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گفت: مجلس شورای  عمران مجلس  کمیسیون  عضو 
پیرامون  متعدد  طرح های  بررسی  بر  عالوه  اسالمی 
مدیریت بیماری کرونا، تقاضای وام ۵ میلیارد دالری از 

بانک جهانی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. 
حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران، با اشاره به 
حدنصاب نرسیدن سومین نشست مجازی نمایندگان 
حدنصاب  به  دلیل  به  که  اسالمی  شورای  مجلس 
نرسیدن رسمیت پیدا نکرد، اظهار کرد: در این نشست 
پیشنهاداتی در  خصوص مزایای ایثارگری و یا جانبازی 

کادر درمانی که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند 
کرونا  فروکش کردن  از  بعد  دوره  اقتصادی  و مسائل 

مطرح شد.
وی با بیان اینکه در این نشست مجازی شرایط و نحوه 
برگزاری جلسات مجلس نیز مورد بحث قرار گرفت، 
متمرکز  صورت  به  همچنین  نشست  این  در  افزود: 
شد  صحبت  کشور  درمانی  کادر  از  حمایت  پیرامون 
که امیدواریم در نشست های آتی منتج به نتایج خوب 
شود.  هاشمی تختی اضافه کرد: بررسی طرح تقاضا و 

دریافت وام ۵ ملیلیارد دالری برای مقابله با کرونا از 
بانک جهانی نیز در این نشست مورد بحث و گفت وگو 
به دلیل محدودیت در  ایسنا،  به گزارش  قرار گرفت. 
ترددها، اعمال و اهمیت قرنطینه و جلوگیری از سفرها، 
مقرر شده است که نشست های مجلس از طریق ویدئو 
کنفرانس و به صورت مجازی برگزار شود، دلیل عمده 
مجازی  جلسه  سومین  در  نمایندگان  اغلب  غیبت 
توسط  اینترنتی  ارتباط  برقراری  در  مشکل  مجلس، 

نمایندگان، اعالم شده است

آغاز رزمایش دفاع بیولوژیک و 
عملیات پاکسازی شهدای مدافع 

سالمت در هرمزگان

نیروی  منوره  مدینه  قرارگاه  کننده  هماهنگ  معاون 
زمینی سپاه گفت: رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات 
سراسر  با  همزمان  سالمت  مدافع  شهدای  پاکسازی 

کشور در هرمزگان نیز آغاز شد. 
ضدعفونی  حاشیه  در  الدینی  معین  نادر  سرهنگ 
دفاع  رزمایش  افزود:  بندرعباس،  پرتردد شهر  مراکز 
بیولوژیک و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سالمت 
همزمان با سراسر کشور در هرمزگان نیز آغاز شده 
ویروس  گسترش  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی  است. 
و  نیرو های سپاه  از  نفر  رزمایش ۲۰۰  این  در  کرونا 
پر  اماکن  نوین  تجهیزات جنگ  از  استفاده  با  بسیج 

رفت و آمد هرمزگان را ضدعفونی می کنند.
الدینی خاطرنشان کرد: توزیع بیش  سرهنگ معین 
الکل و ژل  از ۲ هزار بسته بهداشتی شامل ماسک، 
ضدعفونی کننده بین محرومان از دیگر برنامه های این 
رزمایش است. معاون هماهنگ کننده قرارگاه مدینه 
منوره نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: این رزمایش تا 

زمان شکست ویروس کرونا ادامه خواهد داشت. 

»علی الریجانی« به بیماری کرونا
 مبتال شد

شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  کرونای  تست 
اسالمی مثبت اعالم شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،  تست 
کرونای علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 

مثبت اعالم شد.
روابط عمومی مجلسی شورای اسالمی طی اطالعیه ای 
گفته است که »در پی تماس های برخی نمایندگان  
که  اسالمی  شورای  مجلس  در  همکاران  و  محترم 
ریاست  الریجانی،  دکتر  آقای  جناب  حال  جویای 
محترم مجلس گردیده اند، به آگاهی می رساند حسب 
اطالع واصله از حوزه ریاست مجلس، به دنبال بروز 
برخی عالئم ، از ایشان آزمایش کرونا به عمل آمد و با 
توجه به نتیجه مثبت آن در حال حاضر در قرنطینه و 

تحت درمان می باشند«.

خبــــر

سیاست

سرلشکر صفوی: 

دوران افول قدرت آمریکا فرا 
رسیده است

کرد:  اظهار  قوا  کل  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
دوران افول قدرت سیاسی و نظامی آمریکا در جهان و 
منطقه غرب آسیا فرا رسیده است و نظامیان آمریکایی 

می دانند به نفع آنها نیست که اقدامی بکنند. 
به گزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی 
طی یادداشتی در تحلیل تحرکات نظامی آمریکا در 
عراق و در واکنش به ادامه حضور نامشروع و غیرقانونی 
ارتش آمریکا در عراق نوشت: دولت و حاکمیت آمریکا 
و  معاهدات  به  پایبندی  در  را  خود  تکلیف  بایستی 
قوانین بین الملل معین کنند؛ اگر دولت فعلی پایبند 
به قوانین حقوقی بین الملل و تصمیمات نمایندگان 
قانونی ملت ها است، پارلمان عراق طی مصوبه ای در 
دی ماه تحت عنوان اخراج نظامیان خارجی از کشور، 
خواستار خروج  نظامیان تروریست آمریکایی از خاک 
عراق شد و ادامه حضور این نظامیان بعد از این مصوبه 
اگر دولت و  نماد نقض حاکمیت ملی عراق است و 
حاکمیت آمریکا پایبند قوانین و معاهدات بین الملل 
باید تبعات حضور غیرقانونی و اشغال خاک  نیست، 
عراق را بپذیرند و دفاع مشروع و قانونی مردم، دولت 
ماجراجویی های  و  شرارت ها  برابر  در  عراق  ارتش  و 

آمریکا اجتناب ناپذیر است.
در ادامه این یادداشت آمده است: حضور قانونی بعد 
از مصوبه پارلمان عراق منتفی است و مردم عراق در 
با  و  آمریکا می ایستد  ارتش  قانونی  غیر  برابر حضور 
شرایط فعلی ایاالت متحده و ارتش آمریکا در عراق، 
نقض حاکمیت ملی عراق به نفع ارتش آمریکا و دولت 
البته منطقه  و  نیست  آمریکا  ایاالت متحده  مرکزی 

تحمل تنش های جدید را ندارد.
افول  دوران  است:  نوشته  ادامه  در  صفوی  سرلشکر 
منطقه  و  جهان  در  آمریکا  نظامی  و  سیاسی  قدرت 
آمریکایی  نظامیان  و  است  رسیده  فرا  آسیا  غرب 
البته  اقدامی بکنند؛  می دانند به نفع آنها نیست که 
تغییرات نظامی پایگاه های آمریکا در عراق در راستای 
تغییرات آرایش دفاعی و امنیتی ارتش آمریکا و در 
جهت تحمل آسیب پذیری کمتر تحلیل می شود، اما 
به هر جهت ادامه تنش ها با توجه به ادامه اشغالگری 
آمریکایی ها دور از ذهن نیست و در این بین سیاست 
کلی جمهوری اسالمی ایران دفاع از دولت، پارلمان و 

ملت عراق و حقوق قانونی عراق است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل با اشاره به اوضاع 
اقتصادی و سیاسی پیش روی آمریکا نوشت: شرایط 
اشاعه  و  کرونا  بیماری  با  رابطه  در  آمریکا  داخلی 
آمریکا  از مردم  متاسفانه جان عده ای  وسیع آن که 
را گرفته، نزدیکی به انتخابات و رقابت های انتخاباتی 
پیش رو و سختی کنترل اوضاع داخلی ایاالت متحده 
در  آمریکا  نظامی  درگیری  برای  را  شرایط  آمریکا 
منطقه پیچیده و دشوار می سازد و سیاستمداران و 
فرماندهان ارشد نظامی آنها از درگیری نظامی وسیع 
در منطقه پرهیز می کنند و در صورت وخامت اوضاع 
ایاالت  در  بزرگتری  بحران  منتظر  باید  منطقه  در 
متحده آمریکا باشیم و این در حالی است که افکار 
عمومی آمریکایی ها و سیاستمداران آن قصد ندارند 
در معادالت میدانی عراق شاهد کشته شدن سربازان 
می تواند  بحرانی  چنین  وقوع  و  باشند  آمریکایی 
انتقادات جدی را از جانب حزب مقابل متوجه حزب 

حاکم نماید.

کشور ما بیش از گذشته به همبستگی 
ملی نیاز دارد

یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: حرکت مردم در روز 
۱۳ به در امسال که در خانه ماندند هوشمندانه بود 
و اگر ادامه پیدا کند از دوران اوج اپیدیمی کرونا در 

اردیبهشت ماه با موفقیت عبور خواهیم کرد. 
با  ارتباط  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  انصاری  غالمرضا 
ضرورت توجه به ابالغیه های صادر شده از سوی ستاد 
مبارزه با ویروس کرونا و ادامه روند خانه نشینی توسط 
مردم اظهار کرد: اپیدمی  بیماری کرونا که متاسفانه 
جهانی شده ، به یکی از خطرات جدید حیات زیستی 
معاصر  عصر  در  ما  است.   شده  تبدیل  جوامع  همه 
گذشته های  در  نداشتیم  را  موضوعی  چنین  مشابه 
توجه  با  اما  بوده  زخم  سیاه  مثل  بیماری هایی  دور 
بهداشت  و  دانش  حوزه  در  علمی  های  پیشرفت  به 
بیماری   چنین  انتظار  کمتر  بشری  جوامع  عمومی 
نوپدیدی را داشتند. وی ادامه داد: از همین رو، بشر 
امروز کمتر خود را به امکانات پیشگیرانه تجهیز کرده 
بود؛ به طور قطع و یقین پیشرفته ترین کشورها از 
نظر صنعت، اقتصادی و منابع مالی امروز ناتوانی  خود 
را در رابطه با تامین امکانات الزم برای مبارزه با این 
سوی  به  کمک  دست  و  کنند  می  اعالم  را  بیماری 
سازمان های بین المللی و مردم نهاد دراز کرده اند.
در  شد:  یادآور  تهران  شهر  شورای  سابق  عضو  این 
چنین شرایطی الزم است در کشور ما بیش از گذشته 
برای  مردمی  جانبه  پویش  همه  و  ملی  همبستگی 
مهار چنین موضوعی ایجاد شود. در این مسیر  کم 
هزینه ترین راه بحث قرنطینه همه احاد جامعه است.
وی ادامه داد: در اواسط دی ماه یا اوایل بهمن ماه که 
شواهد اولیه کرونا در ایران بروز کرد مسئولین وزارت 
تا  کردند  می  اعالم  را  آن  قاطعیت  با  باید  بهداشت 

همان زمان بحث قرنطینه را انجام می دادیم. 

خبــــر

وزیر امور خارجه کشورمان به ادعای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران درباره حمالت انجام گرفته به نظامیان آمریکا واکنش 
نشان داد. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در صفحه توییترش نوشت. » توسط آتش افروزان جنگ گمراه نشو، دوباره، 
دونالد ترامپ، ایران دوستانی دارد؛ کسی نمی تواند میلیون ها »حلقه نیابتی« داشته باشد. برخالف آمریکا که به طور مخفیانه 

دروغ گفته، تقلب کرده و ترور می کند، ایران فقط، آشکارا،اقداماتی دفاعی دارد.

ظریف:
ایران آغازگر جنگ نیست اما به 
آغازگران درس هایی می دهد

شنبه 16فروردین ماه 1399      10شعبان1441  
4 آوریل 2020                      شماره 945

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

تدابیر ویژه برای پس از کرونا الزامی است

استان هرمزگان گفت:  بیماری کرونا  استانی مدیریت  جانشین ستاد 
غربالگری ویژه ای با مواجه شدن با پایان تعطیالت اعمال خواهد شد 
و با جدیت بیشتر و مراقبت بیشتر مبادی ورودی استان کنترل خواهد 

شد.
از  تشکر  با  خبر،  این  اعالم  خبرنگاران ضمن  در جمع  ناجی  سعید 
هرمزگانی ها با دلیل رعایت نکات بهداشتی و ماندن در خانه در روز 
۱۳ بدر، گفت: جا دارد از طرف ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
هرمزگان از تمامی مردم عزیز استان که صبورانه در این روز همراهی 
کردند و در خانه های خود ماندند و کمک کردند این روز با کمترین 

دغدغه و مشکلی سپری شود تشکر کنیم.
وی با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان هرمزگان، 
افزود: خوشبختانه در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان 
بیش از  ۹۰ نقطه، تیم های کنترل و ارزیاب مستقر هستند که بیش از 
یک هزار و ۵۰۰ نفر به صورت شبانه روزی در این تیم ها حضور دارند.

ناجی اضافه کرد: با استقرار ۹۰ تیم کنترل و ارزیاب در مبادی ورودی 
استان بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر طی این روزها و در اجرای 
این طرح مورد غربالگری قرار گرفتند که تعدادی نیز بنا بهً ضرورت ها 

جریمه شدند و با آنها برخورد شده است.
جانشین ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا هرمزگان از کاهش بیش 
از ۹۰درصد  ورودی نسبت به سال گذشته به استان خبر داد و گفت:  
غربالگری ویژه ای با مواجه شدن با پایان تعطیالت اعمال خواهد شد و  
با جدیت بیشتر و مراقبت بیشتر مبادی ورودی استان کنترل خواهد 
شد از مردم عزیز نیز می خواهیم که با تیم های مستقر در مبادی 

ورودی استان همکاری الزم را انجام دهند.
وی با اشاره به نحوی فعالیت ادارات استان نیز گفت: مقررات فعالیت 
ادارات نیز برابر اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان تا ۲۰ 
فروردین تمدید شده و همان شرایطی که قبال اعالم شده بود در نظر 

گرفته شده است.

جانشین ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا استان هرمزگان خبرداد:

تشدید کنترل مبادی ورودی هرمزگان در پایان تعطیالت نوروزی
واکنش صفارهرندی به هجمه رسانه های معاند 

علیه ستاد اجرایی فرمان امام

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نظام در واکنش نسبت به هجمه 
رسانه های  و  آمریکایی  مقامات 
فرمان  اجرایی  ستاد  علیه  معاند 
امام اظهار کرد که در این چهل 
که  دریافتیم  تجربه  به  سال 
عمل  مؤثرتر  و  قوی تر  هروقت 
بیشتری  دشنام  و  طعنه  کردیم، 
کاخ سفید  حاکمان  ازطرف 

نثارمان شده است. 
به گزارش ایسنا، محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در واکنش به هذیان گویی اخیر سخنگوی وزارت خارجه و نماینده 
ویژه ایاالت متحده امریکا در امور ایران و اتهام زنی به ستاد اجرایی فرمان 
امام گفت: مه فشاند نور و سگ عوعو کند ... این تصویر کلی جدال چهل 
ساله ما و امریکاست. به تجربه دراین مدت دریافته ایم که هروقت قوی تر 
و مؤثرتر عمل کرده ایم،طعنه و دشنام های بیشتری ازجانب حاکمان کاخ 

سفید نثارمان شده است.
یکی  اخیربه  هجمه  افزود:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ازهوشمندترین نهادهای خدمتگزار مردم یعنی ستاد اجرایی فرمان امام 
از سوی کینه توزترین دشمنان ملت مصداق امروزی همان جدال قدیمی 

است.
صفارهرندی تأکید کرد: ترس امریکایی ها و نوچه های حقیرشان از اینست 
که عملکرد جهادی امثال ستاداجرایی فرمان امام این باور را در مردم ایران 
و آزادی خواهان دنیا جابیندازد که به مدد دانش، همت و مجاهدت مؤمنانه 

میتوان کارهای ناشدنی را شدنی کرد.

