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 ولی فقیه  در هرمزگان

ین  صادرات ۷۸۰هزار تن بنز
از بندرشهید رجایی 

معاون اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان اعالم کرد:

توانمندسازی  ضرورت  
شغلی نیروی انسانی 
جوامع محلی مکران 

مدیرتعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
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بیشتر بخوانید

تیاب  بهره مندی روستای 
آوری  از شبکه جمع 

فاضالب در هرمزگان

ح کرد: مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس مطر

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افزایش 2۰۰ درصدی صادرات ابر

گذاری216 معدن هرمزگان در بزرگ ترین مزایده معادن  وا

برترین های دهمین جشنواره ملی فیلم اردیبهشت 
هرمزگان توسط هیات داوران معرفی شدند.

به گزارش جام جم آرای داوران دهمین جشنواره ملی فیلم 
ح ذیل است:  اردیبهشت به شر

جایزه بهترین تحقیق و پژوهش به همراه مبلغ 15 میلیون 
ریال تعلق می گیرد به بهروز عباسی دشتی برای فیلم "لنه 

بندرعباس 1927"

ین های دهمین    معرفی برتر
ــم  ــل ــی ــی ف ــ ــل ــ جـــــشـــــنـــــواره م

اردیبهشت  

هرمزگان
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پایان اقامت 7 روزه نظامی گنجوی 4 در ایزوایکو

شناور نظامی گنجوی4 یک شناور لندینگ کرافت کاتاماران با ظرفیت بارگیری ۸۰۰تن است که سال 1۳9۳ 
در مجتمع ایزوایکو طراحی و ساخته شده که طی هفته گذشته برای دومین بار جهت تعمیرات دوره ای 

وارد این مجموعه شد.
 ، ، عرض 1۸ متر به گزارش حوزه ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو، شناور نظامی گنجوی4 با طول ۶۰ متر

، سرعتی معادل 12 نات دارد. ارتفاع ۶/۳ متر
پروژه تعمیرات این شناور شامل: رنگ، سندبالست، اورهال سیستم رانش، شافت و پروانه و سکانها 
بوده که طبق برنامه زمانبندی هفت روزه انجام پذیرفت و روز یکشنبه 14۰۰/۰۳/۰9 عملیات به آب اندازی 

این شناور انجام شد تا فعالیت خود را از سر گیرد.



مدیر مخابرات منطقه هرمزگان 
پاسخگوی  سامد  سامانه  در  

تماس های تلفنی شد 

مرکز  در  هــرمــزگــان  منطقه  مــخــابــرات  مــدیــر 
مــردم  تلفنی  تماس های  پاسخگوی  ســامــد، 

استان بود.
منطقه  مدیر  یگانه  امیر  جام جم،  گــزارش  به 
ــا تــحــقــق حــقــوق شـــهـــرونـــدی و  در ارتـــبـــاط بـ
مرکز  در  حــضــور  ــا  ب ــردم،  ــ م ــا  ب بیشتر  تــعــامــل 
درخواست های  و  ســواالت  به  استان،  سامد 
پیگیر  و  گفت  پاسخ  مشتریان  و  شهروندان 

رفع مشکالت آنان شد.
بـــه مــــدت 2 ســاعــت به  کـــه  ایــــن جــلــســه  در 
و  شهری  شهروندان  ســوی  از  انجامید  طــول 
و  ح  مطر درخواستی  ــوارد  م استان  روستایی 

پاسخ مربوطه داده شد.
حاشیه  در  هرمزگان  منطقه  مخابرات  مدیر 
ایــن حضور اظــهــار داشـــت: حضور مــدیــران و 
مسئوالن دستگاه های اجرایی در مرکز سامد 
و ارتباط تلفنی با شهروندان در شرایط فعلی و 
شیوع ویروس کرونا به کاهش زمان رسیدگی 
افــزایــش  همچنین  و  حــضــوری  مــراجــعــات  و 

رضایمتندی مشتریان کمک می کند.
الکترونیکی  )ســامــانــه  ســامــد  اســـت  گفتنی 
ارتباط مردم و دولت( سیستم ارتباطی موثری 
میان مردم و مسئوالن بوده که از طریق این 
می توانند  گــرامــی  اســتــانــی هــای  هــم  ســامــانــه 
براحتی و بدون مراجعه حضوری درخواست ها 
ح  و مشکالت خود را با مسئوالن استان مطر

و پیگیری نمایند.

صادرات 7۸۰هزار تن بنزین از 
بندرشهید رجایی 

و  بنادر  کل  اداره  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 
دریانوردی هرمزگان گفت: در دو ماهه اول سال 
مجموع  در  شناور  فروند   2۳ وسیله  به  جاری 
شهید  بندر  اسکله های  از  بنزین  تن  7۸۰هزار 

رجایی صادر شده است.
یاد  زمان  مدت  در  کرد:  خرمشکوه بیان  منصور 
بنزین  تن  هزار   7۸۰ از  بیش  جاری  سال  شده 
شده  صادر  رجایی  شهید  طریق اسکله بندر  از 

است.
فروند   2۳ طریق  از  بنزین  میزان  این  افزود:  وی 
نفتکش با اختصاص سه پست اسکله به انجام 
اقتصادی  و  بندری  امور  معاون  است.  رسیده 
دریانوردی هرمزگان گفت:  و  بنادر  کل  اداره 
افزایش میزان صادرات فرآورده های نفتی و حجم 
الحاق  نفتی  1و2  اسکله های  در  ترافیک  باالی 
براین  داد،  قرار  توجه  مورد  را  جدید  اسکله ای 
قابلیت  که  جدید  اسکله  یک  اختصاص  اساس 
به  نفتی  فرآوردهای  انتقال  برای  اتصال  کمترین 

پاالیشگاه ها را دارا باشد، به تصویب رسید.
برگزاری جلسات متعدد، در  با  افزود:  خرمشکوه 
نهایت امر تغییر کاربری اسکله 4 که در نزدیکی 
امر  در  پیشتر  و  داشت  وجود  نفتی  اسکله های 

کانتینری فعال بود مصوب شد.
بخش  همکاری  با  کرد:  اضافه  خرمشکوه 
خصوصی عملیات تغییر کاربری اسکله یاد شده 
شروع و بهره برداری از این اسکله باکاربرد جدید از 

نیمه دوم سال 99آغاز شد.
و  بنادر  کل  اداره  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 
دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای سال 
جاری تاپایان اردیبهشت فقط از اسکله شمار)4( 
حدود 2۰۰ هزار تن بنزین با ۶ فروند شناور و 5۸۰ 
از  استفاده  با  1و2  اسکه  طریق  از  دیگر  تن  هزار 

17 فروند شناور صادر شده است.
در  بندر  عملیاتی  ظرفیت  افزایش  خرمشکوه 
و  تخلیه  امر  در  تسریع  همچنین  و  نفتی  حوزه 
بارگیری شناورها را از مزایای الحاق اسکله جدید 

شماره 4 اعالم کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به این که توسعه سواحل مکران از پروژه های 
ملی و جزو برنامه های وزارتخانه است، گفت: توانمندسازی شغلی نیروی انسانی جوامع محلی با 

استفاده از ظرفیت آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت دارد.
به گزارش جام جم هادی ابراهیمی در دومین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای 
اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که به میزبانی بانک توسعه تعاون و 

با دستور کار بررسی مشکالت و چالش های سواحل مکران برگزار شد، افزود: اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان باید نیازهای آموزشی منطقه را بررسی و شناسایی کند و متناسب با نیازها، 
آموزش های نیروی انسانی را اولویت بندی کند. وی در ادامه با توجه به تاکید مقام عالی وزارت 
انتخابات، اظهارداشت: مدیران  کاندیداهای  یا علیه  از هر گونه تبلیغات له  در خصوص پرهیز 
دستگاههای عضو و کارکنان مجموعه ها نباید از امکانات دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده 

کنند. ابراهیمی به حضور پرشور مردم در انتخابات تاکید واضافه کرد: روابط عمومی دستگاه های 
زیرمجموعه و مدیران با توجه به اقدامات و عملکردهایی که جهت ارائه خدمات به مردم انجام 
شده، اطالع رسانی های الزم را داشته باشند که این امر خود زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم 
در عرصه انتخابات است. در این نشست مدیران عضو متناسب با ظرفیت ها و وظایف مجموعه 

