاید شــما نفهمید که در لحظه حال چه 
فشــارهایی بهتان وارد می شــود، اما به طور کامل از 
نیازهاتان اطالع دارید. متاســفانه مشکالت شما انقدر 
بخشنده نیستند که آرزوهای قلبی تان را برآوده سازند! و خوشبختانه 
شما می توانید با نشــان دادن تمایلتان به صبرکردن برای رسیدن به 
رضایت از فشاری که بهتان اعمال می شود بکاهید. صبر و شکیبایی 
شــما برای عوض کردن شرایط کافی است و بهتان اجازه می دهد به 

چیزهایی که می خواهید برسید.

 

احتمال وقوع موج هفتم کرونا ؛ اواسط اردیبهشت 
ســرویس ســالمت // یک اپیدمیولوژیست ضمن 
تشریح شرایط بیماری کرونا در کشور پس از تعطیالت 
نورورزی،  گفت: با توجه به تعطیالت،  سفرها،  افزایش 
مراودات، دید و بازدیدها و... احتماال وقوع موج هفتم 
بین دو تا شش هفته به طول انجامد و احتمال می دهیم 

در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد. 
   دکتر حمید ســوری با اشاره به این که طی تعطیالت 
نوروزی اقــدام خاصی برای مدیریت کرونا را شــاهد 
نبودیم، گفت: عمال مردم رفتار عادی خود را ادامه دادند و 
اگر رعایتی هم انجام می شد بیشتر فردی بوده و افراد برای 
محافظت خود اقدام می کردند. در چنین شرایطی با توجه 
به تغییراتی که در ساختار ژنتیکی ویروس رخ می دهد، 
احتمال اینکه شــاهد خیز مجدد اپیدمی طی چند هفته 
پیش رو باشیم، زیاد است؛ مگر این که سطح ایمنی جامعه 
آنقدر باال رود که ابتالی به بیماری رخ ندهد؛ در غیر این 
صورت بر اساس قوانین علمی حاضر، بیماری حاصل 
مواجهه افراد حســاس با عامل بیماری زا اســت.عامل 
بیماری زا نیز از بین نرفته اســت و در برخی کشورهای 
اروپایی،  شرق دور و آمریکای جنوبی هنوز پیک هایی 

از کرونا وجود دارد.
*  قابلیت گسترش و انتشار بیشتر زیرواریانت  

BA ۲ اُمیکرون
   وی افزود: با توجه به تغییرات ژنتیکی که رخ داده است 
و وجود زیر واریانت BA ۲ اُمیکرون که قابلیت گسترش 
و انتشار بیشتری دارد، افراد حساس جامعه هنوز در خطر 
هستند و هیچ شــواهدی مبنی بر اینکه اپیدمی در حال 
حذف است، وجود ندارد. اپیدمی زمانی خاموش می شود 
که گردش ویروس در جامعه محدود شده و اپیدمی را به 
مرحله حذف برسانیم تا وارد فاز ریشه کنی و در نهایت 
خاموش شدن آن شــویم.او با اشاره به اینکه در کشور 
نظام بیماریابی فعال نداریم،  تصریح کرد: به همین دلیل 
نمی توان خیلی در مورد موارد ابتال اظهار نظر کرده و یا 
آن را تحلیل کنیم؛ بنابراین مجبور هستیم محدود به موارد 
مرگ و میر و یا بستری باشیم و از آنجایی که تعداد این 
موارد که گزارش می شود بر پایه موارد تست مثبت است،  

تغییرات نواساناتی دارد که می تواند این پیام را داشته باشد 
که وضعیت ما ثابت نیست و آنچه که پیش بینی می شود 

این است که احتماال شاهد پیک بعدی خواهیم بود.
* اُمیکــرون؛ پنجمین واریانت هشــدار دهنده 

کرونا
ســوری ادامه داد: به علت ماهیت خلقت و هوشمندی 
ویروس نمی توانیم پیش بینی کنیم که موج بعدی کرونا با 
چه سویه یا زیرواریانتی خواهد بود، ولی آنچه که مسلم 
است این است که ویروس برای بقای خود مرتبا در حال 
جهش های جدید اســت که گاهی این جهش ها آنقدر 
اهمیت می یابد که به عنوان یک واریانت هشدار دهنده 
 تعریف می شــود؛ مانند اُمیکرون که پنجمین واریانت 
هشــدار دهنده کرونا بود. گاهی اوقات هم واریانت ها 
تغییر اساســی در ماهیت ویــروس ایجاد نمی کنند که 
وضعیت اپیدمی را کامال دگرگون کند و فعال هنوز آخرین 
واریانت هشدار دهنده ما اُمیکرون بوده است.وی افزود: 
درمورد زیر واریانت  BA ۲  هم هنوز نمی دانیم میزان 
شیوع چقدر است چون ما ارزیابی ژنومیک مبسوطی 
در کشور انجام نمی دهیم و خیلی نمی توان در این مورد 
قضاوت قطعی داشت و این درحالی است که داده های 
مربوط به اپیدمی شفاف سازی نشده و در اختیار محققین 
قرار نمی گیرد. ما خیلی نمی دانیم در کشور چه می گذرد 
و مجبوریم به اســتناد آنچه که در دنیا می گذرد و علم 
اپیدمیولوژی و آنچه که در گذشته دیدیم، قضاوت کنیم 
که در این شرایط احتمال خطا در قضاوت وجود خواهد 
داشت. او تاکید کرد: از طرفی تفسیر تخصصی بر داده ها 
هم صورت نمی گیرد و عمدتا با خطا در استنتاج یافته ها 
مواجه هستیم و این سبب می شود خیلی نتوانیم وضعیت 
اپیدمی را پیش بینی و تفسیر کنیم. انگار در یک فضای 
غبارآلود و تاریک در حال حرکت هستیم و این فضای 
مناســبی برای شرایط اپیدمی که هر لحظه ممکن است 

شاهد افزایش آن باشیم، نیست.
*  دلتاکرون چندان جدی نیست

  وی درباره شیوع سویه ترکیبی امیکرون و دلتا تحت 
عنوان دلتاکرون نیز بیان کرد: در ابتدا گفتند دلتاکرون 

یک آلودگی آزمایشگاهی هست و سپس مجددا بحث 
آن داغ شــد ولی به نظر نمی رسد خیلی مسئله جدی 

باشد و تاکنون هم مجامع بین المللی 
چندان بر این موضوع 

نکردند  تاکید 
هم  اگر  و 

جایی 

ه  هد مشــا
شده است به شکل 

پراکنده بوده و چندان تاثیر 
جدی بر روند اپیدمی نداشته است.

*  احتمــال وقوع  موج هفتم کرونا؛ اواســط 
اردیبهشت

  این اپیدمیولوژیست درباره زمان احتمالی وقوع موج 
هفتم بیماری، اظهار کرد: با توجه به تعطیالت،  سفرها،  
افزایش تماس هــا، دید و بازدیدها و... احتماال وقوع 
موج هفتم بین دو تا شش هفته طول بکشد و احتمال 
می دهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.او 
درباره نحوه شکل گیری موج هفتم بیماری در کشور، 
گفت: هرکجا که تراکم تماس ها بیشتر بوده است احتمال 
اینکه شاهد طغیان بیماری باشیم نیز بیشتر است، ولی 
کانون های اصلی آلودگی مهم هستند. درحال حاضر به 
نظر می رسد ترکیبی از واریانت های )اُمیکرون و دلتا( 
در کشور وجود داشته باشد. احتماال چرخش ویروس 

درون کشور رخ دهد و شانس گسترش موج از نقاط 
پر تردد و پر تماس بیشتر است. با توجه به جابجایی 
عظیم جمعیت امسال نوروز احتمال 
ســرعت  کــه  دارد 
موج  گسترش 
بیشتر  را 
ز  ا