رییس کمیته مستندسازی مقابله با کرونا ضمن اشاره 
به بازدید ۱۱ روزه نمایندگان سازمان بهداشت جهانی 
ویروس، گفت:  کرونا  مهار  در  ایران  اقدامات کشور  از 
اعالم کردند که ایران می تواند به سایر کشورها کمک 
کند و اکنون می توانیم تجربیاتمان را در اختیار سایر 

کشورها قرار دهیم. 
به گزارش ایسنا،  دکتر محمد آسایی در مصاحبه ویدئو 
کنفرانسی با خبرنگاران، با بیان اینکه برای مهار بیماری 
کووید ۱۹ تمام اقدامات تشخیصی در مناطق مرزی، 
هوایی و زمینی اتخاذ شده است،  گفت: تعداد زیادی 
از مسافران و زائران پاکستانی و افغانستانی هنگام بروز 
از  بیماری در حال بازگشت به کشورهایشان بودند و 
کشورها  این  مسافر  که  نیز  ما  هموطنان  دیگر  سوی 
بودند خواستار بازگشت به ایران بودند که از همان زمان 
نقاط قرنطینه ای در دو طرف مرزها ایجاد شد و افراد در 

آن نقاط مورد غربالگری قرار می گرفتند.
وی افزود: موارد مشکوک بیماری در قرنطینه بررسی 
تا  مجددا  ثانی  کشور  به  ورود  محض  به  و  می شدند 
۱۴ روز تحت پیگیری قرار می گرفتند و ما در وزارت 
بهداشت به طور مرتب و منظم با وزارت های خارجه 
افغانستان و پاکستان در ارتباط بودیم تا مشکلی پیش 

نیاید.
آسایی با اشاره به همکاری وزارت امور خارجه با وزارت 
همکاری  باب  کرد:   اظهار  این خصوص  در  بهداشت 
های علمی و تامین تجهیزات پزشکی را باز کردیم و از 
تجارب سایر کشورها بهره مند شدیم و با سازمان های 
ارتباط  بهداشت  جهانی  سازمان  و  چین  بین المللی، 
برقرار کردیم و مرجع اطالعات را در اختیار پزشکان 

قرار دادیم.
جمهوری  ماهه   ۲ تجربه  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
به  و  داریم  گفتن  برای  حرف هایی  ما  ایران  اسالمی 
اختیار  در  انگلیسی  زبان  به  تحقیقاتمان  نتایج  زودی 
سازمان های بین المللی قرار خواهد گرفت و به گفته 
سازمان جهانی بهداشت، تجارب ایران درمقابله با کرونا 

برای سایر کشورها قابل استفاده است.
آسایی اظهار کرد:  دفتر روابط بین الملل وزارت بهداشت 
سفارتخانه های  و  خارجه  وزارت  با  نزدیکی  همکاری 
مستقر در تهران داشت و خانواده اتباع خارجی نگران 
با سفارتخانه های سایر  تاکنون سه جلسه  ما  و  بودند 
کشورها در ایران داشتیم و آنها را درباره برنامه ایران در 
حوزه کرونا مطلع کردیم. از سوی دیگر بیمارستان هایی 
برای پذیرش اتباع خارجی مشخص کردیم و فرصت را 
مناسب دانستیم تا نیازها و همکاری ها برای کشورها 
را مطرح کنیم و بحث همکاری های علمی و تامین و 

تجهیز تجهیزات را با این کشورها در میان گذاشتیم.
آسایی درباره بازدید سازمان جهانی بهداشت از ایران،  
گفت: نمایندگان سازمان جهانی بهداشت بعد از بازدید 
به  می  تواند  ایران  که  کردند  اعالم  ایران  از  روزه   ۱۱
زمانی  داریم  آمادگی  ما  و  کند  کمک  کشورها  سایر 
ارزنده  نیروهای  به  که  برسد  سطحی  به  بیماری  که 
نیازی نداشته باشیم می توانیم به سایر کشورها نیرو 
اعزام کنیم و اکنون می توانیم تجربیاتمان را در اختیار 

سایر کشورها قرار دهیم و تجربیات نظام ارائه خدمات 
مدیترانه شرقی،  منطقه  اولویت کشورهای  با  سالمت 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد:  طرح هر خانه یک پایگاه سالمت به دلیل 
شیوع کرونا به تعویق افتاد و ای کاش این طرح را در 
همه استان ها اجرایی کرده بودیم و از هر خانه یک نفر 
رابط بهداشت داشتیم تا در داخل خانه تمام موازین را 
به طور کامل اجرا می کرد و در پیشگیری و مراقبت از 
سالمت اعضای خانواده فعال بود. این طرح تاکنون در 
سه استان قزوین، سمنان و کاشان اجرایی شده است 
و با توجه به تجربیات این سه استان برخی شهرها هم 
این برنامه را آغاز کردند که به طور حتم در پیشگیری 

از بیماری ها بسیار کمک کننده هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره محافظت از کادر درمانی 
از  محافظت  کرد:  اظهار  کشورها،  سایر  و  ایران  در 
در  کرونا  مثل  بیماری هایی  به  ابتال  از  انسانی  نیروی 
دستورالعمل های اکثر کشورهایی است که ما مطالعه 
می کنیم. یکی از موارد بسیار مهم نه تنها محافظت؛ 
انسانی  نیروی  نیازهای  به  ارتقای علمی و توجه  بلکه 
بیشتر  خیلی  زمان  این  در  که  کروناست  بحران  در 
که  است  مسائلی  از  اینها  داریم.  نیاز  عزیزان  این  به 

سیاستمداران باید به آن توجه کافی کنند.
درمانی  نیروهای  ابتالی  یا  فوت  تعداد  افزود:  آسایی  
میزان  که  چرا  بوده،  متفاوت  مختلف،  کشورهای  در 
محافظت هم متفاوت است. در شبکه اجتماعی دیدید 
استفاده  زباله  کیسه  از  گان  جای  به  آمریکا  در  که 
در  شدگانی  فوت  کشورها  همه  قطعا  و  می کنند 
نیروهای درمانی مبارزه با کرونا دارند؛ اما آمار مشخص 
و مقایسه ای اکنون وجود ندارد، ما شاید در هفته های 
محافظتی  و  پیشگیری  وسایل  کافی  میزان  به  اول 
وسایل  بهداشتی  نیروهای  تمام  اکنون  اما  نداشتیم، 
محافظتی ماسک، کاله، دستکش و گان های مخصوص 
بسیار  پالستیکی  های  لباس  این  از  استفاده  دارند، 
در  فوتی ها  و  بیماران  تعداد  امیدواریم  و  است  دشوار 
سیستم بهداشتی درمانی با محافظت و شیف بندی های 
 ۸ که  انسانی  نیروی  یک  که  چرا  شود؛  کم  مناسب، 
ساعت کار می کند، باید با تدابیری  استراحت کند و 

در بخش های ویژه نیازمند نیروهای توانمند هستیم.
آسایی درباره تجربیات کشورهای جنوب شرقی آسیا 
در مقابله با کرونا و استفاده از این تجربیات اظهارکرد: 
وزارت بهداشت برنامه ای دارد که تجربیات کشورهای 
مختلف را جمع آوری می کنیم و در قالب یک صفحه، 
سیاست ها و اقدامات موثر در کاهش بیماری کرونا و 
درمان را به رشته تحریر در می آوریم و در اختیار وزارت 

بهداشت قرار می دهیم. 
ستاد  در  کشورها  سایر  تجربیات  از  استفاده  مسئول 
در  چین  کشور  اقدامات  به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله 
کشف،  چین،  تجربه  مهم  مساله   افزود:   کرونا،  مهار 

گزارش دهی، ایزوله کردن و درمان فوری بود که این 
اقدامات را در رئوس برنامه های اجرایی خود قرار داد. 
همچنین حمایت سیستم اجرایی چین به صورت مؤثر 
و هماهنگ، هم دوش با ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
نیروی  که  به طوری  بود.  برخوردار  اهمیت خاصی  از 
استان ها در طول مدت  از سایر  زود  را خیلی  انسانی 
کوتاهی در ووهان مستقر کرد و ۴۲ هزار نیروی پزشکی 
و پیراپزشکی در ووهان مستقر شدند و درمان رایگان 
را برای همه بیماران اتخاذ و ۹۰۰۰ تخت بیمارستانی 
ایجاد کرد. همچنین برنامه پیگیری، غربالگری، قرنطینه 
و به ویژه ردیابی افراد نزدیک به بیماران بستری را در 
دستور کار قرار داد و در ۸ روز گزارش اپیدمیولوژی را 
اعالم کرد و کیت های تشخیصی را در ۱۶ روز به تولید 
سازمان  به  دالر  میلیون   ۲۰ مبلغ  حتی  رساند.  انبوه 

جهانی بهداشت کمک کرد که این اقدام بزرگی بود.
کرونا  با  مبارزه  در  جنوبی  کره  اینکه  بیان  با  آسایی 
موفق بوده است،  گفت: کره جنوبی از دیگر کشورهایی 
بود که تجربیات خوبی داشت و با ۹۳۳۰ مورد مثبت 
نرم  پجه  و  دست  بیماری  این  با  مرگ  مورد   ۱۳۲ و 
می کرد که با توجه کافی به سیستم مراقبت های اولیه 
بهداشتی و غربالگری به موقع و بهره گیری از ارتباط 
بین نظام مراقبت های اولیه بهداشتی و بیمارستان ها و 
تست گسترده و گروه بندی بیماران، در مقابله و مهار 
کرونا بسیار موفق بود، همچنین شاهد مشارکت مردم 
در کره جنوبی بودیم و بیماران مسن یا مبتالیان به 
بیماری های زمینه ای را اولویت نمی دادند. هر چند 
از نظر انسانی این درست نیست اما وقتی کمبود وجود 
داشت چاره ای نداشتند و با مردم به شکل شفاف اخبار 
را می گفتند. ضمن اینکه عدالت دسترسی همگان به 
تست، یکی دیگر از موراد مورد توجه در کره جنوبی 

بود.
ستاد  در  کشورها  سایر  تجربیات  از  استفاده  مسئول 
اینکه در سنگاپور ۶۸۳ مورد  بیان  با  با کرونا   مقابله 
مثبت مبتال به کرونا و ۲ مورد مرگ داشتند و موفق 
بهبود  بیماران  درصد   ۷۰ کرد:  تصریح  کردند،  عمل 
است  کوچک  کشوری  که  سنگاپور  در  و  کردند  پیدا 

۹۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی فعال کردند که  نکته 
بسیار حائز اهمیت این بود که با اپلیکیشنی بیماران 
بهبودیافته را هر روز چکاپ می کردند و این افراد درجه 
اعالم  را  نفس  تنگی  و  سرفه  وضعیت  و  بدن  حرارت 
می کردند و در صورتی که کسی گزارش نمی داد مورد 
پیگیری قرار می گرفت و اگر این افراد از منزل خارج 
می شدند اپلیکیشن هشدار اعالم  می کرد و در مجموع 
این کشور مدیریت بخش خصوصی و دولتی و همکاری 

بین بخشی را فعال کرد.
آسایی در پاسخ به این سوال که چرا تجربه بی بدیل 
کشور تحت عنوان »نظام شبکه« را به سازمان جهانی 
پیشنهاد  کشورها   سایر  در  استفاده  برای  بهداشت 
سبک  چنین  از  اروپایی  کشورهای  چرا  و  نمی دهیم 
این  افتخار  بنده  گفت:  نکردند،  استفاده  غربالگری 
بهداشتی  نظام شبکه  قبل در  را داشتم که ۳۰ سال 
در  هم  سال  باشم. ۲۰  کوچکی  سرباز  کشور  درمانی 
البته  انجام وظیفه می کردم؛  سازمان جهانی بهداشت 
نمی توان به یقین گفت که کشورهای اروپایی از این 
مراقبت های اولیه بهداشتی استفاده نکردند؛ چرا که 

سرعت بیماری به حدی زیاد بود که غافلگیر شدند.
در ستاد  تجربیات سایر کشورها  از  استفاده   مسئول 
مقابله با کرونا افزود: من نمی گویم که سیستم مراقبت 
اما  اروپایی بهتر است  از همه کشورهای  بهداشتی ما 
واقعیت این است که به هیچ وجه سیستم مراقبت های 
بهداشتی اولیه ما را با اسپانیا و ایتالیا مقایسه نکنید، 
بدون تردید مراقبت های بهداشتی ایران برتر از بسیاری 
و  بهورز  هزار   ۳۳ و  است  اروپایی  کشورهای  این  از 
کارکنان بهداشتی و ماماها و مراقبان سالمت در شهرها 
به عنوان سربازان بهداشتی در یک ماه گذشته خدمات 

بسیار ارزنده ای ارائه کرده اند. 
آسایی ادامه داد: در شهرها هر مراقب سالمت ۲۵۰۰ 
نفر جمعیت تحت پوشش دارد یا در هر روستا هر بهورز 
۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر را پوشش می دهد و با تماس تلفنی 
بیماریابی  منظور  به  و  بودند  افراد  این  احوال  جویای 
فعال تماس برقرار شد و یافتن ناقالن سالم و مشکوک 
و  بود  ها  برنامه  دیگر  از  آلوده  اطرافیان  به  مشاوره  و 
۴۷۶ هزار نفر از این افراد که به مراکز درمانی مراجعه 
و  بهداشتی  مراکز  به  فعال  بیماریابی  با روش  نکردند 
درمانی فراخوانده شدند. همچنین در زنجان ۲۰ درصد 
اطرافیان بیمار آلوده که مبتال بودند و اطالع نداشتند، 
شناسایی شدند و شاید این افراد اگر در خانه می ماندند 
جانشان را از دست می دادند. وقتی از مرکز بهداشت 
با شما تماس می گیرند، احساس دلگرمی می کنید و 

استرس افراد کاهش پیدا می کند.
مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی در ادامه اظهار 
کرد: ارتباط بین مرزها و افراد اگر کنترل نشود، قطعا 
دود آن به چشم دیگران خواهد رفت. در نتیجه کشورها 
باید به هم کمک کنند و نقاط ضعف کشورهای همسایه 

سنجیده شده و در موقع مناسب هر نوع کمکی انجام 
اگر  که  باشد  راحت  ما  نیست خیال  قرار  یعنی  شود. 
بیماری در ایران یا کویت کنترل شده، بیماری تا ابد 

کنترل شده است.
کنترل  تحت  مرزی  نقطه   ۵ اکنون  آسایی،  گفته  به 
اردوگاه هایی که  قانونی در  اند و مسافران  قرار گرفته 
در نظر گرفته شده است مورد بررسی قرار می گیرند؛ 
افرادی که به شکل غیر قانونی  از تعداد  اما نمی توان 
توسط  موارد  تمامی  کرد.  پوشی  وارد می شوند چشم 
در  آن  گزارش  و  شده  بررسی  ایران  بهداشت  وزارت 
اختیار وزارت بهداشت کشورهای افغانستان و پاکستان 

قرار خواهد گرفت.
بودن  پایین  چرایی  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
آمار سایر کشورهای همسایه، ادامه داد: حدود ۵۷ هزار 
مورد مثبت در ۲۱ کشور منطقه وجود دارد و ۳۲۵۳ 
گزارش  ایران  از  آن  اکثر  که  افتاده  اتفاق  مورد مرگ 
شده است. حاال آیا نظام بهداشت و درمان ما از سایر 
کشورها ضعیف تر است؟ قطعا این طور نیست. می دانیم 
که جایگاه ما نسبت به کشورهای همسایه باالتر است 
اما چه اتفاقی می افتد که در عراق گفته شده ۵۰ مرگ 
یا در لبنان ۱۲ مرگ اتفاق افتاده یا لیبی هیچ مرگی 
نداشته است. آیا می توان گفت کشوری که سال هاست 
در جنگ و نا به سامانی داخلی به سر می برد، از ویروس 
کرونا عاری باشد؟  این موضوع سبب می شود به این 
آنها مشکل دارد  نظام اطالع رسانی  یا  فکر کنیم که 
مخفی  کرونا  از  ناشی  مرگ  و  ابتال  موارد  تعداد  یا  و 

مانده است.
آسایی تصریح کرد: از مهم ترین مباحثی که شخص 
وزیر بهداشت کشورمان به آن تاکید خواهند کرد لزوم 
برای  تقویت همدلی میان کشورهای مدیترانه شرقی 
مسائلی  از  یکی  دیگر  سوی  از  است.  ویروس  کنترل 
که امروز مطرح می شود این است که نظام اطالعاتی 
کشورهای مدیترانه شرقی باید دگرگون شود و موارد 
واقعی به صورت شفاف شناخته شده و کشورها الزام 

داشته باشند تا تعداد ابتال و مرگ را گزارش دهند.
بین  همکاری  لزوم  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
جهاد  وزارت  و  دامپزشکی  سازمان  میان  بخشی 
کشاورزی، گفت: جلسات مختلفی با حضور کارشناسان 
این حوزه بر گزار می شود و قطعا همکاری میان این دو 

نهاد با ما بسیار ضروری است.
فاصله  افزود:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
گذاری اجتماعی یا فیزیکی در بسیاری از کشورهای 
اروپایی و حتی کشورهایی مثل چین و ژاپن و سنگاپور 
شدت  با  کشوری  در  است  ممکن  است.  شده  اجرا 
بیشتر و در کشوری با شدت کمتری اجرا شده باشد 
زمانی  بازه های  در  دستورالعمل ها  این  کنید  توجه  و 
مختلف ممکن است تغییر کند؛ زیرا خدمات و مدیریت 
ویروس  انفعاالت  و  فعل  و  بیماری  روند  اساس  بر 
به  دیگری  در کشور  کار  این  اگر  ساماندهی می شود. 
که  است  این  آن  دلیل  می شود،  اجرا  متفاوتی  شکل 
با دستورالعمل سازگار نیست یا  یا ساختار آن کشور 

استانداردها متفاوت است.

آمادگی ایران برای انتقال تجربیات به سایر کشورها
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نوبخت: 

افزایش حقوق کارگران خارج از 
اختیار من است

درباره  قانون  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
و  ساز  اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری  و  کارگران 
این  افزایش حقوق  پیگیری  که  کرده  کاری مشخص 

عزیزان خارج از اختیار من است.
به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در توییتی نوشت: 
کارگر عزیزی مرا خطاب قرار داد که چرا فقط پیگیر 
و  لشگری  بازنشستگان  و  شاغلین  حقوق  افزایش 
کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمری بگیران 

تامین اجتماعی احساس مسئولیت نمی کنم؟ 
قانون  اما  کردم  شرمندگی  احساس  می داند  خدا 
درخصوص این عزیزان ساز و کاری مشخص کرده که 

خارج از اختیار من است.

افزایش ۴۷ درصدی سقف تسهیالت 
ساخت مسکن

مدیر امور اعتباری بانک مسکن در حالی از افزایش 
47 درصدی سقف تسهیالت ساخت مسکن در سال 
99 تا 250 میلیون تومان خبر داد که نرخ سود این 
باقی  تسهیالت مشابه سال گذشته همان 18 درصد 

مانده و تغییر نکرد.
بانک  اعتباری  امور  مدیر  علمداری  حسن  محمد 
مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس با اشاره به اینکه سقف تسهیالت ساخت مسکن 
در تهران به 250 میلیون تومان افزایش یافته است 
گفت: سقف تسهیالت ساخت مسکن بر اساس مصوبه 
به  افزایش  درصد   ۴۷ با  مسکن  بانک  مدیره  هیات 
باالی  استانها و شهرهای  تومان،مراکز  میلیون   250
200 هزار نفر 230 میلیون تومان و در شهرهای زیر 

200 هزار نفر به 180 میلیون تومان رسیده است.
علمداری در پاسخ به این سوال که سازندگان مسکن 
نرخ سود این تسهیالت را باال می دانند اظهار داشت: 
نیز  نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن در سال 99 

همان 18 درصد خواهد بود.
سقف  درصدی   ۴۷ رشد  حال  هر  به  افزود:  وی 
تسهیالت تا 80 درصد هزینه های ساخت را پوشش 
است  این  است  مشخص  که  آنچه  اما  داد  خواهد 
پرداخت  در  هایی  محدودیت  هم  مسکن  بانک  که 
تسهیالت دارد و این نرخ همان نرخ مصوب شورای 

پول و اعتبار است.
به گفته وی، آمار مشارکت مدنی تسهیالت ساخت 
بر 51  بالغ  به سال 9۷  نسبت  مسکن در سال 98 

درصد افزایش داشته است.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه به طور 
متوسط هزینه ساخت مسکن دو و نیم میلیون تومان 
تسهیالت  سقف  درصدی   ۴۷ افزایش  گفت:  است 
هزینه های  درصد   80 تا  تواند  می  مسکن  ساخت 
ساختمانی  پروانه  های صدور  هزینه  منهای  ساخت 

و قیمت زمین را پوشش دهد.
علمداری افزود: بخش مسکن به دلیل ارتباط مستقیم 
اقتصاد  برای  خوبی  محرک  تواند  می  با 135 شغل 
کشور و سایر صنایع باشد پس رونق بخش مسکن در 
سال جاری که به نام جهش تولید نامگذاری شده می 

تواند به تحقق این شعار کمک بسیاری کند.