خود در خصوص مشکالت و چالش های توسعه سواحل مکران، بحث و تبادل نظر کردند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

ضرورت  توانمندسازی شغلی نیروی انسانی جوامع محلی مکران 

برق  نــیــری  تــوزیــع  شــرکــت  مدیرعامل 
اســتــان هــرمــزگــان گــفــت: امــســال 1۳ 
با  نــامــه هــمــکــاری  تــفــاهــم  ــزار و 9۰۰  هـ
و  اداری  صنعتی،  تــجــاری،  مشترکان، 
ساعات  در  همکاری  بــرای  کــشــاورزی 

اوج بار منعقد شده است.
 به گزارش جام جم هاجر عبدی افزود: 
تــا کنون هـــزارو 4۰۰  ابــتــدای امــســال  از 
مشترک اداری، دو هزار و 4۰۰ مشترک 
و  صنعتی  مشترک   2۰۰ هـــزارو  تــجــاری، 
بــرای  کــشــاورزی  مشترک   7۰۰ هـــزارو   ۸
همکاری در کاهش مصرف در ساعات 
اوج بار با عنوان برنامه پاسخگویی بار 

اعالم همکاری نموده اند.
 عبدی اظهار داشت: این تفاهمنامه ها 

امضا  به  مشترکان  با  بخش  چند  در 
رسیده که طی آن مشترکان در صورت 
ــاداش  ــن شــرکــت از پـ هــمــکــاری بــا ایـ
مصرف بر روی صورتحساب برق خود 
به  ــاره  اشـ بــا  وی  مــی شــونــد.  بهره مند 
جزئیات این تفاهم نامه ها گفت: این 
تفاهم نامه ها در بخش های استفاده 
کاهش  ــرق اضــطــراری،  ب از مــولــدهــای 
جابجایی  مصرف،  اوج  ساعات  در  بار 
تعطیالت هفتگی به روزی غیر از جمعه 
مشترکان  ــا  ب ســاعــتــه   24 بـــار  قــطــع  و 
داشت:  اظهار  عبدی  می شود.  بسته 
ساعات  تغییر  بــا  صنعتی  واحــدهــای 
کم  به زمان  بار  اوج  اوقــات  از  فعالیت 
هفتگی  تعطیالت  جابجایی  یــا  بـــاری 

ح مشارکت کنند. می توانند در این طر
خاموش  با  نیز  کــشــاورزی  مشترکان   
و  آب  پـــمـــپـــاژ  ــای  ــ ــوره ــ ــوت ــ م ــودن  ــ ــم ــ ن
استفاده از مولد های دیزلی می توانند 
این شرکت  با  اوج مصرف  در ساعات 
همکاری کنند. وی اضافه کرد: باتوجه 
اوج  ساعات  در  بــرق  هزینه  این که  به 
محاسبه  ساعات  سایر  از  بیشتر  بــار 
ح عالوه  می شود، مشارکت در این طر
ــرق مصرفی،  کــاهــش هــزیــنــه هــای ب بــر 
ــایـــداری مــی شــود.  مــوجــب افـــزایـــش پـ
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اشاره  نیرو  وزارت  مصوبه  به  ادامه  در 
ابـــتـــدای خـــردادمـــاه  از  افـــــزود:  و  ــرد  کـ
ــتــی مــوظــف شدند  ــای دول ــان ه ــازم س

کاری  ساعات  در  را  خــود  بــرق  مصرف 
غیر  وقت  در  و  داده  کاهش  نصف  به 

اداری فقط از 1۰ درصد ظرفیت مصرف 
خود استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت برق استان مطر ح کرد:
ثبت 13 هزار تفاهمنامه کاهش مصرف با مشترکان توزیع برق هرمزگان

در  هرمزگان  در  معدن   21۶ ــذاری  واگ از  هرمزگان  استاندار 
قالب بزرگ ترین مزایده معادن استان، خبر داد.
نشست  در  همتی  فــریــدون  جــام جــم  گـــزار  ــه  ب
شـــورای مــعــادن اســتــان هــرمــزگــان بــا اشـــاره به 
معادن  مزایده  بزرگ ترین  اجــرای  بــرای  آمادگی 
در  مـــعـــدن   21۶ ــداد  ــعـ تـ ــرد:  ــ کـ ــالم  ــ اعـ ــان،  ــ ــت اســ
هرمزگان، در قالب یک کار بزرگ ملی به مزایده 

گذاشته می شوند.
که  افـــــــرادی  داد:  ادامــــــه  وی 

در  یــا  ــد  دارنـ مــالــی  توانمندی 
و  تجربه  دارای  معدن  حــوزه 
 27 تــا   1۳ از  هستند،  فــعــال 
ــاری فرصت  خـــرداد ســال جـ
ایــــن مــزایــده  کـــه در  دارنـــــد 

ظرفیت  معدن   21۶ این  افــزود:  هرمزگان  استاندار  کنند.  شرکت 
به  نزدیک  آنها،  واگــذاری  با  دارند  را  نفر   55۰ برای  اشتغال  ایجاد 

1۰۰ میلیارد تومان در این معادن سرمایه گذاری خواهد شد.
استان  در  متنوعی  معدنی  مـــواد  کــه  ایــن  بــیــان  بــا  همتی 
معادن  این  کردن  فعال  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  هرمزگان 
به  تکیه  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  جهت  در  هرمزگان،  در 
معدنی  صنایع  زنجیره های  تکمیل  و  داخــلــی  ظرفیت های 

نقش بزرگی در کشور و استان خواهد داشت.
ــعــات اکــتــشــاف  ــه نــتــیــجــه مــطــال ــا اشـــــاره بـ وی بـ
انجام  با  گفت:  هرمزگان،  در  معدنی  پهنه های 
پهنه  در  بخشی  امید  نتایج  مطالعات  ایــن 
ــد و  ــت آمـ مــعــدنــی فــیــن و بــاغــات بــه دسـ
ــدوده با  ــحــ ــج مــ ــن مـــوجـــب اکـــتـــشـــاف پ
وارد  که  شد  مس  و  آهن  پتانسیل 

مرحله سرمایه گذاری و بهره برداری می شود.
استان  خوب  خیلی  ظرفیت های  از  را  معدن  هرمزگان،  استاندار 
هرمزگان برشمرد و اظهار کرد: تالش کردیم مطالعات و اکتشاف 
دقیق،  شناخت  بــا  تــا  شــود  فــعــال  اســتــان  در  معدنی  پهنه های 
و  گیرد  قــرار  پیگیری  مــورد  ظرفیت ها  با  متناسب  سرمایه گذاری 
بزرگی در مطالعات پهنه های معدنی شمال  گام بسیار  همچنین 

استان و شهرستان بشاگرد نیز برداشته شد.