شرایط 
عادی شاهد 

باشیم.
*  بازگشایی مدارس با 

لحاظ تمهیدات باشد
  وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز،  گفت: بازگشت 
به شــرایط عادی زندگی و حرکت به این سمت بعد از 
گذشت بیش از دو سال از وجود اپیدمی یک ضرورت 
است؛ جامعه نمی تواند تا ابد تعطیل بماند؛ زیرا عوارض 
ناشی از تعطیل شدن مراکز آموزشی هم وجود دارد. االن 
در اکثر کشورهای دنیا بازگشایی ها صورت گرفته است؛ 
بنابراین در اینکه باید به سمت بازگشایی مدارس حرکت 
می کردیم، شکی نیست زیرا سطح خطر در دانش آموزان 
هم برخالف آنکه برخی سعی در بزرگنمایی آن داشتند، 
خیلی زیاد نیست؛ ولی بازگشایی مدارس زمانی می تواند 
تاثیر جدی داشــته باشد و سالمت دانش آموزان را هم 
حفظ کند که با یکســری تمهیدات همراه باشد. یکی 
از تمهیدات این است که ســطح خطر را در مناطق و 

شــهرهای مختلف مرتبا رصد کنیم و متناسب با سطح 
خطر مداخالت الزم را انجام دهیم.

*  لزوم مراقبت و بیماریابی فعال در مدارس
  وی افزود: در وهله دوم نیاز است یک سرواپیدمیولوژی 
در دانش آموزان انجام شود تا ببینیم اکنون وضعیت ایمنی 
آنها چگونه است. ممکن است برخی جاها هیچ تمهید 
خاصی نیاز نباشد و در عین حال در نقاط دیگری نیاز به 
تشدید مراقبت ها باشد. نکته دیگر وجود نظام مراقبت در 
مدارس است تا مرتبا وضعیت سالمت دانش آموزان را 
رصد کند تا به محض هر تغییری اقدامات الزم صورت 
گیرد که این اقدامات باید به سرعت انجام شود؛ بنابراین 
نیاز به حضور تیم های واکنش سریع در استان ها داریم 
که احتمال رخداد هرگونه طغیان در مدارس را شناسایی 

کرده و به سرعت آن را تحت کنترل قرار دهند.
*  شرایط بیماری عادی نیست

  او با تاکید بر اینکه بازگشت به شرایط عادی با عادی 
شدن شرایط یکی نیست،  بیان کرد: شرایط اصال عادی 
نیســت و مراقبت دانش آموزانی کــه بیماری زمینه ای 
دارند یا نشانه هایی از بیماری در آنها شناسایی می شود 
و... هم باید صورت گیرد. تعطیلی تنها کافی نیســت و 
نمی تواند رویکرد مدیریتی خوبی باشد.وی در پایان با 
اشــاره به مهمانی های افطاری، مراسم های ماه رمضان 
و ...، تصریــح کرد: هر تجمعی می تواند مقدمه ای برای 
گســترش اپیدمی باشد؛ نکته مهم این است که رعایت 
پروتکل هــا در تجمعات صورت گیــرد و گروه های 
آسیب پذیر مانند سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای 
دارند در مراسمات حضور فیزیکی نداشته و از طریق 
فضای مجازی و صدا و ســیما مشارکت داشته باشند؛ 
زیرا احتمال ابتالی شدید گروه های آسیب پذیر بیش از 
سایرین اســت. از طرفی سطح ایمنی هم به مرور پس 
از تزریق واکســن کاهش می یابد و با کاهش ســطح 
ایمنــی احتمال ابتال افزایش می یابد. پس الزم اســت 
پروتکل های بهداشــتی در برگزاری مراسمات رعایت 
شود و متولیان مراسم احساس مسئولیت بیشتری کرده و 

در این حوزه فعال عمل کنند.

سرویس سالمت // متخصصان همیشه مصرف چندین 
وعده غذایی کم حجم با فواصل زمانی مشخص را برای 

افطاری توصیه می کنند.
  یکی از اشــتباهات رایج تغذیــه ای در ماه رمضان، 
پُرخوری در وعــده افطاری و مصرف حجم باالیی از 
انواع مواد غذایی مختلف است. این در حالی است که 
متخصصان همیشه مصرف چندین وعده غذایی کم حجم 
با فواصل زمانی مشخص را برای اوقات افطاری توصیه 

می کنند.
  یکی از راه های مقابله با این عادت غذایی اشتباه، آشنا 
شــدن با عوارض پُرخوری در وعده افطار است که در 

ادامه به مهم ترین آن ها می پردازیم. 
۱. افزایش خطر ابتال به بیماری های مختلف

درحالی که پُرخوری گاه به گاه بعید اســت سالمت تان 
را در درازمدت دچار مشــکل کند، اما پُرخوری مداوم 
و طوالنی مــدت می تواند خیلــی زود به چاقی منتهی 
شــود. خود چاقی هم مستقیما با افزایش خطر ابتال به 
بیماری های مختلف مرتبط است. چاقی به عنوان یکی 
از عوامل خطر ابتال به ســندرم متابولیک هم شناخته 
می شود درحالی که مشکالت مرتبط با سندرم متابولیک 
هم خطر ابتال به بیماری های قلبی و دیگر مشــکالت 

مانند دیابت یا حتی ســکته مغزی را افزایش می دهند. 
شاخصه های سندرم متابولیک عبارتند از چربی خون 
باال، فشــار خون باال، مقاومت به انسولین و افزایش 

التهابات بدنی. 
۲. مختل کردن عملکرد مغزی

  پُرخوری به مرور زمان می تواند به عملکرد مغز آسیب 
برساند. مطالعات متعددی نشــان داده اند که پُرخوری 
مــداوم و چاقی بــا زوال عقل در ســالمندان مرتبط 
هســتند. با توجه به این که تقریبا 60 درصد از مغز را 
چربی ها تشکیل می دهند، استفاده از منابع غذایی حاوی 
چربی های سالم مانند آووکادو، انواع مغزها، ماهی های 
چرب و روغن زیتــون می تواند به بهبود عملکرد مغز 
کمک و در درازمدت هم از ابتال به زوال عقل جلوگیری 

کند. 
3. ایجاد حالت تهوع

  پُرخــوری منظــم و طوالنی مــدت می تواند باعث 
شکل گیری حالت تهوع و همچنین سوء هاضمه شود. 

وقتی که در مصــرف غذا ها زیاده روی می کنید و معده 
را تا محدوده فوقانی اش پُر می کنید، احتمال شکل گیری 
حالت تهوع یا دچار شــدن به سوء هاضمه نیز بیشتر 
می شود. در موارد شدید، همین حالت تهوع به استفراغ 
منتهی می شود که درواقع یکی از مکانیسم های بدن برای 
مقابله با فشار انباشته شده روی معده به شمار می رود. 
بنابراین، به جای این که برای رفع مشــکالت ناشی از 
پُرخوری از دارو ها یا خوراکی های دیگر کمک بگیرید، 
بهتر است که حجم وعده های غذایی تان را محدود کنید 

و سرعت غذا خوردن تان را هم کاهش دهید. 
۴. ایجاد نفخ شدید

  زیاده روی در مصرف غذا ها می تواند سیستم گوارشی 
را تحت فشار قرار دهد و درنتیجه باعث ایجاد نفخ شدید 
شود. در بین مواد غذایی مختلف، زیاده روی در مصرف 
غذا های چــرب و ادویه دار و همچنین نوشــیدنی های 
گازدار بیشــتر باعث نفخ می شود.   لوبیا، بعضی از انواع 
سبزی ها و غالت ســبوس دار هم می توانند باعث نفخ 

شوند، حتی اگر در مصرف آن ها زیاده روی نکرده باشید. 
به عالوه، کسانی که با سرعت باال غذا می خورند، بیشتر 
از دیگران دچار نفخ شــدید می شوند. جدی گرفتن این 

نکات می تواند به رفع مشکل نفخ 
غذا  کند؛  کمک  شدید 

خوردن با ریتم 
آهســته، 

فاصله گذاری 

بین خوردن غذا ها و مصــرف مایعات و کاهش میزان 
استفاده از غذا هایی که باعث نفخ می شوند. 