تعلیق تمام پروازهای از مبدا ایران 
به آلمان

تهران- ایرنا- وزارت بهداشت آلمان تمام پروازها از 
مبدا ایران به این کشور را برای جلوگیری از گسترش 

شیوع کرونا تعلیق کرد.
اعالم  اطالعیه ای  در  هما  هواپیمایی  عمومی  روابط 
کرد: به آگاهی مسافران هواپیمایی جمهوری اسالمی 
به  توجه  با  می رساند  آلمان  مقصد  به  "هما"  ایران 
بهداشت  وزارت  سوی  از  شده  اعالم  محدودیت 
جمهوری فدرال آلمان، به دلیل جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا، پروازهای هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن تا اطالع ثانوی 

به حالت تعلیق درآمده است.
با این حال رایزنی برای بازگرداندن هموطنان از آلمان 

به ایران از طرف "هما" در حال انجام است.
با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  مسافران 
شماره تلفن ۴۶۶21888 تماس گرفته و به منظور 
استرداد بلیت به دفاتر فروش "هما" یا دفاتر خدمات 

مسافرتی مراجعه کنند.
اعمال  از   98 اسفند   10 آلمان  ایرنا،  گزارش  به 
محدودیت پذیرش مسافر از کشورهای درگیر کرونا 
خبر داد و پروازهای ایرانی به این کشور با محدودیت 

انجام می شد.
در نشست ستاد بحران آلمان در محل وزارت بهداشت 
این کشور، گزارشی از وضعیت سالمت مسافرانی که 
از کشورهای درگیر با کرونا نظیر کره جنوبی، ژاپن و 

ایران که قصد سفر به آلمان را دارند؛ ارایه شد.
از جمله تصمیم های جدید کمیته بحران آلمان برای 
مقابله با کرونا نیز ایجاد محدودیت برای مسافران این 

کشورها بود اما پروازهای ایرانی تعلیق نشده بود.

خبــــر

خریداری و ذخیره سازی مرغ 
مازاد تولیدکنندگان هرمزگان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان  تولیدکنندگان  مازاد  مرغ  گفت:  هرمزگان 

خریداری و ذخیره سازی می شود.
طهماسب غالم پور در جمع خبرنگاران با اشاره به 
عرضه  وضعیت  کرونا  بیماری  شیوع  پی  در  اینکه 
و  چالش  دچار  مرغ  گوشت  مصرف  تقاضای  و 
با هماهنگی  افزود:  مرغ شد،  قیمت  موجب کاهش 
بازار،  تنظیم  ستاد  جمله  از  مربوطه  دستگاه های 
به  اقدام  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  و  استانداری 
خرید مرغ مازاد واحد های تولیدی از پنجم فروردین 

99 به بعد شده است.
زیان  و  ضرر  از  جلوگیری  منظور  به  افزود:  وی 
مازاد  مرغ  تن   ۴2 از  بیش  تاکنون  تولیدکنندگان 
ابالغی  سیاست های  اساس  بر  و  شده  خریداری 
وزارت جهاد کشاورزی و استاندارد های الزم، ذخیره 

سازی شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
نیز  آینده  روز های  در  اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان 
خریداری  تولیدکنندگان  از  تولیدی  مرغ  مازاد 
نیاز  که  گفت:بخشی  شد،  خواهد  ذخیره سازی  و 
فعالیت  با  گرم  مرغ  صورت  به  و  مرتب  بطور  است 
مستمر کشتارگاه ها، واسطه های مربوطه و همچنین 
همکاران ما در سطح شهرستان ها وارد بازار مصرف 

می شود.
غالمپور با اشاره به اینکه برای تامین نیاز بازار همه 
صورت  به  فروردین   1۶ تا  استان  کشتارگاه های 
تامین  برای  فعال هستند، خاطرنشان کرد:  کشیک 
مکاتبات  هم  کنندگان  تولید  نیاز  مورد  نهاده های 
و  گرفته  صورت  کشاورزی  جهاد  وزارت  با  خوبی 
مشکلی در تامین ذرت و سویا مورد نیاز مرغداران و 

همچنین جو مورد نیاز دامداران وجود ندارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان عنوان کرد: سال گذشته بیش از 3۷ هزار 
تن گوشت مرغ توسط 250 واحد مرغ گوشتی در 

استان تولید شد.

خبــــر

توسعه  هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
در  را  ریلی  افزایش سهم  و  وجهی  نقل چند  و  حمل 
بندر شهیدرجایی یکی از مهمترین برنامه های کاری 
انجام عملیات  از  و  تولید عنوان کرد  در سال جهش 
تخلیه  )گندم ( از کشتی و انتقال مستقیم آن به واگن 
قطار به عنوان گامی مهم درجهت تقویت فعالیت های  

ریلی در این بندر خبرداد. 
"اله مراد عفیفی پور" به برنامه های تدوین شده در 
راستای تحقق سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
اشاره  کشور  ساله  بیست  انداز  چشم  سند  اهداف  و 
چندوجهی  نقل  و  حمل  توسعه  اظهارداشت:  و  کرد 
یک  عنوان  به  کشور(  بنادر  در  ریل  سهم  )افزایش 
راهبرد درسال جهش تولید، در دستور کار قرارگرفته 

است .
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تاکید بر این 
موضوع که سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال توسعه 
هرچه بیشتر فعالیتهای ریلی در بندر شهیدرجایی و 
بنادر دیگر است تصریح کرد: براساس هدف گذاری 
انجام گرفته  تمام تالش خود را بکار خواهیم گرفت 
تا بتوانیم سهم قابل توجهی از بار را از طریق ریل به 

بندر وارد و یا از بندر خارج نماییم . 
وی اضافه کرد: پیش ران تحقق این هدف مشارکت 
اقدامات  انجام  و  کاال  صاحبان  دستگاهها،  همه 

مطالعاتی است که ماحصل آن  توسعه هرچه بیشتر 
حمل ونقل چند وجهی و ارزش آفرینی برای ذینفعان 

خواهد بود.
به  رجایی  شهید  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
زیرساخته ریلی ایجاد شده در بزرگترین بندر تجاری 
کشور نیز اشاره ای داشت و گفت: تعمیرات اساسی 
خطوط ریلی، اصالحات ترافیکی معابر مشترک جاده 

با ریل و همچنین ایجاد سیستم زهکشی درخطوط 
ریلی با هدف جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی ریل 
در خطوط جدید را از مهمترین اقدامات در این حوزه 

عنوان کرد.
عفیفی پور با اشاره به  انجام بی وقفه تخلیه کاالهای 
فعالیت  اظهارداشت:  رجایی  شهید  بندر  در  اساسی 
نرم  با  البته  و  مستمر  شکل  به  بارگیری  و  تخلیه 

مناسب در حال انجام است و امروز 1۶ فروردین ماه 
درحال تخلیه یک فروند کشتی حامل گندم به میزان 
بیش از ۶9 هزارتن هستیم که براساس برنامه ریزی 
و هماهنگی انجام شده با راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، عمده بار این کشتی به طور مستقیم در واگن  
بارگیری و پس از ارزیابی های گمرکی  از بندر خارج 

می شود.
برنامه  براساس  نشان کرد:  مقام  مسئول خاطر  این 
بندر  پایان فروردین ماه 5 کشتی دیگر گندم در  تا 
گردیده  مقرر  که  گرفت  خواهد  پهلو  شهیدرجایی 
وارد  ریلی   نقل  و  حمل  طریق  از  آن  عمده  بخش 

کشور شود.
شایان ذکر است، جلسه  امضای تفاهم نامه همکاری 
بین سازمان بنادر و دریانوردی و راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران اواخر اسفند ماه سال گذشته در تهران 
جمهور  رئیس  معاون  نوبخت،  محمدباقر  حضور  با 
"محمد  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و 
راستاد"  "محمد  شهرسازی،  و  راه  وزیر  اسالمی" 
"سعید  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
رسولی" مدیرعامل شرکت راه آهن برگزار و سیاست 
توسعه  زمینه  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  کلی  های 
حمل و نقل چند وجهی )افزایش سهم ریل در بنادر 

کشور( مهمترین موضوع این تفاهمنامه بود.

باهدف افزایش سهم ریلی صورت گرفت:

توسعه حمل و نقل چند وجهی راهبرد مهم بندر شهید رجایی  در سال جهش تولید 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: ساعت کار فروشگاه های زنجیره ای 
و مراکز بزرگ خرید کاالهای موردنیاز مردم افزایش پیدا کرده است.

محمد عباسی در جمع خبرنگاران، افزود: با هدف کنترل بیشتر بهداشتی در واحد های صنفی و فروشگاه های بزرگ و 
کاهش مراجعه کنندگان در ساعت های شلوغ، ساعت کار افزایش یافته است.

ساعت کار فروشگاه های 
زنجیره ای هرمزگان افزایش 

یافت

فنــــــاوری 
در قالب بیانیه ای اعالم شد؛

هشدار مرکز ماهر به افشای اطالعات کاربران فضای مجازی

اطالعات  افشای  به  اعالم هشدار  با  ماهر  مرکز 
گسترده ایام اخیر به تمامی دستگاه های دولتی 
آغاز  از  کارها،  و  کسب  صاحبان  و  حاکمیتی  و 
)حفاظت  باز  اطالعاتی  بانک های  کشف  رصد 

نشده( خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درز و افشای 
تلگرام  ایرانی  از کاربران  اطالعات شمار زیادی 
و کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای 
آیفون، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات 

رخدادهای رایانه ای بیانیه داد.
با توجه به گسترش  بیانیه آمده است:  این  در 
و  کرونا  دوران  در  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
تأسف بار  و  گسترده  درز  ادامه  در  همچنین 
نقض  و  ایرانی  شهروندان  و  کاربران  اطالعات 
حریم خصوصی آنها که متأسفانه تاکنون بارها 
اتفاق افتاده است؛ در این ایام نیز بانک اطالعاتی 
حاوی اطالعات میلیون ها کاربر ایرانی تلگرام و 
سپس حجم بزرگی از کاربران یکی از بازارهای 
ایرانی نرم افزارهای آیفون افشا شده و در فضای 

مجازی در حال فروش است.
حریم  نقض  بر  عالوه  آن  امثال  و  موضوع  این 
تهدیدات  بروز  به  منجر  شهروندان،  خصوصی 
کارها  و  افراد، سازمان ها، کسب  علیه  مختلفی 

و … می شود.
در این رابطه نکات زیر الزم به توضیح است:

1. منشأ مشترک اتفاقات اخیر، وجود بانک های 
اطالعات کاماًل حفاظت نشده یا دارای حفاظت 
خیلی ضعیف در سطح اینترنت است که باعث 
می شود افراد سوءاستفاه گر بتوانند به راحتی به 
بروز  باعث  و  کرده  پیدا  دسترسی  بانک ها  این 
کارها  و  کسب  و  مردم  برای  جدی  مشکالت 

شوند.
پیامدهای  دلیل  به  سهل انگاری ها  از  نوع  این 
گسترده اش قابل چشم پوشی نیست و الزم است 

تا جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
»مرکز  متعدد  هشدارهای  علیرغم  متأسفانه 
ماهر« در زمینه وجود این بانک ها در اینترنت 
که در گذشته به صاحبان آنها و همچنین سایر 
مبادی قانونی مرتبط اطالع داده می شد، برخی 
این  به  نسبت  سهل انگاری  با  بانک ها  این  از 

هشدارها باعث مشکالت این ایام شده اند.
و  کنونی  حساس  شرایط  به  توجه  با   .2
فناوری  و  مجازی  فضای  از  استفاده  افزایش 
ماهر«  اطالعات در دوران شیوع کرونا، »مرکز 
از  فراتر  و  خود  اجتماعی  مسئولیت  اساس  بر 

مسئولیت هایی که در قانون بر عهده آن گذاشته 
شده است، دور جدید رصدهای خود را جهت 
باز )حفاظت نشده(  اطالعاتی  بانک های  کشف 
تمام  که  است؛  آغاز کرده  فروردین  روز 12  از 
انواع  از  اعم  اطالعاتی  بانک  اصلی  پلتفرم های 
مبتنی بر SQL یا NoSQL را در بر خواهد 

گرفت.
بر این اساس تمام بانک های اطالعاتی که فاقد 
شناسایی  رصدها  این  در  و  باشند  الزم  امنیت 
به  یا  عمومی  به صورت  آنی  به صورت  شوند؛ 
آنها )در صورت  صورت اختصاصی به صاحبان 

قابل شناسایی بودن( هشدار داده خواهد شد.
از داده های شهروندان  از آن جایی که حفاظت 
در  تا  است  الزم  لذا  است؛  ملی  وظیفه  یک 
رصد  در  ساعت   ۴8 مدت  ظرف  که  صورتی 
مجدد همچنان مشکل به قوت خود باقی باشد، 
به منظور حفظ داده های شهروندان و حفاظت 
از حریم خصوص شهروندان اقدام به معرفی به 
مراجع قضائی کنیم. )به منظور دریافت هشدارها 
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اطالعات خود را ثبت کنید.(
اساس  بر  که  است  یادآوری  به  الزم  همچنین 
»نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای 
مجازی« مصوب »شورای عالی فضای مجازی«، 
با حوادث سایبری، تقسیم  پیشگیری و مقابله 
نقض های  و  حمالت  و  است  شده  ملی  کار 
مانند  کشور  حیاتی  زیرساخت های  امنیتی 
نقل،  و  انرژی، حمل  بانکی،  و  مالی  حوزه های 
ثبت احوال و … به »مرکز راهبردی افتا ریاست 
جمهوری« سپرده شده است. بر اساس همین 
حوزه  در  حمالت  و  حوادث  با  مقابله  مصوبه، 
»شهروندان و کسب و کارهای خصوصی« )شامل 
بانک های  و  اپلیکیشن ها  به  مربوط  داده های 
داده غیردولتی( به »پلیس فتا« سپرده شده و 
مسئولیت حوادث و حمالت سایبری بخش های 
غیرحساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات 

و »مرکز ماهر« قرار دارد.

معاون  برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
بندرعباس از تداوم تعدیل ساعت کاری شهرداری به 
کرونا  ویروسی  بیماری  با  مقابله  و  پیشگیری  منظور 

خبر داد.
ضد  اقدامات  به  اشاره  با  جهانبخش  محمدمهدی 
انسانی،  نیروهای  حوزه  در  گرفته  صورت  کرونایی 
اظهار کرد: در نخستین روزهای پس از تشکیل ستاد 
استانی پیشگیری و مقابله به بیماری ویروسی کرونا و 
همچنین تشکیل ستاد مشابه در شهرداری بندرعباس، 

اقدامات الزم در دستور کار قرار گرفت.
شهرداری  کارمندان  کاری  ساعت  کاهش  از  وی 

افزود: بر اساس پیشنهاد شورای معاونین  خبر داد و 
اسالمی شهر،  و مصوبه شورای  بندرعباس  شهرداری 
ساعت کاری مجموعه شهرداری از 8 صبح لغایت 13 
در نظر گرفته شده و این تعدیل ساعت کاری همچنان 

نیز ادامه دارد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
بندرعباس خاطرنشان کرد: شیفت بندی بانوان شاغل 
در شهرداری نیز در دستور کار قرار گرفت و بر این 
اساس، زیرساخت الزم جهت انجام دورکاری هر بخش 

با همکاری سازمان فاوا شهرداری فراهم شد.
اداری،  امورات  کرد:  اضافه  بندرعباس  معاون شهردار 

گذشته  روال  طبق  پرونده ها  پیگیری  و  نامه نگاری ها 
به وسیله اتوماسیون اداری تحت وب توسط کارمندان 
بخش های مختلف در حال انجام است و حداقل نیروی 

انسانی در محل کار حاضر می شوند.
بخش  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
اسفندماه سال گذشته  اواسط  کرد:  تصریح  کارگری، 
و  تنظیف  بخش های  کارگران  به  الزم  آموزش های 
فضای سبز داده شده و اقالم بهداشتی مورد نیاز نیز در 

اختیار آنها قرار گرفته است.
همین  در  کرد:  اظهار  بندرعباس  شهرداری  معاون 
در  پیمانکاری  شرکت های  به  الزم  تذکرات  ارتباط، 

خصوص جلوگیری از تجمع کارگران به دالیل مختلف 
مانند حضور و غیاب داده شده است.

معاون  برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس:

تذکر به پیمانکاران برای جلوگیری از سرایت »کرونا«

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
اقتصادی  پیامدهای  به  توجه  با  گفت:  بندرعباس 
از  بخشی  کردیم  تالش  کرونا،  ویروس  اجتماعی  و 
مرتفع  را  استان  درمانی  بخش  نیاز  مورد  تجهیزات 
ویروس  این  کامل  مهار  تا  قطع  طور  به  و  کنیم 

حمایت های بخش خصوصی ادامه خواهد داشت.
اتاق  افزود:  ایرنا  با  وگو  گفت  در  صفا  محمدرضا 
بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، همواره 
ما  و  است  بوده  مند  دغدغه  اجتماعی  مباحث  در 
بیماری در کنار  این  تا مهار کامل  اقتصادی  فعاالن 

مردم، مسووالن و کادر بهداشتی استان خواهیم ماند.
وی افزود: اگر هرمزگان امروز در اجرای طرح فاصله 
مدیریت  نتیجه  کرده  عمل  موفق  اجتماعی  گذاری 
عالی استاندار هرمزگان به عنوان رییس ستاد استانی 
اندرکاران  دست  و  مسووالن  دیگر  و  کرونا  بیماری 

بوده است.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
کادر  روزی  شبانه  تالش  از  همچنین  بندرعباس 
کرونا  از  پیشگیری  استانی  ستاد  و  استان  درمانی 
و خیران  اقتصادی  فعالین  و کمک های  ها  و تالش 
قدردانی و اظهارامیدواری کرد:  با همراهی متعهدانه 
و  سالمتی  سایه  متعال  خداوند  عنایت  با  و  مردم 

شادابی بر میهن مان تا همیشه گسترده باشد.
صفا گفت: بیماری کرونا درحال حاضر موضوع اصلی 
کشور ما بوده و برای مقابله و مهار این بیماری امروز 
نیازمند اجماع و همبستگی تمام اقشار جامعه است.