استاندار هرمزگان اعالم کرد:

 واگذاری 216 معدن   هرمزگان در بزرگ ترین مزایده معادن  

مــوســســه خــیــریــه ســاحــل خلیج 
راســـــتـــــای  در  فــــــــــارس 
مبتال  کودکان  از  حمایت 
هرمزگان  استان  سرطان  به 
در سال 1۳۸9تشکیل شد با شماره ۸۸۸ در بندرعباس 
به ثبت رسید. این موسسه مردم نهاد است و از طریق کمک های 

مردمی اداره می شود.
پزشک  نخستین  مولوی  علی  محمد  دکتر  پیشنهاد  به  موسسه  این 
رئیس  نــاظــمــی  ودکــتــر  هــرمــزگــان  در  ســرطــان  و  خـــون  تخصص  فـــوق 
درمــان  هزینه های  کاهش  هــدف  با  بندرعباس  کــودکــان  بیمارستان 

کودکانی که به سرطان مبتال هستند تاسیس شد.
آغاز شد واکنون   فعالیت این موسسه با حمایت ۳5 کودک سرطانی 
4۰۰ کودک از سنین نوزادی تا 15 سال از حمایت های درمانی و آموزشی 

موسسه خیریه ساحل خلیج فارس بهره مند هستند.
بازارچه های  برپایی  مــردمــی،  کمک های  محل  از  موسسه  ایــن  درآمــد 

خیریه فروش غذاهای بومی محلی، کمک های خیران اداره می شود.
مدیر اجرایی موسسه خیریه ساحل خلیج فارس در گفتگو با جام جم 
خیر  امر  این  بنیانگذار  که  ساحل  خیریه  موسسه  مدیر  از  قدردانی  با 
فضای  که  این  بیان  با  کیوانی  صدیقه  افــزود:  است  بوده  هرمزگان  در 
موجود بخش خون و سرطان کودکان جوابگوی بیماران استان نیست 
گفت: هم اکنون شیمی درمانی سراپایی در کانکسی که اهدایی خیران 
تخت   2۰ دارای  نیز  بیماران  این  بستری  بخش  و  می شود  انجام  است 

است که جوابگو ی بیماران نیست.
غربی  ضلع  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  کــرد:  اعــالم  سیرمندی  کیوانی 
بیمارستان کودکان 25۰ متر زمین در اختیار موسسه خیریه حمایت از 

کودکان سرطانی قرار داده است.
وی با اشاره به این که عمیلیات ساخت این بخش بیمارستانی توسط 
یک پیمانکار خیر به نام بابایی آغاز شده است افزود: مصالح مورد نیاز 

ساخت نیز از محل کمک های مردم خیر تامین می شود.
مهم  بسیار  امر  این  در  شد  خواستار  هرمزگان  مــردم  از  ادامــه  در  وی 
آنچه در توان دارند در ساخت این بخش،  به کمک موسسه بیایند و 
تامین  در  و  دهند  قــرار  خود  حمایت  مــورد  را  استان  سرطانی  کودکان 

مصالح همراهی کنند.
مدیر اجرایی موسسه ساحل گفت، هر ساله در ماه های رمضان خیران 
بانوان وخیران  که  قرار می دهند  این موسسه  اختیار  در  دو فروشگاه 
هرمزگانی با فروش محصوالت صنایع دستی و غذاهای بومی محلی در 

ج درمان این کودکان همکاری می کنند. تامین مخار
صدیقه کــیــوان در ایــن ارتــبــاط نــیــزاز خــیــران و دســتــگــاه هــای اجــرایــی، 

موسسه  این  اختیار  در  را  دائمی  غرفه ای  کرد:  درخواست  و  شهرداری 
قرار دهند تا بتوانند محصوالت صنایع دستی و غذاهای بومی محلی به 

نفع کودکان سرطانی به فروش برسانند.
خون  تخصص  فوق  و  متخصص  چهار  اکنون  هم  که  این  اعــالم  با  وی 
و سرطان کودکان در استان هستند گفت: برخی تجهیزات پیوند مغز 
استخوان نیز برای درمان بیماران خون و سرطان تامین شده است که 
با اتمام ساخت بیمارستان خون وسرطان، عمل پیوند نیز در استان 
انجام خواهد شد و نیاز به انتقال بیمار ان عمل پیوند به استان های 

دیگر نخواهد بود.
به  آنــان  مراجعه  و  استان  از  سرطانی  بیماران  خــروج  با  ارتــبــاط  در  وی 
بیمارستان های دیگر در کشور گفت: هم اکنون همه خدمات درمانی 
ج  این بیماران در بندرعباس انجام می شود و نیاز به مراجعه آنان به خار

از استان نیست.
بیمارستان  ایــن  در  سرطانی  کودکان  آمــوزش  بخش  با  ارتباط  در  وی 
اولین   95 ســال  در  ــرورش،  پـ و  آمـــوزش  و  موسسه  حمایت  بــا  گفت: 
کودکان  بیمارستان  در  کودکان  این  اختصاصی  بیمارستانی  مدرسه 
کار  به  از تحصیل شروع  بیماران جا مانده  آموزش  باهدف  بندرعباس 

کرد.
وی در ادامه از معلمان و مدیرانی که به طور خیریه تدریس و موسسه 

را همراهی می کنند قدردانی کرد.
برای  بخش  ایــن  در  ح  مفر و  شــاد  برنامه های  اجــرای  به  همچنین  وی 
کودکان اشاره کرد وافزود:این موسسه به مناسبت های مختلف ویژه 

برنامه های برای این کودکان اجرا می کند.
 مدیر اجرایی موسسه خیریه ساحل از برگزاری پویش رستگار درختان 
در راستای درامدزایی برای درمان کودکان سرطانی نیز از دیگر اقدامات 

این موسسه نام برد.
وی افزود: این پویش به پیشنهاد یکی از هنرمندان برای تامین بخشی 

از هزینه های درمان بیمار ان سرطانی برگزارشد.
باطله  کاغذهای  جمع آوری  با  مردم  پویش  این  در  که  این  بیان  با  وی 
در  افــزود:  کردند  حمایت  سرطانی  کودکان  از  موسسه  به  ان  وتحویل 
همین ارتباط نیز از همه مردم خواستار تحویل کاغذهای باطله خود به 
این موسسه هستیم تا از محل فروش این کاغذها هم در سالم نگه 
داشتن محیط زیست کمکی کرده وهم از محل فروش آن، از کودکان 

سرطانی حمایت کرده باشیم.
وی در ادامه سخنان خود از مدیریت سازمان انتقال خون استان نیز 
قدردانی کرد و افزود: با توجه به شرایط سخت و کمبود خون در استان 
از تامین خون و پالکت به بیماران سرطانی هیچ کوتاهی  این سازمان 

نکرده است.

یغ نکنیم حمایت خود را  از کودکان سرطانی در
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اجتماعی
امکان استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مالقات مجازی با زندانیان در هرمزگان

کرد: به منظور تحقق شعار "قوه قضاییه هوشمند در  کل دادگستری هرمزگان اعالم  رئیس 
تراز انقالب اسالمی" با توسعه زیرساخت های الزم، امکان استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی برای مالقات مجازی با زندانیان در این استان فراهم شده و خانواده زندانیان می توانند 

از طریق مراجعه به دفاتر تعیین شده در این خصوص اقدام نمایند.
ح، با تأمین تجهیزات الزم  به گزارش جام جم علی صالحی با بیان این که به منظور اجرای این طر

در حوزه سخت افزار، عملکرد  سیستم و سامانه ها نیز ارتقاء یافته است، اظهارداشت: این 
مالقات های مجازی با استفاده از سامانه سهراب صورت می گیرد و دفاتر خدمات الکترونیک 
ح را اجرا می کنند.  یافت  علی صالحی در خصوص جزئیات  قضایی با فضاسازی مناسب این طر
ح اظهار داشت: پس از هماهنگی های الزم و احراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری  این طر
توسط اپراتور و ناظر مالقات الکترونیکی به خانواده زندانی اعالم می شود و آنها با وارد کردن 

نام کاربری و رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضائیه شده و مالقات تصویری خود را برقرار 
می کنند و در مدت زمان تعیین شده امکان مالقات صوتی و تصویری مهیا می شود.

ح  با تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل طر گفتنی است، دادگستری استان هرمزگان 
ح را در  ، اجرای این طر مالقات الکترونیک زندانیان و خانواده هایشان برای اولین بار در کشور

تیرماه 1۳99 آغاز کرد که تاکنون به صورت مستمر در حال اجرا می باشد.