۵. افزایش حالت خواب آلودگی
افراد بســیاری پس از پُرخوری دچار احساس خستگی، 
سستی و خواب آلودگی می شوند. این حالت 
می تواند به مشــکل اُفت قند خون 
واکنشی مرتبط باشد که در آن 
قند خون بالفاصله پس از 
خوردن غذا های حجیم 
کاهش پیــدا می کند. 
پایین بودن ســطح 
معموال  خون  قند 
با عالئمــی مانند 
خواب آلودگــی، 
سستی، ضربان قلب 
باال و سردرد همراه 
می شود. اگرچه عمدتا 
افــراد مبتال بــه دیابت 
دچار این مشکل می شوند، 
اما پُرخوری هم می تواند چنین 

مشکلی را به وجود بیاورد.
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سرویس سالمت // برخی از افرادی که در بریتانیا به ویروس کرونا سویه 
اُمیکرون مبتال شــده اند، گزارش کردند که عالمت زنگ زدن گوش را 

تجربه می کنند. 
  برنامه ردیابی »عالئم کووید زوئی« اکنون این عالمت را به ۲0 مورد از 
شایع ترین موارد گزارش شده در ابتال به اُمیکرون افزوده است، فهرستی که 
هر هفته به روز می شود.اگرچه گوش درد قبال در مبتالیان به کرونا دیده 
شده بود، اما اکنون شایع تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می شد. 
گروهی در دانشگاه استنفورد، سال گذشته مطالعه ای را با دکتر کنستانتینا 
اســتانکوویچ انجام دادند و دریافتند که سویه اُمیکرون می تواند باعث 
ایجاد مشکالتی در گوش شود.این مطالعه عالئمی از جمله گوش درد 
شــدید، بی حسی گوش و حتی از دست دادن موقت شنوایی را گزارش 
کرد که حتی پس از پایان عفونت نیز می تواند ادامه یابد. دکتر استانکوویچ 
نشان داد که این عالئم می تواند در افرادی که کامال واکسینه شده اند نیز 

ظاهر شود.
   وی گفت: درد اغلب با صدای زنگ در گوش همراه است. این عالئم، 
اگرچه به ندرت ظهور می کنند، اما می توانند در بیمارانی که با یک دوره 
کامل واکسینه شده اند نیز ظاهر شوند.این محقق به افرادی که دچار کم 
شنوایی، زنگ زدن در گوش و سرگیجه هستند توصیه کرد که این عالئم 
را نادیده نگیرند و همچنان آزمایش شناســایی کووید دهند.بر اساس 

آمار هــای اخیر، تقریبا از هر 100 نفر در بریتانیا، یک نفر در طول موج 
فعلی ویروس کرونا به تازگی به کووید-19 مبتال شــده است.بر اساس 
مدل سازی جدید منتشر شده توسط اداره ملی آمار )ONS(، تخمین زده 
می شود که تا 16 مارس تعداد مبتالیان روزانه در بریتانیا به 6۵7 هزار و 

300 نفر افزایش یابد.

عالمتی که به تازگی به عالئم ابتال به اُمیکرون پیوست 

عوارض پُرخوری در وعده افطار 

متخصص  یک   // ســالمت   ســرویس 
بیماری های مغــز و اعصاب با بیان اینکه 
هم  بیماری هــای خاص  بــه   مبتالیان 
می توانند روزه  داری  کنند، نکاتی را برای 

این قبیل از بیماران مطرح کرد.
   فرزاد اشــرافی، در پاســخ به این سوال 
که آیا افرادی که به میگرن مبتال هســتند 
می توانند روزه بگیرند یا خیر، اظهار کرد: 
در موارد خاص حمــالت میگرنی در ماه 
مبارک رمضان می تواند تشــدید شود.وی 
افزود: کــم خوابی، کاهش مصرف کافئین، 
کاهش قندخون و کم آبی بدن زمینه ســاز 

بروز حمله های میگرنی است.
   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، به افراد مبتال به سردردهای 
میگرنی توصیه کرد: این افراد باید چند ماه 
قبل از ماه رمضان مصرف کافئین را کاهش 
دهند تا بدن آنها به کمبود کافئین عادت کند.

خواب کافی، اجتناب از استرس و پرهیز از 
مصرف غذاهای حاوی قند باال توصیه دیگر 

این متخصص مغز و اعصاب به روزه داران 
مبتال به میگرن برای پیشــگیری از بروز و 
یا تشدید حمله های این بیماری است.استاد 
تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
درباره روزه گرفتن در مبتالیان به ام اس نیز 
 MS توضیح داد: بیشتر مبتالیان به بیماری
که بیماری آنها کنترل شــده و درمان های 
دارویی را دنبال می کننــد می توانند مانند 

سایر افراد روزه بگیرند.
  متخصــص بیماری هــای مغز و اعصاب 
دانشــگاه با بیان این که برخی نشانه ها در 
افراد مبتال به ام اس مثل خســتگی روزانه، 
گزگز در اندام ها و سرگیجه با گرسنه ماندن 
تشدید می شود، گفت: اگر این عالمت ها بعد 
از افطار بهبود پیدا کند روزه گرفتن برای این 

افراد منعی ندارد.
  اشــرافی همچنین درباره افــرادی که به 
فرم های پیشــرفته ام اس مبتال هســتند و 
تحت درمان با داروهای کورتون، ضد تشنج 
و اسپاسم هستند نیز، افزود: این افراد هرگز 

خودســرانه اقدام به روزه گرفتن نکنند و 
حتمًا با متخصص مغز و اعصاب مشورت 
کنند.عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در ادامه 
ارتباط مبتالیان به پارکینسون و روزه داری 
را مورد توجه قرار داد و خاطرنشــان کرد: 
افرادی که مبتال به پارکینسون خفیف و یا 
متوسط هستند و توسط دارو بیماری خود 
را کنترل می کنند و یــا در طول روز دو تا 
ســه بار دارو مصرف می کنند، می توانند با 
جابه جایی ســاعات استفاده از دارو، روزه 

بگیرند.
  وی به مبتالیان پارکینسون توصیه کرد: از 
بی خوابی و خستگی مفرط اجتناب کنید 
همچنین در مواردی که بیماری پارکینسون 
پیشــرفته و فاصله مصرف دارو بین دو تا 
سه ساعت اســت، و با عدم مصرف دارو 
اختالالت و نشــانه های بیماری تشــدید 
می شــود، حتمًا باید پیش از اقدام به روزه 
گرفتن با متخصص مغز و اعصاب مشورت 

کنند.