 استاندار هرمزگان نیز در تقدیرنامه ای از تالش های 
جهادگونه تمامی نهادها در مبحث مقابله و مدیریت 
بندرعباس  بازرگانی  اتاق  ویژه  به  کرونا  بیماری 

قدردانی کرد.
ویروس   شیوع  ابتدای  از  بندرعباس  بازرگانی  اتاق 
نیاز  مورد  اقالم  مرحله  چندین  در  تاکنون  کرونا 
بهداشتی از جمله  شیلد محافظ صورت، دستکش، 
لباس  بار مصرف،  یک  بار مصرف، کاله  یک  عینک 
مراکز  و  بیمارستان ها  به  ماسک  و  مصرف  بار  یک 
فعاالن  نقدی  های  کمک  با  را  هرمزگان  درمانی 

اقتصادی اعطا کرده است.
سایر  و  بندرلنگه  و  قشم  در  بازرگانان  آن  بر  عالوه 
درمان  کادر   نیاز  مورد  اقالم  نیز  شهرستان ها 

هرمزگان را تامین و اهدا کرده اند.
با توجه به اینکه اتاق بازرگانی بندرعباس به عنوان 
جهت  کمک  آوری  جمع  در  استان  و  تجار   معین 
شده،  انتخاب  کرونا  ویروس  با  مبارزه  از  حمایت 
به  را  خود  های  حمایت  توانند  می  خیران  و  تجار 
شماره حساب  010۴93033100۴ و شماره شبای 
ملی  IR2901۷000000010۴93033100۴بانک 
و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  بنام  پاسداران  شعبه 

کشاورزی بندرعباس واریز کنند.

رییس اتاق بازرگانی بندرعباس:

حمایت های بخش خصوصی تا مهار کرونا ادامه دارد

رییس کمیته نظارت، تنظیم بازار، ارزیابی عملکرد و 
رسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر قشم 
گفت: فعالیت بخش عمده ای از اصناف و مشاغل در 
براساس  کشور  شهرهای  همه  همانند  قشم  جزیره 
دستور  و  کرونا  ویروس  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه 

ریاست جمهوری اسالمی ایران تعطیل یا محدود شد.
این  بیان  با  نیکو  افضلی  نیوز، حامد  پول  به گزارش 
مطلب افزود: طبق پیوست شماره یک این مصوبه که 
ابالغ شد پاساژها،  تحت عنوان جدول مشاغل به ما 
خشکشویی  حضوری،  های  نمایشگاه  خرید،  مراکز 
ها، لوکس و کادویی فروشی ها، فروشگاه های لوازم 
خانگی، پوشاک و قطعات یدکی، پارچه فروشی ها و 

قنادی ها در قشم باید تعطیل باشند.
وی اسباب بازی فروشی ها، فرش و موکت فروشی ها، 
بازارهای روز موقت، مصالح فروشی ها، آهن فروشی 
از  نیز  را  مواد دخانی  و  لوازم  ها، عرضه کننده های 
دیگر اصناف اعالم کرد که طبق مصوبه مذکور فعالیت 

شان در قشم ممنوع است.
به گفته وی صنف هایی مانند قهوه خانه ها، چایخانه 
باشگاه  تریاها، تاالرهای پذیرایی، استخرها،  ها، کافه 
های ورزشی و بدن سازی، آموزشگاه ها، چاپخانه ها، 
خدمات چاپ دیجیتال، آتلیه و عکاسی، خیاطی ها، 
خرازی ها و آرایشگاه های زنانه و مردانه نیز در قشم 

براساس این مصوبه باید تعطیل باشند.
افضلی نیکو گفت: این مشاغل شامل دفاتر پیشخوان، 
پلیس بعالوه 10، الکترونیک قوه قضاییه، ثبت اسناد 
رسمی و الکترونیک شهری و صرافی ها و بانک هاست 

که با شرایطی می توانند در قشم فعالیت کنند.
عملکرد  ارزیابی  بازار،  تنظیم  نظارت،  کمیته  رییس 
سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  شکایات  به  رسیدگی  و 
از مشاغلی که در  قشم تصریح کرد: برای آن دسته 
نباید   « عبارت  باشند  فعال  شده  اعالم  مصوبه  این 
یعنی مشاغل  است،  برده شده  بکار   » تعطیل شوند 
تعطیل  شرایطی  هیچ  در  که  هستند  مکان هایی  و 
نمی شوند، از جمله فروشگاه های زنجیره ای مایحتاج 
مردم، سوپرمارکت ها و پمپ بنزین ها  که حتی 2۴ 

ساعته نیز می توانند به مردم خدمات ارایه کنند.
وی میوه و سبزی فروشی ها، قصابی ها، مرغ فروشی 
ها، ماهی فروشی ها، لبنیاتی ها، نانوایی ها، مراکز تهیه 
غذاهای آماده بیرون بر، تعمیر و تاسیسات فنی خودرو 
و منازل، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی، 
مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو و مواد 
مشاغلی  و  اصناف  عمده  از  را  ها  داروخانه  و  غذایی 
عنوان کرد که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس 
کرونا و دستور رییس جمهوری اسالمی ایران در قشم 

نباید تعطیل شوند.  

افضلی نیکو گفت: البته برخی از اصناف غیرضروری بنا 
به دالیلی از بستن واحدهای خود سرباز می زدند که 
با حضور بازرسان کمیته نظارت، تنظیم بازار، ارزیابی 
عملکرد و رسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات 
سفر قشم در این واحدها و توجیه صاحبان شان، این 

واحدها نیز بسته شد.
وی همچنین از تخلیه برخی از پارک ها و کمپ پارک 
آنها  از شهروندان در  تعدادی  ها در جزیره قشم که 
تجمع می کردند خبر داد و یادآور شد: این اقدام با 
انجام  قشم  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  همکاری 
شد و این شهروندان عزیز پس از توضیحات بازرسان 
کمیته نظارت، تنظیم بازار، ارزیابی عملکرد و رسیدگی 
به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر قشم این اماکن 

را ترک کردند.

تعطیل و محدودیت فعالیت بخش عمده ای از اصناف و مشاغل در جزیره قشم
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 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: نرم افزار »سیر و سفر در هرمزگان« راه اندازی شد. 
رضا برومند گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس و به منظور جلوگیری از سفر هموطنان به استان نرم افزار »سیر و سفر در هرمزگان« 
راه اندازی شد. او با اشاره به اینکه این نرم افزار به همت مرتضی ذاکری درباغی طراحی شده، افزود: عالقمندان با مراجعه به کافه بازار می توانند 
نرم افزار »سیر و سفر در هرمزگان« را به صورت رایگان دریافت و اطالعات مربوط به جاذبه های گردشگری استان هرمزگان را مشاهده نمایند.  

نرم افزار »سیر و سفر در 
هرمزگان« راه اندازی شد
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"رضا صادقی" خواننده مطرح هرمزگانی پاپ 
برای تزریق روحیه نشاط و شادابی و امید نیز 
اقدام به برگزاری کنسرتی زنده برای عموم 

مردم از طریق فضای مجازی کرده است.
این روزها که تمامی مردم کشورمان همچون 
سایر نقاط جهان همه مشغول نبرد با کرونا 
خانه  از  را  ستیزه جو  دشمن  این  تا  هستند 
از  هم  هنرمندان  برانند.  دیارشان  و  شهر  و 
هیاهوی این میدان رزم دور نیستند، اگرچه 
بخت با آن ها کمتر یار بوده و دل پردردی از 

زمانه دارند اما گله و شکایت را به فرصتی دیگر موکول کرده 
و اکنون تنها به شادابی و امیدبخشی به مردم می اندیشند، کار 
نیکویی که هنرمندان موسیقی چند روزی است در تدارکش 
از جمله هنرمندانی است که در این  هستند. "رضا صادقی" 
توانست  میشه"  چیزی  "یه  ترانه  انتشار  با  کرونایی  روزهای 
به سوی  امید در جامعه  افزایش  با هدف  را  زیادی  مخاطبان 
به  امیدبخشی  پیشتازان عرصه  از  به نوعی  و  خود جلب کند 
در  کنسرت  برگزاری  قصد  بار  این  حال  گرفت  لقب  جامعه 

فضای مجازی دارد.
رضا صادقی در گفت وگو با ایسنا، افزود: در این روزها که مردم 
را  کارکرد خود  می تواند  موسیقی  ناامیدی هستند،  در  غرق 
و هنرمندان  استرس جامعه کم کند  میزان  از  و  داده  نشان 
ترانه های  انتخاب  با  جامعه  از  عضوی  به عنوان  هم  موسیقی 

امیدبخش، بار دیگر امید را در دل ها زنده کنند.
دوش  بر  سنگین  وظیفه ای  را  امیدبخش  موسیقی  وی 
هنرمندانمان دانست و عنوان کرد: در انتشار ترانه "یه چیزی 

و  امید  تزریق  بنده همین  نیت  نیز  میشه" 
این ویروس کرونا  برابر  انگیزه جنگیدن در 
بود که خوشحالم مورد استقبال عموم مردم 

قرار گرفت.
صادقی ادامه داد: در شرایطی که مشکالت 
اقتصادی و این روزها ویروس کرونا بر جامعه 
رخنه کرده و بخش اعظمی از مردم  عمیقاً 
کرده  گرفتار  مشکالت  از  تلی  میان  در 
در  و  موسیقی  از  بهتر  عملی  چه  است، 
ابعاد بزرگ تر، اجرای یک کنسرت می تواند 
با تزریق شادی و نشاط در جامعه از بروز برخی آسیب های 
اجتماعی جلوگیری به عمل آورد و در این شرایط مردم را در 

خانه نگاه دارد.
باید  اینکه   به  اشاره  با  پوشان  مشکی  موسیقی  گروه  رهبر 
هشدار داد کاهش نشاط اجتماعی در جامعه زنگ خطری است 
که برای حل این معضل باید هرچه سریع تر نسخه ای پیچیده 
را  آستین هایشان  موسیقی  اهالی  که  حاال  کرد:  اضافه  شود، 
نبرد سخت و همه جانبه شرکت کرده اند،  این  و در  باال زده 
امید و نشاط به جامعه باشیم  امیدوارم شاهد تزریق روحیه 
و از این روزها آثار خوبی در تاریخ موسیقی کشور ثبت کنیم.
ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
کرونا قرار است این کنسرت به صورت اینترنتی برگزار شود، 
دوازدهم  سه شنبه  روز  شب  هشت  ساعت  کرد:  خاطرنشان 
فروردین ماه این کنسرت با همکاری موسسه »آراد« و مجله 
قالب  در  نوازندگان  از  تعداد دیگری  با  آنالین شرجی همراه 

ارکستر »مشکی پوشان« کنسرت مجازی برگزار شد.

رضا صادقی:

کنسرت های مجازی می تواند از استرس جامعه بکاهد

نماز و خانواده 

فلسفه  و  آداب  احکام،  نماز،  اقامه  آموزش   .2
نماز

چنان که پیش از این گفته شد، در این دوره، 
آموزش نماز به فرزند شروع می شود؛ در روایات 

نیز به این مطلب تاکید شده است.
شود  محقق  باید  که  اهدافی  دوره  این  در 

عبارتند از: 
اول: آموزش احکام نماز

در این دوره فرزند باید با احکام ضروری نماز 
با وضو بودن، طهارت  مانند رو به قبله بودن، 

لباس و بدن و مانند آن آشنا شده باشد.
دوم. آموزش قرائت و اذکار نماز

فرزند ما در این دوره باید مقدمات ضروری برای 
و  رکوع  اذکار  سوره،  و  مانند حمد  نماز  اقامه 

سجود، تشهد و سالم را آموخته باشد.
سوم. آشنایی با برخی آداب ظاهری نماز 

و  نماز  آداب  ترین  مهم  از  برخی  باید  فرزند 
مسجد را آموخته باشد.

باید  فرزند  نماز،  حکمت  و  فلسفه  با  آشنایی 
مقداری با فلسفه و حکمت نماز در حد توان 

خود آشنا شده باشد.
و  ملکه شدن  نهایت  در  و  نماز  تمرین  چهارم. 

درونی شدن اقامه نماز
برای تحقق این اهداف از شیوه هایی باید بهره 
جست. در ادامه مهمترین آنها را بیان می کنیم:

شیوه اول. آموزش شفاهی 
برای  روشی  مطالب  شفاهی  بیان  دیرباز  از 
بوده  نظری  مطالب  آموزش  ویژه  به  آموزش 
برای  روش  این  از  نیز  معصومان)ع(  است. 
آموزش معارف مربوط به نماز استفاده کرده و 
معارف گوناگون نماز را به مردم آموزش داده 
فرمود:  نماز  حکمت  درباره  )ع(  رضا  امام  اند. 
طرد  عزوجل،  خداوند  ربوبیت  به  اقرار  نماز، 

شرک، قیام دربرابر خداوند با ذلت و....
ادامه دارد

دکتر محمد داوودی 

فرهنگ جامع هرمزگان

فیروزه
گونه ای پرنده که در مرداب و برکه یافت می شود.

فی ژیری
از رقص های متداول در جزایر.

فیس
تکبر و افاده.

فیشتک
شنیده  ها  لب  بین  از  بازدم  هوای  با  همراه  که  ـ صدایی  سوت 

می شود.
فیشک

صدای سوت زدن ـ صدای تخلیه بینی.
فیشکال

سوت. )میناب(
فیکـ  فیکو

سوت سوتک ـ سازدهنی.
فین

از بخش های توابع بندرعباس که قلعه و حمام معروفی دارد.
فینی 

از چوبهایی است که در لنج سازی استفاده دارد ـ اهل فین.

ک 

َک
افتاد.
ک؟

چه کسی؟
َ ک ا

که بود؟ ـ چه کسی بود. 
کا

مخفف کاکا ]برادر[ـ  پسوند قید ساز مثل ]پس پسکا= عقب عقب[ 
ـ ]نشتکا = نشسته[.

کا
کجا؟
کااو
کاهو.

ادامه در شماره بعد

خلیج فارس

منصورنعیمی 

 ردیا هب سبک شعر
گزینش اشعار: یعقوب سهوزاده / کارشناس ادبیات 

ِ رها بودِن یه پنجره ی بستن  تو راه 

 از بس که شکستی ایخا پرواز دلم خستن

 از هر طرفی رفتُم دیوارِن و دیوارن

 مه لور زیارت َنم بستن بی مه آزارِن

 هف سنگه بدو حاال امید رهایی َبش 

 از دم بزن و بشکن تو دست خدایی بش

 پا َبش بِِل مه دیرِن تو فکر نجاُتم َبش

 یه طعمه مه بی درُدم تا غّصه َنخواَتم  َبش

 یی  خونه اچاکیدِن بی زخم مه و گیتار

 بر گرد که خون نِشتن رو دست مه و دیوار

 رو سینه ی گیتاُرم ناخن اکشیدن غم 

  توو لُو همه ایکرُدند هرچی که مخوند از دم 

 دیر اِتکه و دینُم ره، اکفر مه َاُبم آُسن

 حاال ُبت گوُرن بو یی سینه ی بی ایُمن 

 هف سنگه بدو حاال امید رهایی َبش 

 از دم بزن و بشکن تو دست خدایی بش

سارا سلماسی
فارسی( و  بومی  های   ترانه  )مجموعه  نعشی  سوز    

 قناری ، سار، بلبل ؛ پر، پرستو پر، کبوتر پر
 خزانسوزست باغ دل هرآن گل نازنين تر پر

 من وحسرت نشينی ها من واين سخت جانی ها
 تــو از دلبستگی هـا پـر تـو تـا يک آسمان پـر / پـر

 تمام زندگی تکرار يک کوچ است يک پرواز
 تمـام زندگی تکرار يک گل يک گل پــرپــر

 تو وچون گل شکفتن ها تو وتا اوج رفتن ها
 من و خاِر جنون در دل من و تيـــــرخطر درپر

 تمام سينه سرخان روی بال خويش می بردند
 تو را وقتی کــــه زخــم يک کبوتر داشتی در پر

 چه می خواهی دگر از من بگير ويک جنون بشکن
 اگـــــر آيينــه آيينـــه اگــــر دل دل اگـــــر پــر پــــر

 من از افسانه ی موهوم دل بايست می خواندم
 کـــــه در اسطوره ی آتش سياوش پر سمندر پر

 هميشه قسمتم اين کنج محنت نيست می دانم
 بــه سوی چشمهايت می گشايم روزی آخــر پــر

 
 محمد حسین بهرامیان

گفت:  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دلیل  به  که  هنری  فرهنگی  های  کارگاه  و  ها  صنف 
یکسال  زیر  و  اند  شده  تعطیل  کرونا  بیماری  شیوع 
بیکاری  بیمه  بیمه در سال ۹۸ دارند، مشمول  سابقه 

می شوند.
موسسات  شاغالن  داشت:  اظهار  زرکانی  کمالی  رضا 
و  آگهی  های  ها،کانون  هنری،چاپخانه  فرهنگی 
تبلیغات،آموزشگاه های هنری و سایر صنوف فرهنگی 

هنری که تنها به علت شیوع بیماری کرونا از کار بیکار 
شده اند ، می توانند از بیمه بیکاری بهره مند گردند.