سه شنبه    1۸ خرداد 14۰۰   شماره 5956

 ، موتور خورجین  از  کرد،  پهن  را  حصیر  گز  درخت  زیر  زن 
فالکس چای و بساط عصرانه را در آورد، 

به  و  آورد  در  بقچه  توی  از  «را  »هوار ها  آن طرف تر  کمی  مرد 
به  و  ریخت،  استکان  در  را  چای  زن  انداخت،  نگاهی  نخل ها 
کرد،  نزدیک  به دهان  را  کرد، چای  که دورتر می شد نگاه  مرد 
روی  گنجشک های  بود،  پیچیده  جا  همه  نارنج  بهار  بوی 

درخت گز جیک جیک می کردند.
پری پرده را کنار زد، گنجشک ها از روی سیم برق پریدند. سایه 

اش روی چهره تکیده زن افتاد، من رومی شناسی مامان؟
زن فقط گفت: َپر و چشمانش را به دوردست و به طرف کوه 
الهی  گفت:  و  خندید  بلند  صدای  با  پری  چرخاند،  غبارآلود 
دورت بگردم که فقط من رو یادت مونده.لبش را به پیشانی 
زن نزدیک کرد: من پری ام !پر تو. و ملحفه ها را عوض کرد و 
آمد،  لباسشویی  ماشین  چرخش  شد.صدای  ج  خار اتاق  از 

گوشش به بوق ممتد تیز کرد.
بلند  آنها  جلوی  او  و  شدند،  پیاده  تراکتور  از  امیر  و  کنیز 
را به سمت زن گرفت و این هم سهم شما  شد. کنیز »پیل 
زود  نیست  !خیلی  هوار  مغ  رفته  کجان؟  مشهدی  بچه ها،  و 

میاد! و چشم به باغ دوخت. مرد نیامد.
امیر چای را که خورد گفت: بریم مشهدی حتما کار داره. زن 
رفتن شان را تماشا کرد، صدای تراکتور با ماشین لباسشویی 

در هم شد، دل نگران شوهرش بود. 
با صدا چشمانش راچرخاند، صدای بچه می آمد. پری آخرین 
پیراهن زن را روی طناب توی بالکن پهن کرد. با لبخند نگاهی 

به مرد و زن جوان انداخت که وارد اتاق زن شدند.
آمد  خوش  پری  نگفت.  چیزی  کردو  برندازشان  تردید  با  زن 
گفت، مرد جوان پرسید: حالش چطوره؟ امروز بهتر ه من رو 

! شناخت، صدام کرد َپر
و  جیک  که  کرد  نگاه  درخت  روی  گنجشک های  به  زن 

جیک شان فضا را پر کرده بود.
آورده  تازه  آبمیوه  حسین  داداش  مامان  شد،  نزدیک  پری 
می خوری، با التماس گفت: بابات رفته تو باغ هنوز برنگشته، 
می ترسم از درخت افتاده باشه، برین کمکش من نمی تونم.

االن  ادامه داد:  زن  کرد.  نگاه  به مرد  و  کشید  آه عمیقی  پری 

عمو امیر و زن عمو اینجا بودن عجله داشتن، پیل هم آوردن، 
روم نشد بگم برن تو باغ سراغ بابات، برین خیر ببینین. 

مرد گفت: مامان بابا که خیلی وقته مرده، زن اشک از صورتش 
سرازیر شد، پری آرام در گوشش گفت: من حرف هات رو باور 

می کنم میرم کمکش می کنم، نگران نباش کدوم باغ رفته؟
چشمان زن برق زد، و گفت؛باغ »بن گود«باغ بزرگه. پری گفت: 
را گرفت: تو هم درخت های  بسپرش به من. زن دست پری 
گز رو  میبینی باغ همینجاست. پری گفت: آره خیلی گنجشك 
اینجاست! زن آه راحتی کشید و گفت: باالخره یکی فهمید که 
من کجام، همه میخندند، فکر می کنند دیوانه شدم، می گن 
رو تخت خوابیدی اینجا بندره. دستش را به لحاف زیر پایش 
گفت:تو  پری  لحاف،  میگن  حصیر  این  به  وگفت:  کشید 
همین جا باش من میرم دنبال بابا، زن لبخند زد؛خیر ببینی. 
مانند  که  کرد  نگاه  خورشید  به  زن  پذیرایی،  توی  رفت  پری 
برگ های  روی  نارنجی  نور  کوه می رفت،  به پشت  زرد  پرتقالی 

نخلستان پخش شده بود. 
می شد.  نزدیک  هوار  خوشه های  با  که  دید  را  مرد  دفعه  یک 
چقدر  می دونی  نیای.  می خواستی  گفت:  عصبانی  لحنی  با 

دلواپس شدم.گفتی فقط شش نخل هوار می خواد.
مرد لبخند زدو گفت: باورت میشه، فسیل های کوچیک همه 
سه  فقط  میشه  مگه  زودی  این  گفت:به  زن  کرده!  طغول 

سالشونه!
مرد گفت: حاال که شده، زن خورجین را روی موتور گذاشت، 
سر  پشت  داد.  جا  خورجین  گوشه  آرام  را  هوار  خوشه های 
مرد نشست. مرد هندل زد و حرکت کرد. نسیم صورت زن را 

نوازش داد.تکه ای از خورشید پشت کوه جا مانده بود.
اتاق  به  پری  بود.  پیچیده  نخلستان  در  هوار  خوش  بوی 

برگشت و آرام گفت: بابا باالخره اومد....
: گرده درخت نخل مذکر  هوار

طغول: محصول ابتدایی نخل که خوشه های و شکوفه های 
نخل را در خودش جا می دهد.

فسیل: نخل جوان
: فصل گرده افشانی نخلستان مغ هوار

داستان از پروانه ماندگاری

داستان های بومی و محلی

» »خوشه های هوار

معرفی نخبگان، نویسنده گان و هنرمندان هرمزگانی
خالو راشــد

نویسنده،   ، شاعر راشــد(  )خالو  به  مشهور  انــصــاری  ــد  راش
روســتــای  در   135۰ ــال  س متولد  طــنــزپــرداز  و  نــگــار  ــه  ــام روزن
 3۰ از  بیش  الرستان.  باغ  صحرای  بخش  توابع  از  دیده بان 

سال است که ساکن بندرعباس است. 
همکاری  مطبوعات  بــا  کــه  اســت  دهــه  دو  بــه  نــزدیــک  وی 
حوزه  در  که  است  15ســال  از  بیش  دارد.  و  داشته  مستمر 

هنری فعالیت می کند. 
طنز  دفتر  مسئول  و  هرمزگان  در  طنز  انجمن  بنیانگذار 
حوزه هنری استان. وی به طور حرفه ای از اوایل دهه هفتاد 
کــرده  آغــاز  طنز  داســتــان  و  شعر  زمینه  در  را  خــود  فعالیت 

است.
پارسی،  طنز   ، طنز دنیای   ، امــروز جوانان  هفتگی،  اطالعات 
آقــا، پــســران و دخــتــران، صبح ســاحــل، دریــا،  گــل  خورجین، 
مرجان، گامبرون، ندای هرمزگان، و…از جمله نشریاتی است 
را داشته است. در حال  آنان  با  که انصاری افتخار همکاری 
حاضر نیز در روزنامه ندای هرمزگان به عنوان خبرنگار و دبیر 
گروه شهرستان و همچنین دبیر گروه طنز مشغول انجام 

فعالیت است. 
مدرک تحصیلی راشد معادل لیسانس ادبیات می باشد.

شکاک،  بندری،  ادیب   : مستعار نام های  با  سال ها  این  طی 
فیل عینکی، خالوراشد، کوسه  جنوب، دل آقا، بچه دیده بان 

،….با نشریات همکاری داشته و دارد.
کتاب های منتشر شده:

١- دغدغه های بی خیالی ) سال 1۳79(
٢- این مرد مشکوک )سال 1۳۸2(
٣- لطفا میخ نشوید )سال 1۳۸۳(

4- پشت پرده )1۳۸4(
5- طنزینه = طنز اینه !! )سال 1۳۸7 (

مقام ها :
١- سال ۸۰ منتخب جشنواره سراسری طنز جوان کشور

کــانــدیــدای دریــافــت جــایــزه در جــشــنــواره بین  ٢- ســال ۸2 
المللی طنز

٣- سال ۸4 نفر اول کشور درجشنواره سراسری طنز طهران
4- سال ۸4 نفر دوم جشنواره طنز کشکستان کرمان

5- سال ۸4 کاندیدای دریافت جایزه در جشنواره سراسری 
مطبوعات کشور

فــارس  خلیج  مطبوعات  جــشــنــواره  دوم  نفر   ۸5 ســال   -۶
درزاهدان

٧- سال های ۸۶ نفر اول جشنواره مطبوعات خلیج فارس با 
حضور استان های جنوبی و فارس و کر مان.نفر اول مراسم 
شعر طنز شکرخند در تهران اردی بهشت ۸7 به انتخاب و 
در  اول  مقام  همچنین  و  احترامی  منوچهر  یاد  زنده  داوری 
خلیج  نگاری  روزنامه  برترین های  استانی  جشنواره  اولین 

فارس در مرداد ۸7
٨- سال ۸۸ نفر اول کشور در بخش ویژه جشنواره سراسری 
منطقه ای  جشنواره  سومین  در  نفرسوم  و  مکتوب  طنز 

مطبوعات خلیج فارس در سیستان و بلوچستان.
٩- سال ۸9 تقدیر شده در جشنواره سراسری طنز مکتوب.