بیماران خاص در چه شرایطی روزه بگیرند 

محققان برزیلی هشدار می دهند

نوشابه های گازدار و نودل های فوری به سالمت انسان آسیب می رسانند
سرویس سالمت // به گفته محققان، غذاهای فوق فرآوری شده تأثیر 
منفی بر تنوع گونه های گیاهی در دسترس برای مصرف انسان دارند 

و در عین حال به سالمت انسان و سیاره زمین آسیب می رسانند.
    غذاهای فوق فرآوری شــده مانند تنقالت شیرین یا شور، نوشابه ها، 
نودل هــای فوری، فرآورده های گوشــتی، غذاهــای از پیش آماده 
پیتزا و پاســتا، بیســکویت ها و شــیرینی ها، از ترکیب مواد غذایی، 
عمدتــًا افزودنی های بــرای طعم هــا، رنگ ها و امولســیفایرها از 
طریق یک ســری فرآیندهــای صنعتی تهیه می شوند.کارشناســان 
تغذیــه از برزیل، ایاالت متحده و اســترالیا این موضوع را بررســی 
 کــرده انــد و هشــدار داده انــد که ایــن محصوالت اســاس یک 
»رژیم غذایی جهانی« هستند و در حال تبدیل به یک رویکرد غالب در 

عرضه جهانی مواد غذایی هستند.به گفته کارشناسان، تنوع زیستی زراعی 
جهانی یعنی تنوع حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم هایی که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم برای غذا و کشاورزی استفاده می شوند، به ویژه 
 تنوع ژنتیکی گیاهان مورد استفاده برای مصرف انسان رو به کاهش است. 
رژیم غذایــی مردم تنوع کمتری دارد و غذاهای فوق فرآوری شــده 
جایگزیــن انواع غذاهای کامل الزم برای یک رژیم متعادل و ســالم 
شــده اند.90 درصد انرژی دریافتی بشــر فقــط از 1۵ گیاه زراعی 
تأمین می شــود و بیش از چهار میلیارد نفر تنها به ســه مورد از آنها 
متکی هســتند: برنج، گنــدم و ذرت. تولید غذاهای فــوق فرآوری 
شده مســتلزم استفاده بیشتر از مواد اســتخراج شده از تعداد انگشت 
شــماری از گونه های گیاهی پرمحصول )مانند ذرت، گندم، ســویا و 

دانه های روغنی( اســت که به این معنی اســت که مواد حیوانی مورد 
استفاده در بســیاری از غذاهای فوق فرآوری شده اغلب از حیواناتی 
 که از همان محصوالت تغذیه می کنند، اســتخراج می شــود.موضوع 
نگران کننده دیگر این است که در تولید مواد غذایی فوق فرآوری شده از 
مقادیر زیادی زمین، آب، انرژی، علف کش ها و کودها استفاده می شد که 
باعث تخریب محیط زیست ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و انباشت 
زباله های بسته بندی می شد.»فرناندا هلنا ماروکوس لیت«، از دانشگاه 
سائوپائولو در برزیل، می گوید: »افزایش سریع غذاهای فوق فرآوری 
شــده در رژیم غذایی انسان همچنان بر تنوع گونه های گیاهی موجود 
برای مصرف انسان فشار وارد می کند.« لیت افزود: »همایش های آینده 
سیستم های غذایی جهانی، کنوانسیون های تنوع زیستی و کنفرانس های 

تغییرات آب وهوایی باید بر تخریب تنوع زیســتی کشاورزی ناشی از 
غذاهای فوق فرآوری شــده تاکید کنند و روی سیاســت ها و اقدامات 

طراحی شده برای کاهش و معکوس کردن این فاجعه توافق نمایند.«
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گروه خبر // مدیر بنادر و دریانوردی شهید 
باهنر و شرق هرمزگان از رشد ۲7 درصدی 
عملیات تخلیه و بارگیری خبر داد و گفت: 
در سال 1۴00 بیش از 1 میلیون و 730 هزار 
تن کاالی نقتی و غیر نفتی در این بنادر به 
کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده 

است.
   به گزارش خبرنــگار دریا ، »حمیدرضا 
محمد حســینی تختی« با اعالم جزئیات 

عملکرد ساالنه بنادر شرق هرمزگان عنوان 
کرد: در سال گذشته ۲ میلیون 634 هزار و 
۵7۲ تن کاال در این بنادر تخلیه و بارگیری 
شده است که نســبت به مدت مشابه  سال 
گذشته رشد ۲7 درصدی را نشان می دهد 
که این مهم طی ۲0 ســال گذشته بی سابقه 
بوده است. محمد حسینی تختی افزود: در این 
مدت 1 میلیون 794 هزار و ۲16 تن کاالی 
غیر نفتی تخلیه و بارگیری شــده است که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد 
رشد داشته اســت. به گفته محمد حسینی 
تختی: برنج، خشکبار، مصالح ساختمانی، 
ماشین آالت صنعتی کاالهای صادراتی بوده 
که به کشورهای حوزه خلیج فارس، عمان 
و آفریقا صادر شــده است . وی  گفت: در 
این مدت 840 هزار و 3۵6 تن کاالی نفتی 
در این بنادر تخلیه و بارگیری شــده  است 
که نسبت به سال گذشته 74 درصد جهش 

به ثبت رسیده است.مدیر بنادر و دریانوردی 
شهید باهنر و شرق هرمزگان از پهلوگیری 
11 هزار و 40۵ فروند انواع شناورها خبر 
داد و خاطر نشــان کرد: از این تعداد 367 
فروند باالی هزار تن و 11 هزار 38 فروند 
زیر هزار تن می باشــد که 4۵ درصد رشد 
به ثبت رســیده  است. وی با اشاره به آمار 
سفرهای دریایی در ســال 1400 افزود: با 
کاهش سرایت ویروس کرونا و تاکید بر لزوم 

رعایت پروتکل های بهداشتی و مراقبتی ، 
3 میلیون و 99 هزار و 666 هزار مســافر 
در بنادر شــرق هرمزگان طی سال گذشته 
جابجا شده اســت که ازمسیر دریایی بندر 
شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز و مسیر 
بین المللی شــهید باهنر-شارجه بیشترین 
آمار را به خود اختصاص داده اســت. الزم 
به ذکر است؛  بنادر شرق هرمزگان  به دلیل 
موقعیت ممتاز جغرافیایی خود در دسترسی 

به آب های آزاد جهان از طریق خلیج فارس، 
اتصال به راه های بین المللی، نزدیکی به منطقه 
 آزاد قشــم، جزیره هــا و بندرهای تجاری 

خلیج فارس ایــن بنادر را بــه پایگاهی 
استراتژیک و منحصر  به فرد برای تجارت 

دریا محور در کشور تبدیل کرده است.

در سال گذشته محقق شد :

ثبت بی سابقه ترین رکورد تخلیه و بارگیری طی۲0 سال گذشته در بنادر شرق هرمزگان 

گروه خبر// مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: 
هدف گذاری ما در ســال 1۴01  ایجاد هزار شغل است. خوب 
می دانم از چه سخن می گویم وعده هزار تا شغل وعده سنگینی 
است و سرمایه زیادی می خواد ولی از طرفی خود و همکارانم را 

می شناسم و به شعار ما می توانیم، باور دارم. 
   عالمــه در دیدار با مجموعه مدیــران و کارکنان منطقه ویژه 
اقتصادی پارسیان، افزود: امیدوارم بتوانیم با استناد به فرامین الهی 
و کتاب آسمانی در این ماه پرخیر و برکت در هر دو بعد زندگی 
شخصی و کاری به خوبی استفاده کنیم و در عمل شاهد تغییرات 
در خود و خدمت به کشورمان باشیم و از برکات این ماه مستفیض 
گردیم.وی اظهار کرد: در ابتدای این نشست جا دارد یاد کنیم از 
شهدای گرانقدر جمهوری اسالمی از ابتدا تاکنون، شهدای انقالب، 
شهدای سالمت، شهدای مدافع حرم، شهدای هسته ای و راه دانش  
و... اگر  امروز ما در اینجا آسوده نشسته ایم بخاطر عزیزانی است 
که در مرزها از خاک وطن محافظت می کنند.مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی پارسیان با اشاره به اینکه آسایش و آرامش امروزمان را 
 مدیون خون شــهدا هســتیم، تصریح کرد: ما در منطقه ای واقع 
شده ایم که اطرافمان سراسر جنگ است و ناآرامی ولیکن در این 
سال ها با جان فشانی همین شهدا و با درایت مقام معظم رهبری 
کشور همواره در آسایش و آرامش بوده است.وی تاکید کرد: در 
چند ســال اخیر  تاکید و رویکرد منویات مقام معظم رهبری در 
نامگذاری ها، توجه خاص و ویژه به عنوان تولید می باشد زیرا 
تولید همواره یکی از رویکردهای اساسی در جهت توسعه و بهبود 
اقتصاد و اســتقالل کشور محسوب می شود و عدم توجه به آن، 
 موجب هــدر رفت فرصت های پیش روی ایران اســالمی در 
عرصه های ملی و بین المللی می شــود. وقتی که در 100 سال 