ب  بند  و   ۲ ماده  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
های  و صنف  ها  کارگاه  بیکاری  بیمه  قانون   ۶ ماده 
وزارت  سایت  در  ابتدا  باید  مشمول،  هنری  فرهنگی 
 https://bimebikari.mcls.gov.ir کار به آدرس
ثبت نام اولیه را انجام دهند. زرکانی تاکید کرد: برابر 
مقررات تامین اجتماعی، بیمه شدگان بیکار که دارای 

بیمه  دریافت حق  مشمول  باشند،  می  کارگاهی  کد 
بیکاری هستند و اشخاصی که به صورت خویش فرما 
بیمه شده اند)مثل بیمه شدگان صندوق هنر( مشمول 
این قانون نیستند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هرمزگان این اقدام را در جهت حمایت از صنف های 
در  که  کسانی  گفت:  و  کرد  عنوان  هنری  فرهنگی 
سامانه مذکور ثبت نام می کنند حتما علت بیکاری را 

گزینه حوادث غیرمترقبه انتخاب کنند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی هرمزگان:

کارگاه های فرهنگی با کمتر از یکسال سابقه مشمول بیمه بیکاری هستند

نوروز فارغانات 

آذین معتضد کیوانی 

azin_motazd.k ویا اینستا گرام www.fargan.ir

در خور یادآوری است که جشن نوروز 
پیش از جمشید نیز برگزار می شده 
به  را  آن که جشن  با  نیز  ابوریحان  و 
می  یادآور  کند  می  منسوب  جمشید 
شود که : »آن روز که روز تازه ای بود 
از  پیش  چه  اگر  گرفت؛  عید  جمشید 

آن هم نوروز بزرگ و معظم بود«.

عید نوروز برابر با اول فروردین ماه جشن آغاز سال و 
یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران 
باستان است. زمان برگزاری عید نوروز، در آغاز فصل 
بهار است. عید نوروز در ایران و کشورهای فارسی 

زبان آغاز سال نو محسوب می شود.
زمان عید نوروز

جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می شود. در 
دانش ستاره شناسی، اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی 
در نیم کره شمالی زمین به لحظه ای گفته می شود 
و  گذرد  می  زمین  استوای  صفحه  از  خورشید  که 
لحظه  لحظه،  این  می رود.  آسمان  شمال  سوی  به 
تقویم هجری  نامیده می شود، و در  برج حمل  اول 
خورشیدی با نخستین روز )هرمز روز یا اورمزد روز( 

از ماه فروردین برابر است.
تقویم  که  افغانستان  و  ایران  مانند  کشورهایی  در 
هجری شمسی به کار برده می شود، نوروز، روز آغاز 
سال نو است. اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، 
تقویم میالدی متداول است و نوروز به عنوان آغاز 
سال  آغاز  روز  و  می شود  گرفته  جشن  بهار  فصل 

محسوب نمی شود.

پیدایش عید نوروز
می  نسبت  پادشاهان  نخستین  به  را  نوروز  عید 
پنجم  و  چهارم  قرن  نویسندگان  و  شاعران  دهند. 
و  طبری  بیرونی،  عنصری،  فردوسی،  چون  هجری 
تاریخی و اسطوره ای آنان  بسیاری دیگر که منبع 
از  را  نوروز   ، بوده  اسالم  از  پیش  ادبیات  بی گمان 

زمان پادشاهی جمشید می دانند.
از  پیش  نوروز  جشن  که  است  یادآوری  خور  در 
آن  با  نیز  ابوریحان  و  برگزار می شده  نیز  جمشید 
که جشن را به جمشید منسوب می کند یادآور می 
جمشید  بود  ای  تازه  روز  که  روز  »آن   : که  شود 
عید گرفت؛ اگر چه پیش از آن هم نوروز بزرگ و 

معظم بود«.
آداب و رسوم عید نوروز در فارغانات هم مثل جای 
با  اما  ساده  بسیار  میشد  انجام  بزرگ  ایران  جای 

شادی فروان مانند زندگی نو هدیه شود.
از قبل در سردرخانه برگی از مورت وسبزی اراسته 

می کردن.
دربسیاری از زمین های فارغانات مورت وگل نرگس 

سبز می شود 

:یکی  نوروز  از عید  قبل  مراسم چهار شنبه سوری 
ای  آمیزه  بایستی  که   – امروز  نوروزی  آیینهای  از 
مراسم چهارشنبه   ”  – باشد  متفاوت  از چند رسم 
را  آن  شهرها  از  برخی  در  که  است   ” سوری 

چهارشنبه آخر سال گویند.
و  شهرها  همًه  در  که  سوری،  چهارشنبه  برگزاری 
است  صورت  بدین  داریم،  سراغ  ایران  روستاهای 
که شب آخرین چهارشنبه ی سال ) یعنی نزدیک 
از خانه، جلو  غروب آفتاب روز سه شنبه (، بیرون 
اهل  و  افروزند،  می  آتشی  مناسب،  فضایی  در  در، 
خانه، زن و مرد و کودک از روی آتش می پرند و با 
گفتن : ” زردی من از تو، سرخی تو از من “، بیماری 
ها و ناراحتی ها و نگرانی های سال کهنه را به آتش 
می سپارند، تا سال نو وعید نوروز را با آسودگی و 

شادی آغاز کنند.
و  کاسه  چون،  سفالین  های  ظرف  از  که  زمانی  تا 
از  پس  می شد،  استفاده  خانه  در  کوزه،  و  بشقاب 
به  خانه  بام  پشت  از  ای  کهنه  کوزًه  تکانی،  خانه 

کوچه می انداختند؛
ادامه دارد

اجرای طرح »نسیم مهر رضوی« در بندرعباس

خادم یاران آستان قدس رضوی در استان هرمزگان، در اولین روز از اجرای طرح »نسیم مهر 
رضوی« با تمسک به امام رئوف، به عیادت بیماران بستری در بیمارستان شهید محمدی 

رفتند.
اسماعیل تذرو مسؤول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان هرمزگان درباره جزئیات 
دفتر  مدیر  تقوی  حجت االسالم  مراسم  این  در  کرد:  اظهار  رضوی«  مهر  »نسیم  برنامه 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان به همراه جمعی از خادمان بارگاه رضوی با حضور 
در بیمارستان شهید محمدی از تالش های مجاهدانه پزشکان، پرستاران و کلیه جهادگران 
عرصه سالمت تقدیر و تشکر کردند. وی افزود: پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با 
ویروس منحوس کرونا، صمیمانه و بدون هیچ چشم داشتی در طول شبانه روز رسالت خود 
با هدف  انجام می دهند و حضور خادمیاران در بیمارستان شهید محمدی  را به درستی 
تقویت روحیه این عزیزان و بیماران انجام گرفت.مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان ضمن تشکر و قدردانی از کادر پزشکی بیمارستان شهید محمدی و دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان عنوان کرد: طرح نسیم مهر رضوی به مدت دو روز با توزیع غذای متبرک 
بین بیماران مبتال به کرونا و کادر درمان بیمارستان هایی که بیماران کرونایی در آن بستری 
هستند، انجام می شود. تذرو هدف از اجرای این طرح را ایجاد روحیه معنوی در بین کادر 
درمان و بیماران برشمرد و افزود: تمامی کادر درمانی و بیماران در استان از غذای متبرک 

حضرت و بسته های متبرک نمک، نبات و گالب بهره مند شدند.
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نام نویسی بیش از ۸4 
درصد هرمزگانی ها در 

سامانه غربالگری سالمت 

فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیش از ۸۴ درصد مردم  
استان در سامانه غربالگری سالمت نام نویسی کرده اند. نوروزیان افزود: هرمزگانی ها با مراجعه به سامانه سالمت به نشانی 
salamat.gov.ir از نظر بیماری کرونا غربالگری شوند. وی گفت:پس از نام نویسی دراین سامانه در صورت داشتن عالئم 
5مشکوک بیماری از طرف پایگاه های سالمت و مراکز بهداشتی با آنان تماس گرفته می شود.

طالع بینی

متولد چه ماهی هستی؟
صدای  شنیدن  از  است  ممکن  امروز 
خودتان خسته شوید. شاید خیلی سریع 
وارد بحث شوید، اما بعد فکر کنید که بهتر 
است چیزی نگویید. نگه داشتن اطالعات به 
اندازه ی فاش کردن آن ها می تواند مشکل ساز باشد. 
لزومی ندارد که خودتان را به دردسر بیندازید. نقطه 

ی اعتدال را پیدا کنید و افراط و تفریط بپرهیزید.

صدای  شنیدن  از  است  ممکن  امروز 
خودتان خسته شوید. شاید خیلی سریع 
که  کنید  فکر  بعد  اما  شوید،  بحث  وارد 

به بهتر است چیزی نگویید. نگه داشتن اطالعات 
ساز  مشکل  تواند  می  ها  آن  کردن  فاش  اندازه ی 
باشد. لزومی ندارد که خودتان را به دردسر بیندازید. 
تفریط  و  افراط  و  کنید  پیدا  را  اعتدال  ی  نقطه 

بپرهیزید.

امروز تمایلی به همکاری با دیگران ندارید، 
اما بدین معنی نیست که به دوستان و 
زیرا  دهید،  نمی  اهمیت  تان  اطرافیان 
همه ی آن ها برای تان با ارزش اند. آرزو 
دهد  می  انجام  که  کاری  در  کسی  هر  که  دارید 
اما فعاًل ترجیح می دهید که خودتان  باشد،  موفق 
در  دیگران  با  را  تان  احساسات  و  کنید  محدود  را 

میان نگذارید. 

امروز می توانید خیلی زیرکانه با کلمای 
بازی کنید و بعضی چیزها را پشت نقاب 
است  ممکن  اما  کنید.  پنهان  شوخی 

که  رویکردی  به  گذشت  که  روز  از  ر کمی  د
پیش گرفته اید شک کنید. دل تان می خواهد چیزی 
جذاب و زیبا به دست آورید، اما متأسفانه تحقق این 

آرزو پیچیدگی ها و مشکالت خودش را دارد.

امروز باید به مسایلی که در کارتان با آن 
ها روبرو هستید بپردازید، به همین خاطر 
و  ها  هوس  شنیدن  برای  کافی  فرصت 
آرزوهای دیگران را ندارید. اگرچه دل تان 
می خواهد به دوست تان کمک کنید تا رویاهایش 
ی  همه  باید  اکنون  اما  کند،  تبدیل  واقعیت  به  را 
باشد  به دنیای مادی اطراف تان و کاری  تمرکزتان 

که انجام می دهید. 
امروز دقیقاً می دانید که باید چه کارهایی 
را به سرانجام برسانید، اما مدام از این می 
ترسید که مبادا کاری را اشتباه انجام دهید. 

شماست،  ی  عهده  به  زیادی  کاری  های  مسئولیت 
حال وقتی به خانه برمی گردید باز هم کارهای نیمه 
تمام بسیاری را در منزل خواهید یافت که باید انجام 
شان دهید. اجازه ندهید که مشغله های زیاد شما را از 

پرداختن به روح تان بازدارند.
امروز رویاهای عاشقانه ای در سر دارید که 
باعث می شوند فوراً دست به کار شوید 
و تا زمانی که آن ها را به واقعیت تبدیل 
نکنید دست بردار نیستید. اما آن چیزی که 
به دنبال اش هستید شاید با تحقق آرزوهای تان به 
همراه  به  ماجراجویی  این  که  هیجانی  نیاید.  دست 
می آورد می تواند نیروبخش باشد. این هیجانات می 

توانند شما را به مسیر غلط راهنمایی کنند.

خانوادگی  بحث  یک  در  است  ممکن  امروز 
دهید  نشان  خودتان  از  شدیدی  واکنش 
می  ترجیح  البته  کنید.  درست  دردسر  و 

دهید که این جدل ها را به حاشیه برانید و به 
راه خودتان ادامه دهید، اما گاهی احساسات تان چنان 
جریحه دار می شوند که دست به عمل تندی می زنید. 
بهتر است قبل از این که مشکالت تان بزرگ شوند درباره 

ی آن ها حرف بزنید.

امروز باید به کارهای مختلفی بپردازید، اما 
باید ظاهر خود را به عنوان یک مدیر در 
محل کار و منزل حفظ کنید. انگار نمی 
دانید چگونه باید رفتار کنید که مثل یک 
های  کتاب  است  بهتر  برسید.  نظر  به  مقتدر  مدیر 
راهنمایی را که مرحله به مرحله به شما آموزش می 
دهند کنار بگذارید. سعی کنید خودتان باشید و به 

رفتارتان اطمینان کنید.
استقالل  تا  هستید  راهی  دنبال  به  امروز 
داشته باشید و روابط سالمی را با دیگران 
ادامه دهید. بدانید که به دست آوردن یک 

رابطه ی سالم و معنی دار کار آسانی نیست. 
انتظار نداشته باشید که امروز همه چیز خوب پیش 
برود، در عوض فقط به وظایفی که باید انجام دهید فکر 

کنید و حل مشکالت را به روز دیگری موکول کنید.
مدیریت همه ی فعالیت های اجتماعی که 
در اطراف تان جریان دارند به کار نفس 
گیری تبدیل شده است. بهتر است کمی 
را  خودتان  و  بدهید  استراحت  خودتان  به 
با کارهای عادی روزمره سرگرم کنید. فعاًل تصمیم 
راه  دراز  و  دور  چیزهای  دنبال  به  و  نگیرید  خاصی 
نیفتید. فقط به همین امروز فکر کنید و رویاپردازی 

درباره ی آینده را به روز دیگری موکول کنید.

با مسیری که  امروز ممکن است دیگران 
در پیش گرفته اید مخالفت کنند و شما 
می  سعی  بیشتر  هرچه  چرا.  دانید  نمی 

شوید.  می  گیج  بیشتر  بفهمید  را  اش  دلیل  کنید 
و  کنید  رها  را  چیز  همه  که  بگیرید  تصمیم  شاید 
اجازه دهید تا باد شما را به هر کجا که می خواهد 
ببرد. از آن جایی که فعاًل دیگران به شما نیاز دارند 

نمی توانید یک باره دست از همه چیز بکشید.

کتری آلومینیوم, استیل, لعابی یا 
پیرکس, کدام بهداشتی تر است؟

و  زودجوش  سبک،  آلومینیومی  کتری های 
قرار  خانواده ها  اقبال  مورد  بیشتر  ارزانقیمت ترند، 

گرفته  اند
از زمانی که سماور زغالی، نفتی، برقی و گازی جای 
خود را به کتری داده  است، چند سالی می گذرد و حاال 
در بازار به جز سماور تزئینی که با آب طال روکش شده 
و معدودی سماور برقی و گازی، آنچه دیده می شود، 
انواع و اقسام کتری های بلند و کوتاه و پهن و شیر دار 
و دسته دار و سوت دار رو گازی است که با جنس های 
مختلف آلومینیوم، استیل و پیرکس یا در انواع لعابی 

به فروش می رسند.
آلومینیومی  پز  و  پخت  ظروف  که  همان طور  اما 
آوردن  جوش  هستند،  افراد  سالمت  تهدیدکننده 
با  می تواند  هم  آلومینیومی  قوری  یا  کتری  در  آب 
مهاجرت یون های آلومینیوم به آب، سبب انتقال آن 
به نوشیدنی و بروز بیماری شود و هر چه آب، بیشتر در 
این ظروف جوشیده شود، مقدار آلومینیوم وارد شده 

به آن بیشتر می شود .
باعث  درازمدت  در  آلومینیوم  است،  حاکی  شواهد 
معده،  زخم  همچون  بیماری هایی  و  آلزایمر  بروز 
کم خونی،  استخوان،  پوکی  یبوست،  دهان،  خشکی 
می شود  رفتن  راه  در  بی تعادلی  و  زبان  رنگ  تغییر 
است.  نشده  ثابت  قطع  به طور  عوارض  این  البته  که 
همچنین استفاده از قوری های آلومینیومی برای تهیه 
دمنوش یا جوشانده گیاهان برگی شکل و ترش مزه، 
آن  ورود  و  از ظرف  آلومینیوم  بیشتر  موجب خروج 
به نوشیدنی می شود. متخصصان طب سنتی بر این 
باورند که استفاده طوالنی مدت از کتری آلومینیومی 
می  تواند در جذب روی و سلنیوم بدن اختالل ایجاد 
کند. توصیه می شود اگر در این جنس کتری رسوب 
آب ایجاد شده، کنده نشود چون از ورود آلومینیوم به 

آب جوش جلوگیری می کند.
1. کتری استیل

استیل همان فوالد ضدزنگ است که از ترکیب آهن و 
فلزات دیگر همچون کروم، نیکل، مولیبدن و تیتانیوم 
کتری  با  مقایسه  در  استیل  کتری  می شود.  ساخته 
آلومینیومی مقاوم تر و بهداشتی تر است، ولی کمی دیر 
جوش می آید، اما نکته مهم آن که در انواعی از ظروف و 
کتری های استیل غیراستاندارد که در بازار به وفور یافت 
می شود از سرب استفاده می شود که حتی در مقادیر 
کم سمیت باال دارد و شناسایی آن توسط مصرف کننده 

غیر ممکن است.
2.کتری پیرکس و لعابدار فلزی

روکش  لعابی معموال روی کتری هایی از جنس آهن 
نظر  از  لعابدار  کتری های  می شود.  کشیده  چدن  یا 
لعاب سطح آن  تا زمانی که  البته  بهداشتی سالمند، 
آسیب ندیده باشد و بدون خط و خش باشد. لعاب از 
اکسید فلزاتی همچون سرب، مس، کادمیوم، آرسنیک 
و پیگمنت های رنگی شیمیایی تهیه می شود که در 
صورت ریختگی و ورود به بدن برای سالمت مضر است 
فلز زیر  لعاب، یون های  با ترک خوردگی  از طرفی  و 
آن در آب جوش حل و وارد بدن می  شود. کند ذهنی، 
افسردگی و بعضی مسمومیت های درازمدت از عوارض 
آن است. کتری پیرکس نیز از نظر بهداشتی سالم است 
و می توان از آن روی شعله مالیم گاز استفاده کرد اما بر 

اثر گرم و سرد شدن ناگهانی و شدید می شکند.