1۰- برگزیده جشنواره وبالگ نویسان طنزکشور در سال 9۰
11- جزو نفرات نهایی 5 دوره جشنواره سراسری طنز مکتوب
12- نفر دوم چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات خلیج 

فارس در خوزستان سال ۸9
1۳- جزو نفرات برگزیده کشوری در جشنواره سراسری حوزه 

هنری در سال 9۰
14- نفر اول نخستین جشنواره مطبوعات ملی خلیج فارس 

در سال 9۰
ــه مــطــبــوعــات  ــانـ ــزی خـ ــرکــ مــ ــیـــس شـــــــورای  رئـ ــب  ــائـ نـ  -15

دردورنخست
اتفاق  به  استان  وقــت  استاندار  عالی  مشاور  حکم  با   -1۶
استاد رضایی و استاد محمد علی بهمنی در کمیته فرهنگ 
نــکــوداشــت  مــراســم   ۸۶ ســـال  در  اســتــان  نخبگان  هــنــر  و 
از  کشور  سراسر  طنزپردازان  و  شاعران  حضور  با  خالوراشد 
سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان برگزارشد و در سال 
۸۸ از سوی فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان یکی از مفاخر 

ح فرهنگ و هنر مورد تجلیل قرار گرفت. مطر
)طهران( در سال 91 17-از نفرات برتر جشنواره سراسری طنز
مطبوعات  سراسری  جشنواره  نوزدهمین  در  اول  1۸-مقام 

در سال 91
و  مطبوعات  ملی  جشنواره  نخستین  برتر  نفرات  19-جــزو 

خبرگزاری های طنز در سال 91.
2۰-نـــفـــربـــرتـــر هــفــتــمــیــن جـــشـــنـــواره فــصــلــی مــطــبــوعــات و 

خبرگزاری های طنز سراسر کشور در سال 91
و  ملی،فرهنگی  جشنواره  نخستین  برگزیده  نفرات  21-جزو 
مشهد  در  شعر  و  داستان  رشته  دو  در  کثیف  طالی  هنری 

مقدس سال 92
22-نفر اول جشنواره منطقه ای مطبوعات و خبرگزاری ها در 

یزد.سال 92
و  مطبوعات  ســراســری  جشنواره  بیستمین  اول  2۳-نــفــر 

خبرگزاری ها….در رشته طنز نوشتاری در سال 92
سراسری  جشنواره  هشتمین  در  برگزیده  نفرات  24-جــزو 

سوره در رشته شعر طنز سال 9۳
25- صعود به مرحله فینال و نهایی سری سوم برنامه قند 

پهلو شبکه آموزش سیما در سال 9۳
ازدیــاد  موضوع  با  طنز  شعر  کشوری  مسابقه  اول  2۶-نفر 
در  هنری  حــوزه  همکاری  با  زبانان  پارسی  جمعیت.سایت 

سال 9۳
نسل  دانشجویی  نشریات  جشنواره  اولین  27-بــرگــزیــده 

چهارم کشور در رشته نثر طنز سال 94
2۸- نفر اول جشنواره سراسری طنز “سیاسی…” در سال 95

به  آمــوزش  فرآیند  کل  تقریبا  که  حاضر  حال  در  مزایا: 
آموزش  افراد در حین  خانه محدود شده عدم تجمع 
و به دور از بیماری منحوس می باشد هر چند که هیچ 
چیز جای آموزش در کالس درس و در فضای مدرسه 

را نمی گیرد.
بــه عدم  آمـــوزش مــی تــوان  نــوع  ایــن  از محاسن دیگر 
 به علت 

ً
گاها کرد و  حضور به موقع در مدرسه اشاره 

بعد مسافت دانش آموز باید خیلی زود از خواب بیدار 
می شد تا بتواند به موقع به سرویس مدرسه برسد و 
 کلی از انرژی 

ً
این خود استرس به همراه داشت ضمنا

مفید و تمرکز دانش آموز در این رفت و آمدها از بین 
می رفت و خستگی زیادی به همراه داشت.

از  بیشتر  مراتب  به  که  مجازی  آمــوزش  معایب  اّمــا  و  
محاسن آن می باشد. یکی از پیامدهای منفی آموزش 
دانش  و  معلم  کالمی  و  چشمی  ارتــبــاط  عــدم  مجازی 

آموز که خود نقش مهمی در یادگیری دارد.
بازی و شادی  به  تفریح بچه ها  زنگ  این در  از  تا قبل 
می پرداختند و در کالس درس از هم کمک می گرفتند.
فرآیند های  همه  و  یادگیری  کــه  شــرایــط  ایــن  در  حــال 
ارتباط  والــدیــن  باید  شــده  معطوف  خانه  به  مدرسه 

را  بیشتری  زمان  و  باشند  داشته  فرزندان  با  بیشتری 
زندگی  که مشکالت  آنها اختصاص دهند در حالی  به 
توجه  مهم  ایــن  بــه  والــدیــن  گاها  کــه  مــی شــود  باعث 
فکری  مشغله های  و  کارها  سرگرم  و  باشند  نداشته 

خویش باشند. 
والدین  که  بندرعباس  از  مناطقی  در  مطالعاتی  طی 
شغل و در آمد خاصی ندارند یا صیادان فصلی هستند  
و مشکالت مالی و عاطفی هم مزید بر علت شده چه 
ندارد  الزم  آسایش  و  آرامــش  خانه ها  از  بسیاری  بسا 
حضور  عــدم  و  اســت  خانوادگی  مرافه  و  دعــوا  محل  و 
فیزیکی دانــش آمــوزان در مدرسه و دیــدار دوستان و 
منزوی  اصلی  علت  خــانــواده  در  مضاعف  مشکالت 
آموزش مجازی  آنها شده که بزرگترین مشکل  شدن 

محسوب می شود. 
از مشکالت دیگر آموزش مجازی محرومیت از کارگاه 
آموزشی و علمی و آزمایشگاه است که آموزش عملی 
مشکل  خــود  ایــن  و  نــدارد  همراه  به  را  کتاب  مسائل 

آموزشی بزرگی است.
از  اعــم  مختلف  افــراد  با  بچه ها  روابــط  شــدن  محدود 
و  مجازی  فضای  در  همکالسی  معلم،  معاون،   ، مدیر

نبودن تربیت در کنار تعلیم، باعث کاهش اعتماد به 
نفس و افزایش استرس و انزوا خواهد شد.

کم و حجم  زمــان  آمــوزش مجازی  مشکل مهم دیگر 
معلمان  که  چند  هر  اســت  درســی  کتب  مطالب  زیــاد 
عزیز تا جایی که امکان دارد به سواالت دانش آموزان 

و  وقت  کمبود  ولی  می دهند  پاسخ  مجازی  فضای  در 
معلم  از  را  فرصت  ایــن  درســی  مطالب  بــودن  حجیم 
دانش آموزان  تک  تک  با  بتواند  خوبی  به  که  می گیرد 

ارتباط برقرار کند.
آموزش  از  کدام  هر  والدین  و  دانش آموزان  معلمان، 

دارنــــــد،  ای  ــه  ــالیـ گـ ــازی  ــجــ مــ
»شبکه  فعالیت  از  برآیندها 

اجتماعی دانش آموزان« مثبت نیست ،به نظر می رسد 
»شاد« تا رضایت همگانی همچنان فاصله دارد.

آن  پی  در  و  یافته  افزایش  رســان  پیام  این  کاربرهای 
سرعت شبکه و اینترنت پایین می آید.