گذشته تحقیق و ارزیابی می کنیم  و شرایط کنونی خودمان و دنیا 
را کنار هم میگذاریم  به این نتیجه می رسیم که اگر ما در این سالها 
که از کشف نفت گذشته و مشغول فروش نفت،گاز و منابع عظیم 
این حوزه بودیم تولید را رونق می دادیم امروز خیلی از مشکالت 
اقتصادی را نداشتیم.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با 
بیان اینکه سال 1401 توسط مقام معظم رهبری سال تولید، دانش 
بنیان و اشــتغال آفرینی نامیده شده است. تنها راه  برون رفت از 
مشکالت اقتصادی کشور را تولید دانست و تاکید کرد: وقتی که 
رهبری موضوعی را مطرح می کند  این را  بدانید که گذشــته از 
بینشی عمیق یک کار کارشناسی کامل روی آن انجام شده و جای 
هیچ تردیدی در آن وجود ندارد،لذا ما باید  این شعار را طریق راه 
خودمان در سال جاری قرار می دیم .ما این شعار را با یاری خدا 
و با وحدت و همدلی محقق خواهیم کرد و تحقق این شعار هدف 
نهایی امسال ماست.عالمه با اشاره به اینکه همکارانی که در منطقه 
ویژه اقتصادی پارسیان مشغول به کار هستند بایستی هر قدمی که  
برمی دارند و هر حرفی می زنند و هر اقدامی که انجام می دهند در 
جهت تحقق این شعار باشند درگیر حاشیه ها شدن را سمی برای 
پیشرفت خواند.وی با اشاره به اینکه یک سال کنار هم بودیم و 
اکنون باید ارزیابی کنیم  و نقاط ضعف و قوت مان  را شناســایی 
کنیم، اظهار کرد: همانگونه که همگی واقفید ســال گذشته، سال 
تولید،مانع زدایی و پشتیبانی ها بود لذا همه اقداماتی که ما در سال 
1400 انجــام دادیم یا در جهت مانع زدایــی بوده یا در جهت 
پشتیبانی ها ) به عنوان مثال دو مشکالت  مهم و اساسی این منطقه  
آب و بــرق بود،دو مقوله و موضوع بســیار پراهمیت در جهت 
ســرمایه گذاری یعنی اگر این موانع برطرف شود، شاهد حجوم 
ســرمایه گذاران خواهیم بود.ما ســاعت های زیادی واقعا وقت 
گذاشتیم که ســازمان را متقاعد کنیم که نیروگاه  را در پارسیان 
احداث کنند. وی با بیان اینکه با توجه به قراردادهایی که بســته 
بودیم و تعهداتی که داده بودیم لزوم نیروگاه ضروری بود.به خاطر 
دارم روزی مهندس جعفری،رئیس هیات عامل ساعی و پرتالش 

ایمیدرو در یکی از جلسات گفت: شما تعمدا رفتید سرمایه گذاری 
را تسهیل کردید و سرمایه گذاران زیادی را جذب کردید تا ما را 
جهت راه اندازی و احداث نیروگاه تحت فشــار گذاشــته و به 
خواسته تان دست یابید که من در جواب ایشان عرض کردم  این 
هک یکی از راهکارهایی بود که من می دانســتم و میتوانســتم 
سازمان را مجاب به احداث این نیروگاه کنم.مدیر عامل منطقه ویژه 
اقتصادی پارســیان با بیان اینکه اتفاق بزرگ صورت گرفت و 
سیصد میلیون یورو تصویب شد وامروز این پروژه عظیم  اسناد آن 
تهیه گشته و وارد فاز اجرایی شده است، احداث نیروگاه هم برای 
منطقه مفید خواهد بود و هم برای شهرستان،لذا این اتفاق ،اتفاق 
بزرگی حتی برای غرب استان هرمزگان بود،سرمایه گذاری سیصد 
هزار یورویی، حدود ده هزار میلیارد تومانی با کالس جهانی. وی 
در ادامه با بیان اینکه بندرما مجوز نداشت و کشتی هایی که وارد 
می شد با هماهنگی بندرلنگه کار می کرد، مجوز صادر شد عزیزان 
ما در حوزه ی بنده خیلی زحمت کشیدن تا کشتی هایی که به اینجا 
میایند به نام خود پارسیان سامانه ی بین المللی ثبت شوند.موضوع 
مهم  دیگر بحث اخذ مجوز رویه های گمرکی بود که در آخرین 
روزهای سال گذشته این اتفاق خوب رخ داد و ما اکنون با گرفتن 
مجوز بندر و رویه ها،صادرات واردات را می تونیم به صورت کامل 
انجام دهیم، اینها هم میتواند به عنوان پشتیبان تولید باشند هم به 
عنــوان زدودن موانع تولید وی با اشــاره به اینکه وقتی بنده به 
مدیریت این منطقه منصوب شــدم به یاد دارید  ما هیچ پروژه ی 
عمرانی نداشتیم،کال سه تا قرارداد بود که متاسفانه هر سه آنها نیز 
متوقف شده بود  ولی امروز 14 پروژه فعال داریم، 14 تا پروژه ای 
که به همت و همدلی شما پیشرفت فیزیکی خوبی هم داشته اند، 
برخی از پروژه هامون به اتمام و برخــی دیگر در حال قرارداد 
هستیم.عالمه بیان کرد: امسال از همین ابتدا ما ماهیانه قرارداد داریم 
و باید خودمان را برای یک جهش فوق العاده  در منطقه ی ویژه ی 
اقتصادی پارسیان آماده کنیم،منطقه ای که دیگر مثل سابق غریب 
نیست و ما دیگر شاهداین غربت نخواهیم بود.وی خاطرنشان کرد: 

هدف گذاری ما در ســال 1401  ایجاد هزار شغل است. خوب 
می دانم از چه سخن می گویم وعده هزار تا شغل وعده سنگینی 
است و سرمایه زیادی می خواد ولی از طرفی خود و همکارانم را 
می شناسم و به شعار ما می توانیم، باور دارم و از صمیم قلب معتقدم 
همانگونه که در ســال قبل خالق اتفاقات خوبی بودین درسال 
1401 هم به خواست خدا و با همدلی شما  این اتفاقات خوب 
ادامه  خواهد داشــت و شاهد سالی فوق العاده برای این منطقه 
خواهیم بود.عالمه اشتغال جوانان را هدفی شیرین برای خود و 
همکاران دانست و بیان کرد: با استقرار صنایع پارسیان را به اولین 
شهر بدون بیکار تبدیل خواهیم کرد. این اتفاق دست یافتنی است 
و تالش می کنیم که به این هدف مهم دست پیدا کنیم. وی همکاری 
و همدلی را رمز موفقیت مجموعه منطقه ویژه ذکر کرد و افزود: 
اتفاقی که در پایان سال گذشته در بحث غذا رخ داد گرچه قانونی 
بــود ولی بدون هماهنگی من رخ داده و قطعاً معتقدم تصمیمات 
بهتری می توانست گرفته شود و باعث ناراحتی پرسنل نشود ولی 
این  اتفاق رخ داده بود و من به عنوان مدیر عامل وظیفه داشتم آن 
را جمع کنم و ایــن کار را کردم و از منابع دیگر جبران کردم که 
مشکلی پیش نیاید.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نبود 
ساختار اداری را یکی از مهمترین مشکالت منطقه ویژه پیش از 
آمدنش دانست و عنوان کرد: برای خارج کردن منطقه از ساختار 
هیاتی و فرد محور، بحث استاندارســازی را با همه مشکالت و 
مقاومت ها آغاز کردیم و با اخذ چهار گواهینامه مختلف امروز 
میتوانیم ادعا کنیم منطقه ویژه صاحب ساختار شده و با بیرون رفتن 
افراد منطقه و سیستم راه خودش را ادامه خواهد داد.وی تعطیلی 
دفتر تهران و اصرار به حضور همه مدیران در سایت را از عوامل 
موفقیت منطقه برشمرد و گفت: من بیشترین حضور در سایت و 
منطقه را داشتم برای اینکه بتوانم منطقه ویژه را به هدفش نزدیک 
کنم، منطقه ای که 13 ســال از تاسیس آن گذشته بود ولی فقط 
دویســت نفر پرسنل داشــت. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
پارسیان تاکید کرد ما باید اول خودمان را بشناسیم و بدانیم در  کجا 