فواید خوردن ماهی در دوران 
بارداری

به  دارد،  که  زیادی  خواص  دلیل  به  ماهی،  خوردن 
همه توصیه می شود اما اهمیت مصرف آن در دوران 
بارداری اهمیت زیادی دارد که در ادامه به فواید آن 

اشاره می شود
مصرف ماهی در طول بارداری چه تاثیراتی بر جنین 

دارد؟
که  است  اُمگا ۳  اسیدهای چرب  اصلی  منبع  ماهی 
برای رشد جنین مهم است. اما برخی ماهی ها نظیر 
حاوی  مخالی،  خال  ماهی  و  کوسه  شمشیرماهی، 
آسیب  موجب  می تواند  که  باال جیوه هستند  میزان 

نورولوژیکی شود.
مطالعه جدید شامل ۸۰۵ جفت مادر و فرزند در ۵ 
کشور اروپایی بود. در طول بارداری از زنان در مورد 
میزان مصرف ماهی شأن سوال پرسیده شد و آزمایش 

جیوه از آنها بعمل آمد.
زمانیکه کودکان در سنین بین ۶ تا ۱۲ سال بودند، 
سالمت متابولیکی شأن ارزیابی شد. سالمت متابولیک 
و  فشارخون  دورکمر،  اندازه  نظیر  فاکتورهای  شامل 

میزان کلسترول بود.
محققان دانشگاه کالیفرنیا جنوبی دریافتند کودکانی 
که مادرشان در زمان بارداری یک تا سه بار در هفته 
ماهی خورده بود در مقایسه با کودکانی که مادرشان 
بود،  کرده  مصرف  ماهی  هفته  در  بار  یک  از  کمتر 

سالمت متابولیکی بهتری داشتند.
اما محققان عنوان کردند در صورت مصرف بیش از 

سه وعده ماهی در هفته، فواید آن کاهش می یابد.

کدبانو
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7
شهرستان 

فرمانده انتظامي استان از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و کشف 28 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مأموران 
انتظامی میناب خبر داد.   سردار "غالمرضا جعفری" گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق فراوردهای نفتی، مأموران 
انتظامی شهرستان میناب با انجام گشت های نامحسوس از اقدام قاچاقچیان مبنی بر انتقال سوخت از خور سایت پرورش 
میگوی بندر تیاب به عمق دریا مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

جلوگیری از انتقال 28 
هزار لیتر سوخت قاچاق در 

میناب
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از  درصدی   ۱۱.۹ سهم  گفت:  هرمزگان  استاندار 
اعتبارات عوارض آالیندگی عسلویه برای نخستین بار 

به شهرستان پارسیان اختصاص یافت.
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  همتی  فریدون 
آالیندگی  عوارض  دریافت  برای  زیادی  پیگیری های 
برای  خوشبختانه  و  گرفت  صورت  عسلویه  منطقه 
نخستین بار بخشی از اعتبارات عوارض این آالیندگی 

به شهرستان پارسیان اختصاص یافت. 

بودجه کشور  و  برنامه  اعالم سازمان  بنابر  افزود:  وی 
عوارض  اعتبارات  از  درصد   11.9 بر  بالغ  اعتباری 
شهرستان  و  هرمزگان  استان  به  عسلویه  آالیندگی 

پارسیان اعطا شد
پایان سال گذشته  از  پیش  استاندار هرمزگان گفت: 
آالیندگی  عوارض  اعتبارات  از  درصد   3 اختصاص  با 
رایزنی  از  پس  که  بود  شده  موافقت  عسلویه  منطقه 
درصد   11.9 به  درصد   3 این  متعدد  پیگیری های  و 

افزایش پیدا کرد. 
پارسیان همجوار منطقه  وی تصریح کرد: شهرستان 
منطقه  این  آالیندگی  علت  همین  به  است  عسلویه 
خوشبختانه  که  گذاشته  اثر  پارسیان  شهرستان  بر 
پیگیری ها جواب داد و سهم آالیندگی اختصاص یافت. 
همتی ابراز داشت: با تحقیق این سهم می توان گام های 
موثری در توسعه و عمران بیش از پیش در پارسیان 

برداشت. 

سرهنگ جعفری خبر داد:

کشف موتورسیکلت 700 میلیون 
ریالی قاچاق در بستک

یک  کشف  از  بستک  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
میلیون   700 ارزش  به  قاچاق  موتورسیکلت  دستگاه 

ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، سرهنگ 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  جعفری  عبدالرحیم 
برقراری  و  نوروزی  طرح  راستای  در  گفت:  بستک 
شهرستان  آگاهی  پلیس  ماموران  اجتماعی،  امنیت 
بستک با دریافت خبری مبنی بر تردد یک دستگاه 
موتورسیکلت قاچاق در یکی از روستاهای شهرستان، 

بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی جهت بررسی 
صحت و سقم موضوع به محل اعزام و یک دستگاه 
موتورسیکلت خارجی 600 سی سی قاچاق را در یکی 
بیان  با  منازل شناسایی کردند. سرهنگ جعفری  از 
کشف  موتورسیکلت  ریالی  ارزش  کارشناسان  اینکه 
اذعان  اند  کرده  برآورد  ریال  میلیون   700 را  شده 
داشت: در این رابطه پرونده تشکیل و به مرجع قضایی 
ارسال شد. فرمانده انتظامی شهرستان بستک تصریح 
کرد: یکی از وظایف ذاتی پلیس مبارزه با پدیده شوم 
قاچاق کاالست و با توجه به تاثیر منفی این پدیده 
بر اقتصاد کشور، مجموعه انتظامی این شهرستان با 
برنامه ریزی دقیق و تالش شبانه روزی، با قدرت تمام 

با هرگونه قاچاق کاال مبارزه خواهد کرد.

خسارت 1/6میلیاردی کشاورزان 
سندرکی زیر رگبار تگرگ

آمدن  وارد  از  میناب  جهادکشاورزی  مدیر  مویدی، 
خسارت یک میلیارد و ۶00 میلیون ریالی در پی بارش 
شهرستان  این  سندرک  بخش  کشاورزان  به  تگرگ 

خبر داد.
جهادکشاورزی  سازمان  معاون  مویدی،  عباس 
هرمزگان در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: در پی بارش تگرگ در 11 فروردین امسال در 
بخش سندرک شهرستان میناب، کارشناسان ارزیابی 
خسارت برای ارزیابی اولیه به باغات و مزارع کشاورزی 
تشخیص  به  بنا  افزود:  وی،  شدند.  اعزام  منطقه 
کارشناسان در روستاهای تمبو باال و تمبو پایین به 
لیمو  باغ  هکتار  یک  و  کشاورزی  زمین  هکتار   20
خسارت وارد شده است.معاون سازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان، خاطرنشان کرد: در مجموع بارش تگرگ به 
میزان یک میلیارد و 600 میلیون ریال به کشاورزان 

بخش سندرک خسارت وارد کرده است. 

جوانان خودجوش سد راه نفوذ کرونا 
در پارسیان

در راستای تحقق کمپین در خانه بمانیم ؛جوانانی از 
شهردشتی پارسیان؛ اقدام به راه اندازی پیک موتوری 
رایگان کردند تا مایحتاج عمومی را تهیه و به مردم 

برسانند
شهرستان  مناطق  دیگر  همچون  دشتی  شهروندان 
با شیوع کرونا ویروس، خود نیز  این روزها  پارسیان 
احساس مسئولیت کرده و اقدامات گوناگونی را برای 
گذر از این دوران دشوار انجام می دهند. از جمله این 
اقدامات راه اندازی پیک موتوری رایگان در فروشگاه ها 
این شهر برای کمک به از بین بردن ویروس کرونا و 

جلوگیری از انتقال آن می باشد. 

زنان اهل سنت و شیعه جزیره هرمز 
بیش از ۳0 هزار ماسک تولید کردند

بادروج گفت: زنان اهل سنت و شیعه جزیره هرمز از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از 30 هزار 

ماسک تولید و بین گروه های هدف توزیع کرده اند.
» فرخنده بادروج «، مدیرعامل شرکت تعاونی نقش و 
نگار الماس هرمز در گفتگو با خبرنگار شبستان اظهار 
کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از 30 
هزار ماسک به همت بانوان جزیره هرمز تولید و بین 

گروه های هدف توزیع شده است.
روزانه  متوسط  طور  به  کارگاه ها  این  در  افزود:  وی 
1500 ماسک به همت 30 خیاط آموزش دیده تولید 
می شود. مدیرعامل شرکت تعاونی نقش و نگار الماس 
هرمز با بیان اینکه ماسک های تولیدی پیش از توزیع، 
مراحل استرلیزه و ضدعفونی شدن را طی می کنند، 
عنوان کرد: این ماسک ها در فواصل زمانی مختلف و 
به طور رایگان بین واحدهای صنفی ضروری به ویژه 
ادارات،  نانوایی ها و فروشگاه های عرضه مواد غذایی، 
نیروی انتظامی،کارکنان و کارگران شهرداری  و بنادر 

شهید حقانی بندر عباس توزیع می گردد.
وی اضافه کرد: روزانه 200 عدد ماسک نیز در بندر 

شهید ذاکری قشم توزیع می شود.
بادروج با بیان اینکه ماسک های تولیدی در محالت 
بیش  تاکنون  گفت:  می شود،  توزیع  نیز  بندرعباس 
مرادی  احمد  دفتر  با هماهنگی  ماسک  هزار  پنج  از 
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی به 
طور رایگان بین اقشار نیازمند در یکی از محالت شهر 

بندرعباس توزیع شده است.

خبــــر

نخستین سامانه کنترل ورودی 
مسافران کشور در قشم راه اندازی 

شد
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: سامانه )کیا( نخستین سامانه کنترل 
اندازی آن  با راه  ورودی مسافران به کشور است که 
در قشم، تاکنون ۲00 مسافر از این طریق وارد جزیره 

شده اند. 
مرتضی شیخ زاده بیان کرد: از ابتدای اجرای این طرح 
تاکنون، بیش از یک هزار نفر از قشموندان، برای ورود 

به جزیره در این سامانه ثبت نام کرده اند.
اسکله  جمله  از  ورودی  مبادی  در  داد:  ادامه  وی 
تهران،  های حقانی، الفت و پهل و فرودگاه قشم و 
غربالگری انجام شده و تنها افراد مجاز، می توانند وارد 

جزیره شوند.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
تلفنی سامانه  تماس  برقراری  از  ازاد قشم همچنین 
۴030 با مسافرانی که از طریق این سامانه ثبت نام 
ورود  از  پس  قشموندان  افزود:  و  داد  خبر  اند  کرده 
به منزل خود، از طریق پایگاه های بسیج محالت تا 
یک هفته در قرنطینه هستند و نکات الزم به ایشان 

گوشزد می شود.
شیخ زاده خاطرنشان کرد: قشموندان برای ورود به 
 QEA.QESHM.IR نشانی  به  توانند  می  جزیره 
حتی از طریق تلفن همراه، اطالعات مورد درخواست 
مبادی  در  کاپوتاژ  و  ورود  از  قبل  تا  کنند  ثبت  را 

ورودی، کنترل شوند

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
در میناب 

و  ایست  نقطه   ۶ در  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح 
بازرسی و ورودی و خروجی شهرستان میناب درحال 

اجرا است. 
طرح  این  گفت:  میناب  انتظامی  نیروی  فرمانده 
و  بسیج  احمر.  هالل  انتظامی،  نیروی  همکاری  با 
محمدرستمی  سرهنگ  شود.  اجرامی  مرکزبهداست 
افزود: در این طرح 8 هزار و 220 نفرغربالگری و هزار 

و 715 دستگاه خودرو بازگردانده شدند.
تعداد 10 فقره جریمه 500  افزود: دراین طرح  وی 
هزارتومانی اعمال شد و 8 واحد مغازه متخلف در این 

شهرستان پلمپ شدند. 

ُگلومی در بستک به ُگل نشست

رییس  از بستک،  اندیشه  به گزارش خبرنگار دریای 
گلدهی  از  بستک  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
در  بستک  تسان  منطقه   در  که  شیطان  انار  گونه  

سطحی بمساحت ۵ هکتار گسترده است خبر داد.
علمی  نام  با  شیطان  انار  گفت:  احمدپور  حامد 
از  ُگلومی  محلی  نام  و   Tecomella undulata
گونه های ویژه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 
است که گلدهی آن در شهرستان بستک از نیمه  دوم 

اسفند آغاز و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.
این گونه بسیار کوتاه است  افزود: دوره  گلدهی  وی 
و با توجه به اینکه این درخت برای اکوتوریسم ها و 
زمان  در  است،  دیدنی  بسیار  طبیعت  گردشگران 

گلدهی جلوه  زیبایی های آن را دوچندان می کند.
جنگلدار بستک در ادامه با بیان اینکه این گونه  نادر 
و کمتر شناخته شده از لحاظ شدت انقراض در طبقه  
بحرانی قرار دارد، از عموم مردم و گردشگران خواست 
تنها رویشگاه این گیاه ارزشمند در شهرستان بستک 
که در منطقه  تسان بخش مرکزی وجود دارد را مورد 
آن  برگ  و  از شکستن شاخه  و  دهند  قرار  حفاظت 

خودداری کنند.

ارایه خدمات حضوری بانک ها و موسسات 
اعتباری با رعایت طرح فاصله گذاری 

اجتماعی در کیش

اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  اجرای  راستای  در 
ویروس  پیشگیرانه  اقدامات  براساس مصوبات ستاد 
خدمات  ارائه دهنده  بانک های  شعب  برنامه  کرونا؛ 
بیستم  چهارشنبه  تا  شانزدهم  شنبه  از  حضوری 

فروردین اعالم شد.
در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  منتخب  شعب   
رفاه  برای  کیش  جزیره  در  فروردین  سوم  هفته 
خدمات  ارائه  دریافت  متقاضی  که  مشتریانی  حال 
از  شده  زمان بندی  برنامه  طبق  هستند؛  حضوری 
از  فروردین  بیستم  چهارشنبه  تا  شانزدهم  شنبه 

ساعت 9 تا 13 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
همچنین ساعت کاری بانک ها و موسسات اعتباری 
اداری  بخش های  سایر  همچون  کیش  جزیره  در 
اسفند  یازدهم  از  این جزیره  دولتی و خصوصی در 
شده  اعالم   13 تا   9 ساعت  از  ثانوی  اطالع  تا   98

است.
خود  بانکی  امور  پیگیری  به منظور  کیشوندان 
تلفن های  با شماره  غیرحضوری  به صورت  می توانند 
2۴ ساعته مرکز امداد مشتریان و تلفن بانک تماس 
بگیرند یا از طریق وبسایت بانک و موسسات اعتباری 

نسبت به پیگیری امور بانکی خود اقدام کنند.

خبــــر استاندار هرمزگان:

بخشی از اعتبارات عوارض آالیندگی عسلویه به پارسیان اختصاص یافت 

فرماندارمیناب   : 

گوش  با  مینابی  گفت: شهروندان  احمدی 
پیشگیری  ستاد  های  توصیه  به  دادن 
خلوت  ماندن،  خانه  در  و  کرونا  بیماری 
را  این شهرستان  تاریخ  بدر  ترین سیزده 

رقم زدند. 
ویژه  فرماندار   ،» احمدی  محمد   «
طرح  انجام  به  اشاره  با  میناب  شهرستان 
خانه  در  توصیه  و  اجتمایی  های  فاصله 
و  پیشگیری  ستاد  کرد:  اظهار  ماندن، 
12و  روزهای  در  کرونا  بیماری  با  مقابله 
13 فروردین با تشدید اعمال پیشگیرانه در 
شهرستان میناب از مردم خواسته بود تا 
در خانه بمانند و برای ازبین بردن زنحیره 
این بیماری برای سالمت خود و شهروندان 

میناب همکاری الزم را داشته باشند. 

وی افزود: در این طرح برای هرگونه عبور 
مانع  و  ایم  شده  قائل  محدویت  مرور  و 
داخل  به  شهروندان  و  خودروها  حضور 
شهر بودیم تا بتوانیم زنجیره این بیماری 
را قطع کنیم و مانع شیوع بیشتر آن در 
بین مردم باشیم.  فرماندار ویژه شهرستان 
میناب گفت: در روز 13 فروردین که روز 
طبیعت نام دارد و مردم هر ساله در دشتها 
و باغها و تفرجگاهها حضور پیدا می کردند، 
13 فروردین 1399 را برای مقابله با این 
بیماری در خانه ماندن را ترجیح دادند تا  
سالمت خود و همشهریانشان را تضمین 

کنند. 
احمدی گفت: در طول ۴0 سال گذشته 
13 فروردین  1399 به عنوان خلوت ترین 

خورد،  رقم  میناب  شهرستان  بدر  سیزده 
در صورتی که مردم شهرها و روستاها در 
تا  فروردین   12 روز  از  میناب  شهرستان 
عصر 13 فروردین را در تفرجگاهها وپارکها 
و مکانهایی با جادبه گردشگری حضور پیدا 

می کردند. 
میناب  اقدام مردم  این  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری  با  مقابله  برای  آنها  همکاری  و 
روز  از  کرد:  عنوان  بود،  نظیر  بی  کرونا 
12 فروردین با اعمال طرح فاصله گذاری 
اجتماعی  بیش از 806 خودرو از مبادی 
های ورودی و خروجی برگشت داده شده 
است. احمدی تصریح کرد: در سال گذشته 
در  حضور  برای  میناب  شهرستان  مردم 
تفریحگاها بیش از ۴۴8 هزار  لیتر سوخت 
فاصله  طرح  انجام  با  که  کردند  مصرف 
گذاری اجتماعی و همکاری مردم برای در 
خانه ماندن این میزان به  115 هزار لیتر 

کاهش پیدا کرده است.  
 13 روز  در  کرد:  بیان  میناب  فرماندار 
فاصله  طرح  اعمال  تشدید   با  فروردین 
اعمال  همچنین  و  اجتماعی   گذاری 
جریمه سنگین برای متخلفین ۴1 دستگاه 
 2 و  تومانی  هزار   500 جریمه  خودرو 

خودرو نیز توقیف شد.