اکثرا اینترنت ثابت خانگی استفاده می کنند، متاسفانه 
اینترنت خانگی با قطع و وصلی زیادی روبرو است و این 
زیاد  آمــوز  دانــش  در  استرس  که  می شود  موجب  امر 
شود، بارها دانش آموز تماس می گیرد که من از کالس 
جا مانده ام، مباحث و مطالب را دریافت نکرده ام، به 
آزمونی را که در شبکه »شاد« برگزار و زمان  طور مثال 
می رسد،  پایان  به  که  وقتی  می کنیم،  تعیین  آن  بــرای 
به  دانــش آمــوزان  از  برخی  اما  ببندیم،  را  گــروه  باید  ما 
را  خــود  تکالیف  انــد  نتوانسته  هــنــوز  کــه  ایــن  دلــیــل 
و  ایــن مطالب  تــازه  کــالس  پایان  از  بعد  کنند،  ارســال 
ارســال  مــا  بــرای  شخصی«  »چــت  طریق  از  را   تکالیف 

می کنند. 
آن  پی  در  و  یافته  افزایش  رســان  پیام  این  کاربرهای 

سرعت شبکه و اینترنت پایین آمده است.

پیامد های مثبت و منفی آموزش مجازی در ناحیه 2 بندرعباس 

مریم کامرانی

دبیر شیمی
 ناحیه 2 بندرعباس

یادداشت

برای  که  اسالمی  شــورای  مجلس  انــرژی  کمیسیون  اعضای 
پاالیشگاهی  حوزه  در  استان  فعالیت های  وضعیت  بررسی 
در  فقیه  ولی  نماینده  با  داشتند  سفری  هرمزگان  به  برق  و 

استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس دیدار کردند.
این دیدار  در  زاده  گزارش جام جم حجت االسالم عبادی  به 
از جایگاه ویژه ای در بخش  که استان هرمزگان  این  بیان  با 
اقتصاد کشور برخوردار است اظهار کرد: اما متناسب با این 

جایگاه توسعه نیافته است.
ــزود: درعــمــده کــشــور هــای جــهــان شــهــر هــای ساحلی  وی افــ
آبادترین شهر ها هستند اما این معادله در کشور ما حالت 

معکوس دارد.
ــام جمعه  امــ ــی فــقــیــه در اســتــان هــرمــزگــان و   نــمــایــنــده ولـ

این  از  بخشی  داد:  ــه  ادام خصوص  ایــن  در  بندرعباس 
گیران  تصمیم  و  سازان  تصمیم  نگاه  نوع  به  مساله 

کشور به مناطق ساحلی خصوصا در جنوب کشور 
بر می گردد که امیدواریم این رویکرد تغییر کند.

که  ایــن  بــا بیان   حجت االســـالم عــبــادی زاده 
در  ساحلی  مناطق  از  گریز  نوعی  همیشه 

گفت:  کشور وجود دارد  گذاران  سیاست 

در گذشته و تاریخ قبل از اسالم بسیاری از مناطق هرمزگان 
دارای گمرک و منشا تحول اقتصادی برای کشور بوده است 

اکنون  را که  ایــن مناطق  نــام  مــی تــوان 
پــیــدا  تـــاریـــخ  در  زور  بـــه 
بخش  در  وی  ــرد.  ــ کـ
ســخــنــان  از  دیـــگـــری 
ــیــان داشـــت:  خـــود ب
ــزارش مــرکــز  ــ ــ طــبــق گ
مجلس  پژوهش های 
شورای اسالمی در سال 
هرمزگان  استان   ،9۶
ــاظ  ــح ــه ل بــ
فـــقـــر 

از  اســتــان   4 تــا   ۳ تنها  نیز  بیکاری  لحاظ  بــه  و  کشور   4 رتبه 
کــه همانطور  ــــد  ــرار دارن تـــری قـ پــایــیــن  هــرمــزگــان در جــایــگــاه 
حجت  اســت.  بیکاری  و  فقر  بین  داری  معنا  رابطه  می دانید 
وضعیت  از  هرمزگان  استان  کرد:  تاکید  زاده  عبادی  االسالم 
و  فقر  با  آن  مختلف  مناطق  مردم  و  نیست  برخوردار  خوبی 
که  اســت  حالی  در  ایــن  می کنند  نــرم  پنجه  و  دســت  بیکاری 
رجایی  بندرشهید  از  کــشــور  صـــادرات  و  واردات  درصـــد   ۶5
استان هرمزگان انجام می شود. نماینده ولی فقیه در استان 
اســتــان  مختلف  مــنــاطــق  متاسفانه  داد:  ــه  ادامــ هــرمــزگــان 
هرمزگان به لحاظ توسعه تحت الشعاع شهر بندرعباس قرار 
گرفته اند این در حالی است که فقر از چهره آنها پیداست و 

ح های توسعه ای دیده نمی شوند.  در برنامه ها و طر
حجت االسالم عبادی زاده گفت: اگر صنعت توسعه یابد و در 
آن مسائل اجتماعی و فرهنگی دیده نشوند مشکالت  کنار 

زیادی برای جوامع محلی به وجود خواهد آمد. 
از  بـــرخـــورداری  ــت: سهم مـــردم هــرمــزگــان در  بــیــان داشـ وی 
ظرفیت های بخش های مختلف خصوصا در بخش اشتغال 
سایر  و  شما  کمک  به  نیاز  که  اســت  شــده  گرفته  نــادیــده 

نمایندگان در مجلس برای احقاق این حق داریم.

هرمزگان  استان  سهم  باید  افــزود:  بندرعباس  جمعه  امــام 
توسعه  دید  باید  همچنین  شود  مشخص  نفت  و  صنایع  از 
فقر  کاهش  آبادانی،  عمران  در  میزان  چه  تا  مکران  سواحل 
مردمی  بودن  داشــت؟  خواهد  نقش  منطقه  مردم  بیکاری  و 
پسندیده  پیشرفته  صنایع  کنار  در  بیکار  و  فقیر  گرسنه، 

نیست.
توسعه  امـــیـــدوارم  کـــرد:  تاکید  زاده  عــبــادی  االســـالم  حجت 
کار  بزرگ در دستور  نیروگاههای  کنار  کوچک در  نیروگاه های 
نداشته  بــزرگ  گاه های  نیرو  بر  تمرکز  تنها  و  گیرد  قــرار  شما 
نقش  کوچک  گاه های  نیرو  توسعه  داد:  ادامــه  وی  باشید. 
مهمی در حوزه امنیت و پدافند غیر عامل دارند و از طرفی نیز 
بخشی از بار سنگین تامین انرژی از دوش نیروگاه های بزرگ 

برداشته خواهد شد.
از مناطق  آب شرب برخی  وی در ادامــه با اشــاره به وضعیت 
در  نــادر  شهر های  از  یکی  بشاگرد  شهرستان  گفت:  استان 
دارای  و  فصل  چهار  و  تابستان  در  خصوصا  بارندگی  زمینه 
و  می ریزند  دریا  به  مهار  بدون  که  است  فصلی  رودخانه های 

مردم آن تشنه باقی می مانند.
بیابان  و  سیریک  شهرستان  از  زاده  عبادی  االســالم  حجت 

نیز به عنوان 2 منطقه که با بی آبی جدی مواجه هستند یاد 
کرد و افزود: مردم این مناطق حتی به لحاظ تامین آب شرب 
آب  ذخیره  و  آبخیزداری  سد های  احداث  با  که  دارند  مشکل 
برطرف  مناطق  این  از  بسیاری  مشکل  فصلی  خانه های  رود 

خواهد شد. 
دیگری  بخش  در  هــرمــزگــان  اســتــان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
کرد  ــاره  اشـ صنایع  بــرق  تامین  مشکل  بــه  خــود  سخنان  از 
برق  تامین  استان  صنایع  اصلی  مشکالت  از  یکی  گفت:  و 
با  بتوان  تولید  موانع  رفــع  ســال  در  امــیــدواریــم  که  آنهاست 
دادن مشوق هایی به این صنایع، خودشان برق خود را جدا 