جای داریم، بدون تعارف ما یک گنج بزرگ را بنام منطقه ویژه در 
اختیار داریم ولی  قدرش را نمی دانیم هرکدام از ما باید از توانایی 
هامون استفاده کنیم. از حاشیه ها دوری کنیم و نگذاریم عده ای با 
ایجاد حاشیه جلو پیشرفت این  منطقه را بگیرند، باید به این باور 
برسیم که می توانیم. همانگونه که سال گذشته توانستیم این منطقه را 
از رکود خارج کنیم و جشن پایان رکود را برگزار کنیم ان شاءاهلل 
امسال جشن پایان بیکاری در شهرستان را جشن بگیریم.عالمه 
عنوان کرد: سه جایزه ی مهم ملی گرفتیم و  این خیلی مهم بود. 
جایزه بهره وری و جایزه آغازگران و جایزه خانه برتر کارگری از 
وزیر در پایان سال، ما سه گواهی ممیزی ارزشمند و بین المللی 
اخذ کردیم.وی تاکید کرد: تالشــمان است که منطقه ویژه را به 
جایگاه واقعی اش برســانیم، درحوزه ی آموزش اتفاقات بسیار 
خوبی افتاد، امســال هم ما تمام تالشمان این باشد که این اتفاق 
خوب ادامه داشته باشد.از واحد آموزش، معاونت مالی اداری که 
واقعا تالش زیادی کردند که منجر به کسب جوایز شد و از تک 
تک ها معاونت ها و  واحدها تقدیر و تشکر می کنم، در حوزه ی 
فنی مهندسی نزدیک بیست تا پروژه هم مطالعاتش انجام شد هم 
مناقصه برگزار شد و هم اجرا شد ولی ما امسال هزار میلیارد تومن 
تخصیص داشــتیم که تقریبا چهارصد میلیــارد در پروژه های 
زیرساختی هزینه شد که جا دارد از معاونت مهندسی و واحدهای 
زیر نظر تقدیر کنیم.به گزارش ایسنا؛ عالمه ادامه داد: شاید به بندر 
بیشتر پول داده باشیم، اینکه در یک سال سه تا اسکله ساخته شد 
بخاطر این بود کــه  باالخره رفتیم پول هایی را آزاد کردیم ریال 
تسهیالت گرفتیم. از معاونت پایانه های دریایی و واحد بندر تشکر 
می کنم، تقریبا اهداف سال 1400 محقق شد. در حوزه ی بندر غیر 
از پست اسکله افتتاح شده دو پست اسکله امسال افتتاح خواهد 
شد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ضمن تقدیر و تشکر 
از پرسنل اظهار کرد: در پایان جا دارد از  از استاندار هرمزگان که 
هفته ی قبل از سال ما خدمتشان بودیم شش تا از اداره کل ها را 
وی هماهنگ کرد تا  برویم و مواردی که شاید قریب به دو سال 
دنبالش بودیم و به نتیجه نمی رسیدم، همان روز به نتیجه رسیدیم. 
تشکر ویژه داریم از  نماینده  غرب هرمزگان که واقعا پیگیر همه 
امورات این منطقه بود. همین بحث رویه های گمرکی اگر وی ورود 
نمی کرد شاید موفق نمی شدیم که با ورود جباری  توانستیم این 

رویه را اخذ کنیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان :

پارسیان را به اولین شهر بدون بیکار تبدیل خواهیم کرد

ادامه ازتیتر یک
  تحقــق تولید ۱ میلیــون و ۴۴۲ هزار تن 

تختال 
  مدیرعامل فوالد هرمــزگان در بیان میزان تولید 
تختال واهمیت تامین برق در صنایع فوالدی گفت: 
در ســال گذشته یک میلیون و 44۲ هزار تن تولید 
تختال داشــتیم که با توجه به عدد 174 هزار تنی 
توقف و خاموشی ناشــی از کمبود برق عدد بسیار 
خوبی برای تولید این محصول است، ما به علت قطعی 
برق در تابستان مجبور شدیم شات دان انجام بدهیم 
و 80 هزارتن تولید  هم به دلیل شــات دان از دست 
 دادیم و اگر این توقفات نبود به تولید 1700 هزار تن  
تولید تختال رســیده بودیم . وی با اشاره به اینکه 
خسارت های عدم تولید ناشی ازتوقف برق گویای 
لــزوم تامین انرژی پایدار بــرای صنایع فوالدی به 
 عنوان صنایع مادر است  افزود: در پی آن هستیم تا با 
راه اندازی نیروگاه اختصاصی برای فوالد هرمزگان، 
تامین انرژی برق پایدار به عنوان الزمه اصلی تولید 
را فراهم کنیم. که البته این مهم ، ۲ الی 3 سال زمان 
بر خواهد بود لذا از مســئوالن مــی خواهیم تا در 
ســال 1401 نهایت مساعدت خود را در خصوص 
تامین انرژی برای تحقــق تولید و کمک به اقتصاد 
کشور ، داشته باشند .معروفخانی کیفیت تختال فوالد 
هرمزگان را نیز کم رقیب دانســت و اظهار داشت: 
تختال فوالد هرمزگان با کیفیت  98.7۵ درصد، از 

مرغوب ترین تختال های تولیدی کشور محسوب 
می شود که قابل رقابت با برندهای جهانی است.

  رکورد متنوع سالیانه، ماهیانه و روزانه در 
تولید تختال و آهن اسفنجی  

  مدیرعامل فوالد هرمزگان سال 1400 را سالی برای 
رکوردهای تنوع در این شرکت خواند و این رکوردها 

را چنین بیان کرد :
رکورد روزانه آهن اسفنجی در مدول A ، در تاریخ 

1400/1۲/۲6به میزان ۲968 تن
رکورد روزانه آهن اسفنجی در مدول B ، در تاریخ 

1400/1۲/17به میزان ۲9۵۲ تن
رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی مجموع دو مدول 

در تاریخ 1400/1۲/17 به میزان ۵841 تن
رکورد سالیانه  آهن اسفنجی در مدول A ، در تاریخ 

به میزان 8۵8494  تن
رکورد سالیانه آهن اسفنجی در مدول B ، در تاریخ 

به میزان 8۵48۵4 تن
رکورد تولید ســالیانه آهن اسفنجی در مجموع دو 

مدول به میزان 1،713،348 تن
رکورد ماهیانه کاهش مصرف نســوز در آذر ماه با 

مصرف ۵.38 کیلوگرم بر تن مذاب

رکورد روزانه تولید تختال در تاریخ 1400/10/11 
به میزان 6۵97 تن

رکــورد تولید ماهیانه تختــال در آذر ماه به میزان 
147۵91 تن

رکــورد تولید ماهیانه تختــال در مهرماه  به میزان 
146106 تن

رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره شماره 
۲ به میزان *6۲9* ذوب در مهرماه

رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره های 
قوس الکتریکی به میزان *1۲3۵* ذوب در مهرماه

رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان 
*1۲40* ذوب در مهرماه

رکورد ماهیانه تولید اسلب به میزان *146،106* 
تن در مهرماه

رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی در اردیبهشت ماه 
به میزان 163۵۲3 تن

افزایش ۲۲ درصدی تولید تختــال در بهار 1400 
نسبت به مدت مشابه سال قبل

  طــرح هــای توســعه ای پلــی در جهت 
اشتغالزایی و افزایش تولید  

   مدیرعامــل فــوالد هرمزگان در ادامــه به آغاز 
عملیات طرح های توسعه ای فوالدهرمزگان اشاره 
 کرد و گفت: اســتان هرمزگان ظرفیت باالیی برای 
ســرمایه گذاری و  اجرای طرح های توسعه ای در 
حوزه صنعت  فوالد دارد و فوالد هرمزگان با حمایت 
شرکت فوالد مبارکه  توانست برخی از  طرح های 
توســعه ای خود را در سال 1400 آغاز کند .وی با 
اشاره به 4 طرح بزرگ توســعه ای شامل احداث 
مدول سوم احیاء مستقیم، احداث واحد دوم  تولید 
گازهــای صنعتی، احداث ســیلوهای ذخیره آهن 
اســفنجي و احداث مگا مدول احیا مستقیم سیمین 
هرمز که در بهمــن ماه آغاز عملیات احداث آن ها 
اعالم شد، گفت: توسعه در فوالد هرمزگان از ابتدای 
تاســیس آن اتفاق نیافتده و با بهــره برداری از این 
طرح های توســعه ای  که با سرمایه گذاری 100 
هزار میلیارد ریالی آغاز شده است ،  جانی تازه در 
کالبد این شرکت دمیده و با بهره برداری از طرح های 
توسعه ای به رفع محرومیت در استان هرمزگان کمک 

خواهد شد . 
  مدیرعامل فوالد هرمزگان تحقق شــعار سال در 
حوزه فعالیت این شــرکت را جزو اهداف راهبردی 
 خود خوانــد و گفت : فوالد هرمــزگان ا زابتدای 
راه اندازی تا کنون سهم بسزایی در اشتغالزایی استان 
هرمزگان و کشــور ایفا نموده است و  معتقد  است 
نیروی انسانی مهمترین رکن ســازمان می باشد و 
همواره  تمام ســعی خود را در ایجاد اشتغال پایدار 
این عزیزان به کار خواهد بست  . بایستی خاطرنشان 
کرد که آغاز عملیات اجرایی  طرح های توسعه ای 
نیز موهبت اشتغال را به همراه دارند و اشتغال آفرینی 
این طرح ها از آغاز پروژه تا بهره برداری به وظیفه 

این شرکت در قبال تحقق دستور مقام معظم رهبری 
جامه عمل خواهد پوشاند ؛ به نحوی که با بهره بردای 
از این طرح ها ۲000 نفر به طور مستقیم مشغول به 

کار خواهند شد.
  رکورد 6۱ درصدی درآمد سالیانه در فوالد 

هرمزگان
  دکتر معروفخانی  به رکوردهای حاصل شــده در 
بخش فروش فوالد هرمزگان هم اشــاره ای کرد و 
گفت: این شرکت در سال 1400 توانست با فروش 
14۲0000 تن تختــال ، درآمد خود را به ۲1۵87 
میلیارد تومان افزایش داده و رشــد 61 درصدی را 

نسبت به سال گذشته تجربه کند.  
   بومی سازی قطعات استراتژیک 

  معروفخانی ســاماندهی بومی ســازی در فوالد 
 هرمــزگان را یکی از اهداف مهــم خود عنوان کرد 
 و گفــت در ســال 1400 این مقولــه چارچوب 
منســجم تری به خود گرفت . وی با بیان اینکه 68 
درصد از مجموع کلیه قطعات، تجهیزات، موارد اولیه 
و نســوز مورد بهره بــرداری در فوالد هرمزگان از 
طریق ساخت داخل تامین می گردد. اظهار داشت: 
سیاست ما اعتماد به سازندگان قطعات و تجهیزات 
داخلی و برنامه ما افزایش ســهم ســاخت داخل 
 در فوالد هرمزگان با بهره گیری از دانشــگاه ها و 
شــرکت های دانش بنیان می باشــد و در این راه 

حمایت های الزم را انجام خواهیم داد 
  کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی

  مدیرعامل فوالد هرمــزگان مهمترین افتخار این 
شــرکت در سال 1400 را کســب تندیس بلورین 
از نوزدهمین همایش تعالی ســازمانی عنوان کرد 
و گفت : حرکت در مســیر تعالی ســازمانی یک 
 ضرورت اجتناب ناپذیر است و کسب امتیاز الزم در 

ارزیابی های ســازمان مدیریت صنعتی و دریافت 
 این تندیس نشــان از اراده و حرکتی واحد در همه 
زمینه های سازمان  به سوی درجات عالی پیشرفت 
و ترقی دارد. وی اظهار امیدواری کرد فوالد هرمزگان 
مسیر تعالی را با ارتقای جایگاه سرمایه های انسانی، 
توسعه صادرات به بازارهای جهانی، افزایش فروش 
با تمرکز بر محصوالت ویژه ، ارتقای بهره وری منابع 
، مدیریت هزینه ها، و بهای تمام و افزایش رضایت 
مشــتریان همچنان طی خواهد تا سودآوری پایدار 
و ســرآمدی در این صنعت از موهبت های این طی 
طریق باشد.وی در ادامه به کسب تندیس رضایتمندی 
مشــتری اشاره کرد و گفت: شرکت فوالد هرمزگان 
همواره بر آن اســت تا با به کارگیری رویکردهای 
بهبود مســتمر و استراتژی های توســعه بازار  در 
راستای جلب رضایت مشتریان و ارائه محصوالت 
مطابق با اســتانداردهای روز ، اهداف و برنامه های 
خود را تدوین نماید.یکی دیگر از افتخارات فوالد 
هرمزگان که دکتر معروفخانی به آن اشــاره داشت 
تولید گریــد S 690 q به عنوان یک گرید فوالدی 
و کسب عنوان محصول برتر در جشنواره حاتم بود. 
وی این گرید فوالدی را  اســتراتژیک با کاربرد در 
تجهیزات معدن کاری، ســدها ، پل ها و سکوهای 
حفاری خواند و گفت با ساخت این گرید کشور از 

واردات محصوالت مشابه بی نیاز شده است
معروفخانی در ادامه به دیگر افتخارات فوالد هرمزگان 
در سال 1400 اشاره کرد و گفت این افتخارات نشان 
از تحرک و پویایی شرکت در مسیر تعالی می باشد . 