خلوتترین سیزده بدر تاریخ میناب رقم خورد 
فرماندار جاسک:

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در جاسک
از اجرای طرح فاصله گذاری  فرماندار جاسک 
شهرستان  این  در  جدیت  و  قوت  با  اجتماعی 
خبر داد و گفت: تمام مبادی ورودی و خروجی 
شهرستان جاسک و مبادی دریایی تحت کنترل 

شدید است.
محمد رادمهر جاسک اظهار داشت : طرح فاصله 
شهرستان  در  اسفند   8 از  اجتماعی  گذاری 
جاسک آغاز شده و با قدرت و قوت ادامه دارد. 
اجرای  در  فهیم  مردم  خوشبختانه  افزود:  وی 

بابت مشکلی پیش  این  از  طرح فاصله گذاری اجتماعی همکاری الزم را دارند و 
نیامده و الزم است به این منظور از مردم فهیم شهرستان جاسک کمال تشکر و 

قدردانی را داشته باشیم.
فرماندار جاسک بیان کرد: تمام مبادی ورودی شهرستان با کمک نیروی انتظامی، 
بسیج و کادر بهداشت در حال کنترل است و در مبادی روستاها هم این کار توسط 

نیروهای خودجوش مردمی انجام می شود. 
وی ادامه داد: مبادی دریایی شهرستان جاسک هم تحت کنترل کامل قرار دارد و 
روزانه افرادی که ساکن شهرستان نباشند و قصد ورود داشته باشند متقاعد شده و 

به شهرهای خود بازگشت داده می شوند. 
رادمهر تصریح کرد: تجمع مردم و حضور آنها در تمام تفرجگاه ها و فضای های سبز 

درون و بیرون شهرها و روستاها در روزهای 12 و 13 فروردین ممنوع است.
اماکن  تمامی  درب  شده اند  موظف  دهیاری ها  و  شهرداری ها  کرد:  تاکید  وی 
گردشگری و تفریحی را به روی مردم و گردشگران ببندند و از حضور مردم در این 
اماکن جلوگیری کنند.  فرماندار شهرستان جاسک خاطرنشان کرد: خودرو هایی که 
دارای پالک غیر جاسک بوده وغیر ساکن باشند به جاده کنارگذر شهرستان هدایت 

می شوند.

بسیجیان  از  نفر  هزار  گفت:  رودان  سپاه  فرمانده 
شیوع  با  مقابله  های  طرح  آغاز  از  رودان  شهرستان 

ویروس کرونا در شهرستان بکارگیری شده اند
رودان  سپاه  فرمانده  عبداهلل صادقی  پاسدار  سرهنگ 
رودان  شهرستان  بسیجیان  از  نفر  هزار  کرد:  اظهار 
در  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  های  طرح  آغاز  از 

شهرستان بکارگیری شده اند.
فرمانده سپاه رودان افزود: 300 نفر از بسیجیان فقط 
کار  روزی  شبانه  صورت  به  شهرستان  نقطه   12 در 

کنترل و ورد و خروج اتومبیل ها را انجام می دهند
صادقی با بیان اینکه همه ظرفیت های بسیج در بحث 
ادامه  است  شده  بکارگرفته  کرونا  ویروس  با  مبارزه 

و  پاشی  محلول  ماسک،  تولید  گری،  غربال  کار  داد: 
که  هست  اقداماتی  دیگر  امکان،  و  معابر  ضدعفونی 
بصورت شبانه روزی توسط بسیجیان صورت می گیرد
بهداشتی  و  عملیاتی  اقدامات  کلیه  کرد:  تصریح  وی 
مبارزه  بسیج  مرکزی  قرارگاه  فرماندهی  تحت  بسیج 
با کرونا در شهرستان صورت می پذیرد و شکر خدا 
روند رضایت بخش و قابل اطمینانی در این راستا شکل 

گرفته است.
یاری خداوند  فرمانده سپاه رودان خاطرنشان کرد:به 
متعال بسیجیان این شهرستان تا پایان کار و غلبه بر 
این بیماری منحوس همراه با سایر متولیان  و دستگاه 

های پیشگیری و مقابله با کرونا خواهند بود.

یکهزار و چهار قشموند از هشتم فروردین برای ورود به جزیره به عنوان 
»سرگروه« در سامانه »کیا« ثبت نام کرده اند که اطالعات ۸۶۴ نفر تایید 

و مجوز تردد آنان صادر شده است. 
تا  آزاد قشم گفت:  ارتباطات سازمان منطقه  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
کنون در مجموع ۴52 نفر وارد جزیره شده اند که 213 نفر سرگروه 
و 239 نفر همراهان آنان بوده اند. سامانه »کیا« در راستای پیشگیری 
امکان  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  کرونا،  ویروس  شیوع  از 

بازگشت قشموندان به این جزیره طراحی شد.
قشموندان برای بازگشت به جزیره باید نسبت به ثبت نام در سامانه »کیا« 

به نشانی » http://qea.qeshm.ir« و دریافت مجوز ورود اقدام کند.
محمدرضا عباسی با اشاره به اینکه اطالعات سایر اعضای خانواده نیز به 
عنوان »همراهان« ثبت می شود افزود : بررسی های الزم برای ورود 138 

خانوار دیگر در حال انجام است. 

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشموی ادامه داد: 
تا کنون اطالعات 2 مورد به دلیل صحت نداشتن توسط سامانه رد و از 
ورود آنها جلوگیری شده است. وی تصریح کرد: بیشترین افراد وارد شده 
به جزیره قشم را جمعیت مقیم با 2۴8 نفر بوده است و پس از آن ها 
نیز  شاغالن با 223نفر و کارمندان اداره ها و سایر شرکت های تابعه نیز با 

19۴نفر بیشترین افراد وارد شده به جزیره را تشکیل می دادند.
عباسی از کنترل افراد ورودی توسط نیروهای بسیج برای رعایت قرنطینه 
خانگی خبر داد و افزود: اطالعات ثبت شده افراد پس از تایید نهایی، 

برای غربالگری در اختیار شبکه بهداشت و درمان قشم قرار می گیرد.
اعمال محدودیت ها در تردد و تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، بازارها و 
فعالیت ادارات با یک سوم نیروها در قالب طرح فاصله گذاری اجتماعی 
برای کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا تا 20 فروردین در استان ادامه 

دارد.

فرمانده سپاه رودان:

فرمانده سپاه میناب:

مجاهدان بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( 
میناب شایسته تقدیر هستند

ویروس  با  مبارزه  حوزه  در  سالمت  نیاگفت:مدافعان  احمدی  سرهنگ 
کرونا و دفاع از جان و سالمتی مردم دفاع مقدس دیگری را رقم زده اند.

سرهنگ دوم پاسدار طالب احمدی نیا فرمانده سپاه شهرستان میناب 
در گفتگو با هرمز ضمن حمایت و تقدیر از مجاهدت های شبانه روزی 
گفت:  شهرستان  این  ابوالفضل)ع(  حضرت  بیمارستان  درمانی  کادر 
مدافعان سالمت در شرایط کنونی در خط مقدم دفاع از جان و حریم 

سالمت مردم قرار دارند.
کنونی،  شرایط  در  و  امروز  اینکه  به  اشاره  با  میناب  سپاه  فرمانده 
جبهه جنگ و حفاظت از مردم کشورمان از نبردهای سخت به عرصه 
سالمت تغییر پیدا کرده است، افزود: مدافعان سالمت در حوزه مبارزه 
با ویروس کرونا و دفاع از جان و سالمتی مردم دفاع مقدس دیگری 

را رقم زده اند.
کادر  کنار  در  پاسداران  و  بسیجیان  تاکید کرد:  نیا  احمدی  سرهنگ 
لذا  ویروس کرونا هستند  کامل  ریشه کنی  تا  مردم  و همراه  درمانی 
به توصیه های بهداشتی و  تامردم  نیاز هست  این هدف  برای تحقق 

شعار همه در خانه بمانیم توجه ویژه ای داشته باشند.
احمدی نیا با بیان اینکه پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با 
کرونا جان خود را در طبق اخالص گذاشته اند،اذعان داشت: قدردان 
حماسه ایثارگری پزشکان، پرستاران و همه عواملی که در خط مقدم 

مبارزه با ویروس کرونا در شهرستان میناب قرار دارند، هستیم.

بکارگیری هزار بسیجی رودانی در طرح های مقابله با ویروس کرونا

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم:

ثبت نام 1004 قشموند در سامانه »کیا«

طیبه امینی بانوی کارآفرین سندرک گفت: روزانه طی سه شیفت کاری 
دو هزار عدد ماسک، ۲00 عدد دستکش و ۱00 دست لباس یک بار مصرف 
مخصوص کادر درمانی شامل کاله، پیراهن و شلوار در این کارگاه دوخته 

می شود. 
و  آمد  در  صدا  به  کشور  در  »کرونا«  ویروس  شیوع  خطر  زنگ  وقتی 
هشدارهای الزم به هم وطنان در این خصوص داده شد، بسیج عمومی 
برای پیشگیری و مبارزه با این ویروس در شهرستان میناب به راه افتاد.

اینجا بود که دسته دسته جوانان برومند این سرزمین همان گونه که در 
سال های دفاع مقدس سنگرها را خالی نکردند و فوج فوج روانه میدان 
نبرد حق علیه باطل شدند امروز نیز در مقابله با این ویروس احساس 
تکلیف کردند و پا در میدان عمل گذاشتند و با روحیه و عزمی جهادی 
گوشه ای از کار را بر عهده گرفتند و این حرکات خودجوش و آتش به 

اختیار در شهر سندرک واقع در شرق هرمزگان نیز مشهود است.

در این مسیر جهادی، بانوان نیز جا نماندند و دوشادوش مردان، احساس 
تکلیف کرده اند و با راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی با رعایت همه موارد 
و دستورالعمل های بهداشتی به تولید ماسک، دستکش و لباس درمانی 
یک بار مصرف پرداخته اند تا که شاید گوشه ای از کمبوده ها را جبران 
از کارآفرینان موفق  اقدام به همت خانم طیبه امینی یکی  این  کنند. 
منطقه با حمایت شورا، دهیار و جوانان بسیجی روستای »آرنگو باال« از 

توابع بخش سندرک شهرستان میناب صورت پذیرفت.
طیبه امینی در سندرک اظهار داشت: روزانه طی سه شیفت کاری دو 
هزار عدد ماسک، 200 عدد دستکش و 100 دست لباس یک بار مصرف 
مخصوص کادر درمانی شامل کاله، پیراهن و شلوار در این کارگاه دوخته 
می شود.. این کارآفرین جهادی در ادامه گفت: این اقالم به صورت رایگان 
در اختیار مرکز سالمت بخش، جوانان بسیجی جهت ضدعفونی سطح 

شهر و روستاهای اطراف و مردم عادی  قرار گرفت.

تولید ماسک توسط بانوان جهادگر درسندرک
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خبــــر

۱۹۱۰ پرونده تخلف درطرح نظارتی 
نوروزی هرمزگان تشکیل شد

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان گفت: 
از ابتدای اجرای طرح نظارتی نوروزی تاکنون، تعداد  
هزار و ۹۱۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد 
ریال در استان تشکیل و جهت صدور رای نهایی به 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.
خلیل قاسمی در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسان  افزود:  هرمزگان 
گذشته  سال  اسفندماه  ابتدای  از  هرمزگان  تجارت 
تاکنون)در ۴۱ روز کاری( از بیش از۳۱ هزار و ۵۸۲ 
مورد واحد صنفی مجاز و فروشگاه های بزرگ استان 

بازرسی انجام دادند.
پایش  منظور  به  بازرسی ها  این  داشت:  بیان  وی 
وضعیت بازار کاال و خدمات بویژه کاالهای اولویت دار 
و نظارت بر مراکز فعال استان و همچنین جلوگیری 
از هرگونه افزایش بی رویه قیمت ها و احتکار نکردن 
در  ایام،  این  در  مردم  نیاز  مورد  بهداشتی  کاالهای 
قالب طرح  نظارتی ویژه نوروز۹۹ صورت گرفته است.

هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
اظهارداشت: باتوجه به اطالع رسانی صورت گرفته در 
و  گزارش  هرگونه  به  پاسخگویی  و  دریافت  راستای 
شکایت مردمی دربخش مشارکت های مردمی ستاد 
هزارو ۲۸۶  تعداد  سازمان  بازرسی  و  نظارت  خبری 
از  و  تلفنی  صورت  به  مردم  سوی  از  گزارش  مورد 

طریق سامانه ۱۲۴ سطح دریافت کرده است.
گرفته  صورت  های  تخلف  بیشترین  افزود:  قاسمی 
نشدن  درج  گرانفروشی،  به  مربوط  مدت  این  در 
بوده  فاکتور  ارائه  نداشتن  نرخنامه و  قیمت و نصب 
تعزیرات حکومتی  به  بررسی و صدور رای  برای  که 
ارجاع شده است. وی در پایان تاکید کرد: شهروندان 
از سوی  می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف 
واحدهای صنفی، مراتب را با شماره تلفن گویا ۱۲۴ 
سامانه ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت 

هرمزگان گزارش کنند.

انتصاب مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس هرمزگان

نوسازی،  مدیرکل  سمت  به  هاشمی  سیدفخرالدین 
توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان منصوب شد.

ریاست  مهر  رخشانی  مهراله  سوی  از  حکمی  طی 
سید  کشور،   مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
فخرالدین هاشمی به سمت مدیرکل نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس هرمزگان منصوب شد. 
گفتنی است؛ سکان اداره کل نوسازی مدارس استان 
هرمزگان به دست جوانترین مدیرکل نوسازی مدارس 

کشور سپرده شد.

خبــــر

محمد نور نخستن نوزاد متولد شده 
در سال ۹۹ در هرمزگان

: »محمد  مدیرکل ثبت احوال هرمزگان اظهار داشت 
نور « فرزند مسعود و فاطمه نخستین نوزاد متولد شده 

این استان در بامداد اول فروردین سال ۹۹ است.
ضمن  استان  احوال  ثبت  مدیرکل  صادقی  داوید   
تبریک مجدد سال نو اظهارداشت: »محمد نور « فرزند 
مسعود و فاطمه نخستین نوزاد متولد شده این استان 

در بامداد اول فروردین سال ۹۹ است.
متولد  نوزاد  نخستین   : شد  یادآور  ادامه  در   وی 
شده در هرمزگان در ساعت سه دقیقه بامداد جمعه 
اعظم )ص(  پیامبر  بیمارستان  در  فروردین ۹۹  یکم 
شهرستان قشم متولد گردید و »محمد نور« نام گرفت.
مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان ضمن تاکید بر 
اهمیت نام نیکو برای فرزندان اظهار داشت: نام مناسب 
به  اعتماد  تعیین کننده در رشد  نیکو نقشی بسیار  و 
نفس و ایجاد هویتی مطلوب برای هر انسانی دارد. اسم 

هر فردی بخشی از هویت و شخصیت او است.
وی در ادامه اظهار داشت : رسالت والدین در تربیت 
 ... و  تربیت  و  روزی حالل،تعلیم  به  فرزندان  صحیح 
خالصه نمی شود بلکه انتخاب نام مناسب اولین قدم 
باید  که  شده  تلقی  فرزندشان  به  آنها  محبت  اظهار 

محقق شود .
»جهش  نام  به  سال  شعار  به  اشاره  با  پایان  در  وي 
تولید« که توسط مقام معظم رهبري نامگذاري شده 
است، ابراز داشت: همه ایرانیاني که دل در گرو آباداني 
کشور دارند باید دست به دست هم دهند و با تاسي 
از خواسته ها و هدف گذاري رهبري، گامي اساسي در 

اقتدار هرچه بیشتر ایران اسالمی بردارند

آغاز برداشت گندم در هرمزگان

از زمین های  از ۱۱ هزار و ۵۶۳ هکتار  برداشت گندم 
کشاورزی هرمزگان آغاز شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان 
پیش بینی کرد امسال ۵۲ هزار تن گندم از زمین های 

کشاورزی استان برداشت شود.
مهدی ترابی افزود: گندم های استان در ۶ شهرستان 
و  پارسیان  بستک،  میناب،  رودان،  آباد،  حاجی 
بندرعباس کشت شده که شهرستان حاجی آباد با ۱۰ 
هزار هکتار سطح زیر کشت بیشترین سطح زیرکشت 

را دارد.
برداشت گندم از اوایل فروردین در استان آغاز شده 

است و تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد.
استان  در  گندم  تضمینی  خرید  برای  گفت:  وی 
بدون  کشاورزان  تا  شده  اندازی  راه  خرید  مرکز   ۱۴
گندم  خرید  مرکز  نزدیکترین  در  مشکلی  هیچگونه 

خود را تحویل دهند.