از شبکه برق سراسری تامین نمایند

دیدار کمیسیون انرژی  مجلس با نماینده ولی فقیه در هرمزگان
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امام خمینی )ره(

بــرتــریــن هــای دهــمــیــن جـــشـــنـــواره مــلــی فیلم 
تــوســط هــیــات داوران  اردیــبــهــشــت هــرمــزگــان 

معرفی شدند.
به گزارش جام جم آرای داوران دهمین جشنواره 

ح ذیل است:  ملی فیلم اردیبهشت به شر
جایزه بهترین تحقیق و پژوهش به همراه مبلغ 
15 میلیون ریال تعلق می گیرد به بهروز عباسی 

دشتی برای فیلم "لنه بندرعباس 1927"
به همراه مبلغ 15  برداری  جایزه بهترین تصویر 
راستجو  رامین  به  می گیرد  تعلق  ریــال  میلیون 

برای فیلم "هیچ چیز مهم نیست"
جایزه بهترین تدوین به همراه مبلغ 15 میلیون 
ریال تعلق می گیرد به شهاب آبروشن برای فیلم 

"یک تماس از دست رفته"
 15 مبلغ  هــمــراه  بــه  فیلمنامه  بهترین  جــایــزه 
دبیده  حدیث  به  می گیرد  تعلق  ریــال  میلیون 

برای فیلم "زنگ تفریح"
میلیون   15 مبلغ  همراه  به  صدا  بهترین  جایزه 

بــرای  وحــدانــی  منصور  بــه  مــی گــیــرد  تعلق  ریـــال 
صداگذاری فیلم "مم دال"

ــراه مــبــلــغ 15  ــم ــه ه ــزه بــهــتــریــن انــیــمــاتــور ب ــای ج
درویشی  محمد  به  می گیرد  تعلق  ریال  میلیون 

برای فیلم "ساخت"
 15 مبلغ  همراه  به  کننده  تهیه  بهترین  جایزه 
رائد تهرانی  میلیون ریال تعلق می گیرد به سید 

برای فیلم "زیورک"
 15 مبلغ  هــمــراه  بــه  داوران  هــیــات  ویـــژه  جــایــزه 
یاد حسین  زنده  به  ریال تعلق می گیرد  میلیون 

پیل افکن برای بازیگری فیلم "بومون"
 15 مبلغ  هــمــراه  بــه  کــارگــردانــی  بهترین  جــایــزه 
میلیون ریال تعلق می گیرد به شقایق جهانداری 

برای فیلم "هیچ چیز مهم نیست 
جایزه ویژه زنده یاد کوروش گرمساری به همراه 
به  مــی گــیــرد  تعلق  ریـــال  میلیون  بیست  مبلغ 

اصغر بشارتی برای فیلم "مم دال"
جایزه دوم بهترین فیلم بخش خلیج فارس به 

به  می گیرد  تعلق  ریــال  میلیون   4۰ مبلغ  همراه 
منصوره میرعرب برای فیلم "بازار آرزوها"

فــارس  خلیج  بخش  فیلم  بهترین  اول  جــایــزه 
میلیون   5۰ مبلغ  و  جشنواره  تندیس  همراه  به 
ریال تعلق می گیرد به فرشاد فداییان برای فیلم 

"جهله"
جایزه بهترین فیلم انیمیشن به همراه تندیس 
جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال تعلق می گیرد 

" به امین علیمرادی برای فیلم "زندان و سیگار
تندیس  هــمــراه  بــه  تجربی  فیلم  بهترین  جــایــزه 
جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال تعلق می گیرد به 
بهروز عباسی دشتی برای فیلم "ما دانیم قدر ما؟"

جایزه دوم بهترین فیلم مستند به همراه مبلغ 
شیخ  جلیل  به  می گیرد  تعلق  ریــال  میلیون   2۰

زاده برای فیلم "بومون"
هــمــراه  بــه  مستند  فیلم  بهترین  اول  جــایــزه 
تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال تعلق 

می گیرد به مهدی میرزایی برای فیلم "زیورک"
جایزه دوم بهترین فیلم داستانی به همراه مبلغ 
2۰ میلیون ریال تعلق می گیرد به عیسی صادقی 

برای فیلم "دیاپازون"
همراه  بــه  داســتــانــی  فیلم  بهترین  اول  جــایــزه 
تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال تعلق 
ــرای فیلم "یک  بـ ــروشــن  آب بــه شــهــاب  مــی گــیــرد 

تماس از دست رفته"
جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم به همراه مبلغ 
طاهره  سید  به  می گیرد  تعلق  ریــال  میلیون   1۰

" وحدانی برای فیلم "قطره های سبز
داوری  هــیــات  صــالحــدیــد  بــه  بنا  اســـت:  گفتنی 
جایزه سوم خلیج فارس حذف می گردد و جایزه 

بهترین کارگردانی به جشنواره اضافه می گردد. 
 داوران دهمین جشنواره ملی فیلم اردیبهشت:

ج اصالنی، امید خوش نظر و حسن نقاشی تور

ــارس از  ــ مــدیــرعــامــل شــرکــت نــفــت ســتــاره خــلــیــج ف
افزایش 2۰۰ درصدی صادرات این پاالیشگاه در سال 
1۳99 نسبت به سال 1۳9۸ خبر داد و گفت: تشکیل 
نقش  تولیدی  فــرآورده هــای  قیمت  تعیین  کــارگــروه 
به  اعتماد  و  گروهی  کار  رسیدن  نتیجه  به  در  مؤثری 
جوانان متخصص ایرانی در شرکت نفت ستاره خلیج 

فارس داشت.
نفت  شرکت  دادور  محمدعلی  جــام جــم  گـــزارش  بــه 
در  فعاالن  بزرگ ترین  از  یکی  را  فــارس  خلیج  ستاره 

زمینه تولید و فروش فرآورده های نفتی عنوان کرد و 
افزود: علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه سیاسی و 
اقتصادی، با بهره گیری حداکثری از توان و ظرفیت های 
سبد  تأمین  در  را  مؤثری  نقش  توانستیم  مــوجــود، 
ســوخــت کــشــور و خـــــوراک صــنــایــع پــتــروشــیــمــی و 
همچنین صــادرات فــرآورده هــای ویژه در بــازار جهانی 

ایفا کنیم.
از  یــکــی  کــنــونــی  شـــرایـــط  در  را  نــفــتــی  ــای  ــ ــازاره ــ ب وی 
پــیــچــیــده تــریــن، پــرتــالطــم تــریــن و غــیــرشــفــاف تــریــن 

بااین حال  افــزود:  و  خواند  بین المللی  مالی  بازارهای 
مؤثری  نقش  فـــرآورده  فــروش  نهایی  قیمت  ــرآورد  بـ
تولید  مــیــزان  بهینه سازی  و  فــروش  برنامه ریزی  در 
تعیین  کارگروه  دلیل  همین  به  و  دارد  بلندمدت  در 
قیمت فرآورده های تولیدی با هدف بررسی و ارزیابی 
خ فــرآورده، تشکیل  مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نر
ویــژه  محصوالت  ــرای  ب توجیهی  قیمت  بــه  تــا  دادیـــم 

تولیدی دست یابیم.
اضافه  فــارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
رقابت در  امکان  افزایش  خ، عــالوه  نــر تعیین  با  کــرد: 
بازار جهانی، منافع و مصالح پاالیشگاه با دست یابی 
به وسعت گسترده تری از بازار انرژی حفظ خواهد شد.

وی قیمت فروش فرآورده در بازار هدف، هزینه حمل 
تا مقصد نهایی، هزینه دموراژ، هزینه های ثابت جانبی 
و در نهایت سود خریدار را در تعیین قیمت تأثیرگذار 
دانست و تصریح کرد: در پیش بینی پارامترها، عواملی 
ازجمله وضعیت ذخیره سازی مخازن و اولویت بندی 
وضعیت  پاالیشگاه،  تولیدی  فـــرآورده هـــای  ــروش  ف
 Stock Market وضعیت  مــارکــت،  رقــبــای  و  تقاضا 
فــرآورده، تحلیل های تقاضای فــرآورده و روند قیمت 

ایجاد  سبب  که  می شود  لحاظ  آینده  در  محصوالت 
دیدی شفاف نسبت به بازار خواهد شد.