وی این افتخارات را چنین عنوان  کرد
1- کسب عنوان شــرکت برتر در جشنواره شهید 

رجایی استان هرمزگان
 ۲- کســب عنوان پروژه برتر در جشــنواره ملی 

بهره وری ، با پروژه کاهش مصرف الکترود
3- کســب عنوان واحد برتر در گــروه فلزات در 

نوزدهمین جشنواره تولید ملی ، افتخار ملی
4- کســب عنوان مدیــر ارزش آفرین در تحول و 
توسعه کسب و کار ایران در اجالس سراسری تجلیل 

از مدیران ارزش آفرین ایران
۵- کسب ستاره ملی روابط عمومی در سال99  و 
ستاره طالیی روابط عمومی با تاکید بر مسئولیت های 

اجتماعی در مراسم روز روابط عمومی
6- کسب جایزه مسئولیت اجتماعی در حوزه کرونا و 

انتشارات در جشنواره صنعت روابط عمومی
7- دریافت تندیس سومین کنگره مدیران حرفه ای 
8- دریافت نشــان عالی مســئولیت اجتماعی از 

جشنواره روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی
9- دریافــت تندیس همایش ایــران مهربان برای 

حمایت از ایتام و فعالیت های خیرخواهانه
10- کسب رتبه اول در جشــنواره انتشارات روابط 

عمومی
11- کسب تندیس مدیر ارشــد ارتباط گستر در 

هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی
1۲- دریافت نشان لیاقت مدیران ایران 

 مدیرعامل فــوالد هرمزگان در ادامــه به موضوع 
منابع انسانی پرداخت و از آن به عنوان سرمایه های 
انسانی شرکت یاد کرد و گفت : در این شرکت در سال 
1400  نگرشی نو در سازماندهی ، تامین ، نگهداشت 
 و توســعه پایدار منابع انســانی در راستای افزایش 
بهره وری سرمایه های انسانی شرکت فوالد هرمزگان 
اتفاق افتاده است. در حوزه منابع انسانی تمام تالش 
ما بر این است که کارکنان را تکریم نماییم و شرایطی 
را بوجود بیاوریم تا کارکنان ما با تمرکز بیشتری به 
کار خــود بپردازند . اعتقاد داریم که توجه به نیروی 

انســانی بهره وری را افزایش خواهد داد و در نتیجه 
رشد تولید را در پی خواهد داشت .معروفخانی اضافه 
کرد : در ابتدای حضور در شــرکت فوالد هرمزگان 
توجه به نیروی انسانی را در صدر اولویت های خود 
قرار دادیم و اقدامات متنوع و بسیار مفیدی را برای 
کلیه کارکنان امانی و پیمانی انجام دادیم .وی به لزوم 
توجه به بحث درمان کارکنان اشاره کرد و گفت : با 
 یاری خداوند متعال توانستیم بیمه تکمیلی درمان را 
برای کلیه کارکنان اجرایی کنیــم و همه کارکنان و 
 خانــواده های گرامی آنها می تواننــد از مزایای آن 
بهره مند شوند . دکتر معروفخانی به راه اندازی صندوق 
درمان ویژه کارکنان پیمانی در فوالد هرمزگان اشاره 
کرد و گفت :الزم بود  به این موضوع در بین همکاران 
ما در شــرکتهای پیمانکاری رسیدگی شود و چون 
در گذشته این صندوق وجود نداشت ، لذا همکاران 
ما در بحث درمان دچار مشــکالت عدیده ای شده 
بودند و خدا را شــاکریم که توانستیم این موضوع را 
در فوالد هرمزگان اجرایی کنیم . مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان تصریح کرد : در سال 1400 حقوق  
و مزایای همکاران پیمانکار را بهبود بخشــیدیم و با 
توزیع بسته های معیشــتی و مناسبتی توانستیم در 
جهت رضایت و دلبستگی کارکنان اقداماتی را تعریف 

و اجرایی کنیم .
  حمایت از ورزش استان

  عطااهلل معروفخانی در ادامه به اهمیت سالمت کارکنان 
و جامعه از نگاه شرکت فوالد هرمزگان اشاره کرد و 
گفت : حمایت از ورزش کارگری برای ما از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت . فوالد هرمزگان در ســال 
1400 با گسترش حمایت خود از ورزش کارگری 
از  3۵ تیم در رشته های ورزشی مختلف و رده های 
سنی متفاوت با بیش از 1000 ورزشکار در رویدادها 
و رقابتهای مختلف حضور پیدا کرد و افتخارات متنوع 
و مختلفی را  سطح استان و کشور کسب کرد . وی به 
افتخارات کسب شده در حوزه ورزش نیز اشاره کرد 

و این افتخارات را چنین برشمرد :
1- قهرمانی تیم فوتبال ساحلی در مسابقات لیگ 

برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور
۲- قهرمانی تیم تپانچه در مسابقات  لیگ دسته اول 

بانوان کشور
3- قهرمانی تیم کبدی در مسابقات کبدی قهرمانی 

کارگران کشور
4- صعود تیم فوتبال امید به مســابقات لیگ یک 

کشور
۵- کســب عنوان سوم لیگ دســته اول فوتسال 

نونهاالن کشور
6- کسب عنوان سوم لیگ دسته اول فوتسال جوانان 

کشور
7- کسب عنوان ســوم لیگ دسته اول تفنگ بادی 

آقایان کشور
8- کسب عنوان سوم در مسابقات لیگ یک بسکتبال 

با ویلچر آقایان
9- صعود تیم فوتبال بزرگساالن به مرحله دوم لیگ 

سه کشور
10- راهیابی تیم فوتبال زیر۲1 ســال به مسابقات 

لیگ یک کشور
11- قهرمانی تیم فوتبال زیر14 سال در مسابقات 

شهرستان بندرعباس
1۲- قهرمانی تیم فوتبال جوانان در مسابقات لیگ 

یک استان هرمزگان
13- قهرمانی تیم فوتســال نوجوانان در مسابقات 

استان هرمزگان
14-  اعزام تیم فوتسال کارگری به مسابقات جهانی 

کارگران در آتن یونان
   رسالت اجتماعی فوالد هرمزگان در سال 

۱۴۰۰
   دکتر عطااهلل معروفخانی  به ایفای مسئولیت اجتماعی 
فوالد هرمزگان در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: 
عالوه بر حوزه ورزش که یکی از مســئولیت های 
اجتماعی شرکت اســت این شرکت توجه به دیگر 
مسئولیت های اجتماعی و احساس وظیفه شهروندی 
در قبال جامعه پیرامونی را به عنوان یکی از اهداف 
استراتژیک در شرکت فوالد هرمزگان در نظر گرفته 
اســت .وی گفت : شرکت فوالد هرمزگان در جهت 
ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی خویش در استان 
به عنوان یکی از شــرکای اصلی در شرکت توسعه 
و زیرســاخت خلیج فارس جهت تصفیه و انتقال 
فاضالب شــهری بندرعباس به منطقه ویژه صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فــارس بمنظور رفع دغدغه 
چندین ساله مردم شریف و نجیب شهر بندرعباس 
مشارکت نموده است.  مدیرعامل فوالد هرمزگان اهم 
اقدامات انجام گرفته در این حوزه را چنین بیان کرد : 
اهدای 111780  تن اکسیژن مایع به بیمارستانهای 

شهر بندرعباس برای استفاده بیماران کرونایی 
اهدای ۵000 هزار بسته بهداشتی به آسیب دیدگان 

زلزله هرمزگان 
 اهدای تعداد 1۲00 تخته چادر امدادي براي مناطق 

زلزله زده استان هرمزگان 
اهدای نیتروژن به بیمارستانهای شهر بندرعباس برای 

استفاده بیماران پیوند اعضا
کمک به بنیاد بین المللي غدیر جهت تهیه و توزیع ده 

هزار بسته مواد غذایي
تفاهم نامه تامین مالی در طرح پویش ایران مهربان 
با هدف اکرام  و حمایت از ۵000 کودک یتیم تحت 

پوشش کمیته امداد استان هرمزگان 
کمک به وزارت بهداشــت  جهت طرح پویش ملي 

اطالع رساني مبارزه با کرونا
مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد

توزیع  10 میلیون ماسک ببن هیئت های عزاداری 
در دهه محرم ، بیمارستان ها و کادر درمان با عنوان 

نذر ماسک فوالد هرمزگان

دکتر معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان  عنوان کرد

طرح های توسعه ای ؛ پلی در جهت اشتغالزایی و افزایش تولید  