شهاب زمانی

در حقیقت ویروس کرونا، ویروس خیلی وحشتناک و 
کشنده ای نیست بلکه بسیار موذی است و به راحتی 
ما  به  تواند  می  که  فاکتوری  تنها  و  رود  نمی  بین  از 
لمسی  ارتباط  که  است  بهداشت شخصی  کند  کمک 
بین افراد باید قطع شود و دست ها به طور مرتب  با 
آب و صابون شستشو داده شود این اشتباه را نکنیم که 
دست هایمان را مرتب با الکل شست و شو دهیم زیرا 
استفاده بیش از حد از الکل منجر به التهاب پوست می 

شود که خود عامل انتقال ویروس است.
کرونا  بستک،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
است. نداشتنی   و دوست  ناخوانده  همچنان میهمان 
از  و  کرده  تغییر  مان  های  زندگی  او  با  که  میهمانی 
روزمرگی ها تا تفریحات مان را تحت تاثیر قرار داده 
است.تب کرونا بسیاری از مناطق کشورمان را فراگرفته 
خرید  مراکز  و  ها  خیابان  که  شرایطی  در  و  است 
شهرهای کشور هر سال مملو از حضور پرشور خانواده 
ویروس  این  اما  بود،  نیاز  مورد  لوازم  خرید  برای  ها 

خطرناک بسیاری از مردم را خانه نشین کرده است.
شیوع ویروس کرونا در جهان و به تبع آن در کشور، 
استرس شهروندان از حضور در اماکن شلوغ از جمله 
بازار را افزایش داده و مردم را بر آن داشته تا با عمل 
حوزه  این  اندرکاراِن  دست  بهداشتِی  های  توصیه  به 
خود،  سالمت  اجتماعی،  و  فردی  بهداشت  رعایت  و 

اطرافیان و جامعه را تضمین کنند.
کرونا خیلی جدی، آرام و بی سر و صدا راه خود را در 
پیش گرفته و برای ورود به خانه ها و بدن ما چهار نعل 
می تازد.اهل تعارف نیست و بی دعوت، هرجا که ذره 
ای شرایط برایش مهیا باشد وارد می شود.مسئله این 
است که ما ایرانیان هنوز با وجود مشاهده آمار مرگ 
این ویروس، عمق فاجعه  به  و میر روزانه و مبتالیان 
را درک نکرده ایم و به بیان دیگر، مرگ و بیماری را 
فقط برای همسایه دانسته و خودمان را در مقابل این 
ویروس رویین تن میدانیم، اما با وجود اطالع رسانی 
های فراوان در مورد کرونا، هنوز خیلی ها آنچنان که 
باید و شاید آن را جدی نگرفته و اطالع کافی در مورد 

این ویروس ندارند.
برای اولین بار در شهر »ووهان استان هوبئی چین«، 
بدون علت مشخصی دچار سینه  مردم  اینکه  از  پس 

موثر  موجود  های  درمان  و  ها  واکسن  و  شدند  پهلو 
شد  شناسایی  ویروس  کرونا  از  جدیدی  نوع  نبودند، 
نفر،   ۱۰۰۰ مرز  از  کرونا  ویروس  تلفات  عبور  با  که 
سازمان بهداشت جهانی برای بیماری ناشی از آن نام 
کرونا،  به  که  را   )COVID-۱۹( کووید-۱۹  رسمی 
ویروس، بیماری و سال ۲۰۱۹ اشاره دارد انتخاب کرد.
شیوع  ای،  بیانیه  انتشار  با  جهانی  بهداشت  سازمان 
کرونا ویروس جدید را یک وضعیت اضطرارِی بهداشت 
به  جهان  تمام  برای  تهدیدی  که  کرد  اعالم  عمومی 

 شمار می رود.
حتی  و  اطراف  محیط  در  تواند  می  کرونا  ویروس 
با دستگیره در، تخت،  از طریق تماس  بیمارستان ها 
پالستیکی  سطوح  به  زدن  دست  و  تخت  لبه  میز، 
بیمار  فرد  با  مستقیم  تماس  در  که  دیگری  فلزی  و 
هستند منتقل شود.کرونا ویروس می تواند روی سطح 
باقی بماند. مختلف به طور میانگین بین ۴ تا ۵ روز 
برخی از آنها نیز می توانند تا ۹ روز خارج از بدن و 
در دمای اتاق دوام بیاورند.اگرچه تالش های بسیاری 

اما هنوز  انجام شده،  ویروس  این  واکسن  تولید  برای 
ریشه  برای  ویروسی  ضِد  مخصوص  داروی  یا  واکسن 
کن کردن، درمان قطعی، جلوگیری یا مقابله با عفونت 

های ناشی از کرونا ویروس بطور عام وجود ندارد.
رییس  خردمند  فروغ  دکتر  خانم  همین خصوص  در 
طی  بستک  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
در  اندیشه  دریای  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگویی 
مورد عالئم ویروس کرونا گفت: بیماری در ۸۰ درصد 
موارد بی عالمت می باشد و فرد مبتال از نظر ظاهری 
باشد.از جمله  بیماری  ناقل  تواند  سالم است ولی می 
عالئم بیماری عمدتا تب، گلودرد، سرفه خشک، بدن 

شدید  فرم  در  و  تعریق  با  همراه  اوقات  گاهی  و  درد 
همراه با تنگی نفس است.برخی از افراد هیچ عالمتی 
افراد دیگر،  اما در  ندارند، یا فقط عالئم خفیف دارند 
مانند  جدی  مشکالت  به  منجر  می  تواند  کووید-۱۹ 
سینه  پهلو، عدم دریافت اکسیژن کافی و حتی مرگ 
شود.این نشانه  ها بیشتر در افرادی که بیماری زمینه 

 ای دیگری دارند دیده می شود.
وی درباره راه های انتشار ویروس کرونا افزود: بیماری 
طریق  از  و  بوده  تنفسی  بیماری  یک  کووید-۱۹ 
ترشحات تنفسی فرد آلوده می تواند به افراد مختلف 
نیز می  به ویروس  آلوده  یابد.همچنین سطوح  انتقال 

سالم  افراد  به  ویروس  انتقال  در  مهمی  نقش  تواند 
داشته باشد.

نوپدید دانست و  بیماری  را یک  دکتر خردمند کرونا 
بیماری  این  مورد  در  ما  کلی  اطالعات  داشت:  اظهار 
به مرور تکمیل می شود ولی در مواردی بسیار اندک 
مشاهده شده که فرد در صورت ابتال و بهبود، مجددا 

نیز مبتال شده است.
وی تصریح کرد: هیچ غذای خاصی به عنوان ناقل یا 
و  غذایی  مواد  تمام  ولی  نیست  مطرح  بیماری  عامل 
اقالم مصرفی می توانند در فرآیند عرضه دچار آلودگی 
ضمن  باشند  داشته  نقش  بیماری  انتقال  در  و  شده 

اینکه حتما باید از خام خوری پرهیز کرد.
با  بستک  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس 
اعالم اینکه باال بودن ایمنی بدن در عدم ابتال به کرونا 
کمک شایانی می کند گفت: درخصوص تمام بیماری 
های عفونی، ایمنی بدن انسان کمک کننده می باشد 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  کووید-۱۹  بیماری  که 
سالمندان  ایمنی،  سیستم  نقص  با  افرادی  نیست.در 

و ... این عالئم می  تواند شدید تر شده و ذات  الریه و 
برونشیت را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه در بعضی افراد ممکن است عالئم 
انسان  به  انسان  انتقال  افزود:  دیرتر ظاهر شود  کمی 
در  آلوده  با شخص  فرد  اتفاق می افتد که یک  زمانی 
تواند  می   دادن  دست  و  عطسه  باشد.سرفه،  تماس 
سبب انتقال باشد.تماس با لوازم و اشیایی که شخص 
انتقال  باعث  می  تواند  نیز  است  کرده   لمس  آلوده 

بیماری شود.
بدن  ایمنی  وضعیت  اگر  داشت:  ابراز  خردمند  دکتر 
مطلوب باشد دوره این بیماری در افرادی که مبتال می 
را درنظر  این مسئله  باید  یابد.البته  شوند کاهش می 
داشت که سیستم ایمنی بدن انسان با یک روز و یک 
هفته تقویت نمی شود بلکه این یک پروسه طوالنی و 

مداوم می باشد.
افزایش  تاثیر  و  زمستان  فصل  پایان  به  اشاره  با  وی 
دما در استان گفت: گرم شدن هوا باعث ضعیف شدن 
انتقال  کردن چرخه  ُکند  در  ولی  شود،  نمی  ویروس 
که  صورت  این  به  باشد،  تاثیرگذار  تواند  می  ویروس 
باعث کم شدن ماندگاری ویروس بر روی سطوح می 

شود.
بستک  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس 
درخصوص راه های پیشگیری از ابتال به این بیماری 
و  بینی  و  دهان  چشم،  به  دست  تماس  عدم  گفت: 
مدت  به  حداقل  مداوم  صورت  به  ها  دست  شستن 
است. موثر  بیماری  انتشار  از  جلوگیری  در  ثانیه   ۲۰
همچنین استفاده از دستکش و ماسک در صورت لزوم 
و نیاز مبرم به بیرون رفتن از منزل توصیه می شود.
کلیدها، گوشی موبایل و دستگیره های در و ماشین را 

مرتب با محلول ضدعفونی تمیز کنید.
بهداشت  ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  خردمند  دکتر 
فاصله  افراد  از  متر   ۲ حداقل  کنید،  رعایت  را  فردی 
بمانید،  بگیرید، غذاهای مفید مصرف کنید، در خانه 
بیماری  از  اگر  نباشید،  مهمان  و  نپذیرید  مهمان 
نکنیم  نگاه  مجرم  به چشم  او  به  شدیم  باخبر  کسی 
از دو هفته درمان و قرنطینه  زیرا همین شخص بعد 
با رعایت بهداشت فردی به  خانگی، می تواند مجددا 
اجتماع بازگردد.با توکل بر خدا و همکاری مردم عزیز، 
کرونا را مهار می کنیم و روزهای خوب را دوباره شاهد 

خواهیم بود.

هراس جهانی از ویروس تاج دار موذی
ویروس کرونا، بسیار موذی است و به راحتی از بین نمی رود و تنها فاکتوری که می تواند به ما کمک کند بهداشت شخصی است.

به گزارش دریای اندیشه، دکتر حسین سلیمی گفت: 
قهرمانان جبهه سالمت  پشتیبان  بندرعباس  نیروگاه 

است .
دکتر حسین سلیمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برای  انجام شده  تمهیدات  به  اشاره  با  برق هرمزگان 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نیروگاه بندرعباس 
ویروس کرونا در کشور  اعالم شیوع  ابتدای  از  گفت: 
عملیاتی  طرح  هرمزگان  برق  تولید  مدیریت  شرکت 
ویژه ای را علیه ویروس کووید ۱۹ تهیه و آن را در این 

مجموعه صنعتی پیاده و اجرا نموده است. 
سلیمی یکی از مهمترین اقدامات نیروگاه بندرعباس 

را در مرحله اول اطالع رسانی ویژه درباره این بیماری 
به صورت  امر  این  ابتدا  از همان  و گفت  عنوان کرد 
روزانه در کانال های خبری این شرکت به سمع و نظر 
همکاران رسیده است . وی افزود : در راستای اجرای 
پروتکل های بهداشتی ابالغی از سوی وزارت بهداشت، 
تجهیزات  توزیع  و  تهیه  به  اقدام  بندرعباس  نیروگاه 
 , ضدعفونی  ژل   , ماسک  جمله  از  فردی  حفاظت 
اقدامات  از دیگر  دستکش برای کلیه همکاران نمود. 
به طرح غربال گری روزانه و  توان  این مجموعه می 
انجام تست تب سنجی برای کلیه کارکنان و ضدعفونی 
بهداشتی  ویژه  تیم  توسط  کار همکاران  کردن محل 

می  انجام  روزانه  صورت  به  که   , کرد  اشاره  شرکت 
پذیرد. 

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در اشاره به نقش حمایتی 
نیروگاه بندرعباس برای جلوگیری از شیوع این بیماری 
از تولید بیش از ۴۰۴ هزار لیتر مواد ضدعفونی برای 
مبارزه با بیماری کرونا خبر داد . وی در شرح این خبر 
استان  در سطح  کرونا  بیماری  شیوع  پی  در   : گفت 
نهادهای  و  اماکن  کردن  لزوم ضدعفونی  و  هرمزگان 
مختلف مجموعه نیروگاه بندرعباس با توجه به رسالت 
اجتماعی خود و در راستای کمک به نهادهای خدماتی 

پزشکی و بهداشتی اقدام به تولید آب ژاول کرد .

:تاکنون بیش از ۴۰۴ هزار  سلیمی خاطر نشان کرد 
نیروی  همچون  نهادهایی  اختیار  در  ژاول  آب  لیتر 
نظامي، شهرداری بندرعباس )ایمنی و آتش نشانی ( 
قرار گرفته است. وی گفت پرسنل زحمتکش نیروگاه 
بندرعباس همیشه در کنار رسالت ویژه خود که تولید 
برق پایدار در کشور بوده هیچ گاه از رسالت اجتماعی 
خود غافل نبوده و در برهه های حساس همیشه حامی 
و پشتیبان مردم شریف استان و کشور بوده است که 

در این روزها نیز حامی قهرمانان سالمت است. 
دکتر حسین سلیمی گفت : اجرای کامل پروتکل های 
ابالغی از سوی وزارت بهداشت در نیروگاه بندرعباس 
برای گذر از این بحران در دستور کار ویژه قرار گرفته 
به   , اداری  کار  ساعات  کاهش  راستا  این  در   . است 
رعایت  و  نیروگاه  در  پرسنل  حضور  رساندن  حداقل 
فاصله گذاری ایمن و بهداشتی برای پرسنل تعمیراتی 
سالن  تعطیلی  پایدار,  تولید  جهت  برداری  بهره  و 
غذاخوری , تهیه غذای پرسنل شیفت در شرایط کامال 
بهداشتی, تهیه لباس استریل برای پرسنل آشپزخانه , 
برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس, همچنین 
الزام به استفاده از دستگاه تشخیص چهره برای حضور 
این مجموعه صنعتی می  اقدامات  از جمله  و غیاب, 

باشد.

نيروگاه بندرعباس، پشتيبان قهرمانان جبهه سالمت
 مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان:

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک:
گرم شدن هوا باعث ضعیف شدن ویروس نمی شود، ولی در ُکند کردن 
چرخه انتقال ویروس  می تواند تاثیرگذار باشد، به این صورت که باعث کم 

شدن ماندگاری ویروس بر روی سطوح می شود.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس:

اجرای طرح غربالگری ویروس کرونا در پاالیشگاه ستاره خليج فارس
از  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
فاصله گذاری  طرح   سختگیرانه ی  پیاده سازی 
طرح  گفت:  و  داد  خبر  پاالیشگاه  این  در  اجتماعی 
صددرصدی  مشارکت  با  کرونا  ویروس  غربالگری 

پرسنل و پیش از ورود مجدد آن ها انجام می شود.
»محمدعلی دادور« در تشریح این طرح بیان داشت: 
در راستای حفظ سالمت پرسنل، خانواده معزز ایشان 
و صیانت از فرآیند تامین سوخت کشور پس از شیوع 
ویروس کرونا، تصمیم گرفتیم تا پیش از ورود پرسنل  
ویروس  غربالگری  نوروزی، طرح  تعطیالت  پایان  در 

کرونا را انجام دهیم.
خوداظهاری  فرم  تکمیل  بودن  اجباری  از  وی 
غربالگری کرونا برای پرسنل و خانواده ی آن ها خبر 
داد و گفت: پس از تکمیل این فرم ها و ویزیت برخط 
پزشک، تصمیم گیری در رابطه با نیاز به حضور فرد 
برای  نوبت دهی  یا  دورکاری  انجام  پاالیشگاه،  در 
قرنطینه در شهر بندرعباس توسط کمیته ورود انجام 

خواهد گرفت.
به  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 

شهر  از  پرسنل  نشدن  خارج  برای  اکید  توصیه های 
و  اشاره  نوروزی  تعطیالت  آغاز  از  پیش  بندرعباس 
 ۱۶ تا  اسفند   ۲۴ از  را  روزکار  پرسنل  کرد:  اضافه 
فروردین به دورکاری فرستادیم و تاکید داشتیم که 
این اتفاق به معنای مرخصی و اجازه خروج از شهر 
مرخصی  جزء  تنها  نه  ایام  این  و  نیست  بندرعباس 
افراد به حساب نیامد بلکه وعده دادیم تا مرخصی ها 

را پس از پایان بحران کرونا به آن ها اعطا کنیم.
اطالع رسانی  انگیزشی،  های  کلیپ  ساخت  از  وی 
ارائه ی  و  چهره به چهره  روشن گری  گسترده، 
فراغت  اوقات  کردن  پر  برای  سرگرمی  بسته های 
پرسنل در تعطیالت نوروز خبر داد و اظهار داشت: 
به  نمی توانستیم  به صورت صد در صد  این حال  با 
به  و  کنیم  اعتماد  آن ها  خانواده  و  پرسنل  قرنطینه 
همین دلیل با انتشار فرم خوداظهاری بدون در نظر 
گرفتن تنبیهات انضباطی برای افراد، سعی کردیم تا 

سالمت پرسنل را مورد پایش قرار دهیم.
دادور تاکید کرد: این امکان را دادیم که مهمانی از 
مدت  این  در  یا  آمده  پرسنل  خانه ی  به  شهرستان 

خانواده ی آن ها به مکانی پرخطر تردد داشته اند، لذا 
این طرح تنها برای حفاظت از سالمت خانواده، کم 
و حفظ  بندرعباس  از دوش شهر  درمانی  بار  کردن 
فرآیند تولید است و امیدواریم همچنان بدون حتی 

یک مورد مبتال به کرونا بتوانیم روند را ادامه دهیم.
چه  هر  اجرای  برای  زوایا  تمام  که  این  بیان  با  وی 
پاالیشگاه  در  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  بهتر 
ستاره خلیج فارس دیده شده است، گفت: با اجرای 
را  طرح  این  اجرای  اشکاالت  مختلف  مانورهای 
دریافتیم و اکنون با اطمینان بیشتری  طرح فاصله 

گذاری را اجرا می کنیم.
پزشک  چه  چنان  طرح  این  در  کرد:  تصریح  وی 
تشخیص دهد که فرد باید پیش از ورود به پاالیشگاه 
در قرنطینه قرار گیرد، مکان هایی را با امکانات کامل 
در نظر گرفته ایم تا وی پس از سپری کردن ۱۴ روز 

امکان ورود به پاالیشگاه را داشته باشد.
کرونا  مورد  یک  حتی  نشدن  مثبت  گفت:  دادور 
همراهی،  نشانه ی  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  در 
دریافت عمیق و درک پرسنل از شرایط موجود است 

باید به نوبه خودم از همکاری، همدلی و زحمات  و 
را  تشکر  کمال  ارجمندشان  خانواده های  و  پرسنل 

داشته باشم.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان 
ضمن آرزوی سالمتی برای یکایک مردم ایران به ویژه 
تالش های  امیدواریم  گفت:  هرمزگانی،  دریادالن 
شیوع  رسمی  اعالم  روزهای  نخستین  از  همکارانم 
بار بنشیند و بار دیگر سرافرازانه  کرونا در کشور به 

بتوانیم در راستای ایجاد جهش تولید گام برداریم.