با بررسی حاشیه  دادور بیان داشــت: در این شرایط 
 MOPAG سود و رصد کرک قیمت فروش فرآورده های
و  ــرات  مـــذاکـ ــرای  ــ ب تصمیم گیری   MOPS، MOPJ و 
بــازاریــابــی بــرای مشتریان بــازار هــدف شــرق آسیا نیز 
آن عرضه و فروش این محصوالت  حاصل و مطابق 

برنامه ریزی می شود.
قیمت های  پیش بینی  الگوریتم های  به کارگیری  وی 
جهانی از جمله الگوریتم Neural Network را ترفندی 
پیش بینی ها  در  دقــت  افزایش  و  خطا  کاهش  بــرای 
از  استفاده  با  ارزیابی ها،  این  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
برای  عصبی  شبکه  مدل  یک  هدایت شده،  یادگیری 
پیش بینی ماهانه قیمت فرآورده های نفتی، توسعه 
انواع  تأثیر  این مدل،  داده شده و در فرآیند توسعه 
متغیرهای فنی و بنیادی، تعداد نرون های الیه ورودی، 
تعداد الیه ها و نرون های پنهان، توابع تبدیل الیه ها، 
پیش پردازش مناسب داده ها و تقسیمات مختلف 
داده ها برای انتخاب مجموعه های آموزش و آزمایش، 
روند  پیش بینی  برای  مناسبی  شرایط  و  یافته  بهبود 

قیمت فرآورده فراهم شده است.
بیان  با  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
تولیدی  فــرآورده هــای  قیمت  تعیین  کــارگــروه  این که 
و  نفت  ــازار  ــ ب وضعیت  مستمر  و  دقــیــق  ــورت  ــه ص ب
ج از کشور با رصــد نشریات  ــرژی را در داخــل و خــار ان
، پایش  معتبر جهانی و اخبار و اتفاقات روز این بــازار
بازار  مطالعات  در  اجرایی  گام های  از  ــزود:  اف می کند، 
می توان به شناسایی و جمع آوری اطالعات اولیه بازار، 
بازار  به  برای ورود  امکان سنجی  و  ح تحقیق  تهیه طر
جدید، مذاکره و تقویت کانال های بازاریابی به و     یژه 
معامالت  آمــار  روزانــه  کنترل  آسیا،  شرق  بازارهای  در 
و  عرضه  میزان  تجزیه وتحلیل  و  ایــران  انــرژی  بــورس 
اطالعات  جمع آوری  نفتی،  فرآورده های  انواع  تقاضای 
مربوط به ریسک ها و فرصت ها در سال های گذشته، 
 EIA و PLATTS تحلیل نشریه های معتبر جهانی مانند
و بهره گیری از آن ها برای تعیین زمان مناسب بازار و 
اقدام در خصوص عرضه محصوالت، پیش بینی روند 
تغییر قیمت در سطح داخلی و صادراتی، شناخت رقبا 
و تدوین استراتژی و برنامه ریزی فروش برای ماه های 

پیش رو اشاره کرد.

 2۰۰ افـــزایـــش  ســبــب  را  رویـــکـــردی  چنین  اتــخــاذ  وی 
گذشته  ابرپاالیشگاه در سال  این  درصدی صــادرات 
بــه پشتوانه ی همت و  بیان داشـــت:  و  کــرد  ارزیــابــی 
فارس  خلیج  ستاره  بــزرگ  خــانــواده ی  تمام  همکاری 
موفق به چنین رشدی در صــادرات نسبت به سال 
1۳9۸ شدیم و فروش بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
متریک تن از چهار فرآورده ویژه تولیدی پاالیشگاه به 
بازارهای  انرژی در  4۳ شرکت فعال در زمینه نفت و 
داخلی و صادراتی با باالترین کرک اسپرد مؤید اعتقاد 
به کار گروهی و اعتماد به جوانان متخصص ایرانی در 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس است.
را به  ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس  پایان  دادور در 
سبب حجم تولید، برنامه ریزی مدون و تحلیل و رصد 
تعیین کننده های  اصلی ترین  از  یکی  هدف  بازارهای 
ــا مــعــرفــی کـــرد و اظـــهـــار داشـــت:  ــ ــراورده ه ــ قــیــمــت ف
گذشته  همچون  نیز  رو  پیش  ســال  در  امــیــدواریــم 
و  همکاران  جهادی  روحیه ی  و  تالش  پشتوانه ی  به 
شناسایی بازارهای جدید مصرف و تمرکز بر مقاصد 
ایــران  ــرای  ب ارزآوری  افــزایــش  شاهد  صــادراتــی  جدید 

اسالمی باشیم.

افزایش 2۰۰ درصدی صادرات ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس
ح کرد: مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس مطر

در حالی که بهره مندی شهرهای هرمزگان از شبکه 
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  فاضالب  جمع آوری 
بیشتری  ــاب  ــت ش دوازدهــــــم  دولــــت  در  تــوســعــه، 
ح در روســتــاهــا نیز  ــرای ایــن طــر گرفته، ضـــرورت اجـ
منابع  از  حفاظت  زیــســت،  محیط  حفظ  هــدف  بــا 
بهداشتی  شاخص های  ارتقای  و  زیرزمینی  آب هــای 

روستاییان بیش از پیش احساس می شود. 
ســازی  یکپارچه  ح  طــر تحقق  بــا  ــبــاط  ارت همین  در 
آب و فــاضــالب شــهــری و روســتــایــی،  شــرکــت هــای 
روســتــایــی  فــاضــالب  آوری  جــمــع  ح  ــر طـ نخستین 
که  "تیاب" شهرستان میناب  هرمزگان در روستای 
آغاز عملیات اجرایی آن به یک دهه قبل برمی گردد، 
با شتاب هر چه بیشتر ادامه و سرانجام )4 خرداد 
یکپارچه سازی  مهم  نتایج  از  یکی  عنوان  ــه  14۰۰(بـ
و  بهره برداری  نیرو  وزیر  ویدئوکنفرانسی  دستور  با 

افتتاح شد. 
 به گفته مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان؛ اجرای 
بهداشتی،  شاخص های  ارتقای  بر  عــالوه  ح  طر این 
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای 

روستاییان به ارمغان آورد.
ح گفت:  امین قصمی در خصوص جزئیات این طر
ح شامل 1۸ کیلومتر شبکه  حجم عملیاتی این طر
انتقال،  خــط  متر   9۰۰ و  هــزار  فــاضــالب،  آوری  جمع 

ایستگاه پمپاژ فاضالب و تصفیه خانه ای به ظرفیت 
۸۸۰ مترمکعب در روز با فرآیند تصفیه MBR است. 
ح 1۸۰  برای این طر اعتبار هزینه شده  به گفته وی؛ 

میلیارد ریال بوده است. 
وی در ادامه در خصوص گالیه اهالی روستای تیاب 
گفت:  فاضالب،  انشعابات  نصب  عدم  به  نسبت 
با توجه به تکمیل پکیج فاضالب تیاب شامل خط 
آوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیه  انتقال، شبکه جمع 
از  خانه فاضالب، اهالی روستا باید برای بهره مندی 

ح نسبت به خرید انشعاب اقدام نمایند.  این طر
فاضالب  انشعاب   ۳5۰ حاضر  حــال  در  افـــزود:  وی 
کــه در صـــورت خــریــد انشعاب  ــت  ــده اس نصب ش
ایــن  ــل  بــه وصـ آبــفــا نسبت  ــوی مــشــتــرکــان،  از سـ
ــدام  اق فــاضــالب  آوری  جمع  شبکه  بــه  انشعابات 
اظهار  ادامـــه  در  اســتــان  آبــفــا  مدیرعامل  مــی کــنــد.  
ح فاضالب تیاب از یک  داشت: با توجه به این که طر
آغاز شده است، در حال حاضر در برخی  دهه قبل 
فاضالب  قدیمی  انتقال  خطوط  بــازســازی  مناطق 
مانع  مساله  ایــن  کــه  اجــراســت  دســت  در  کماکان 
افتتاح و بهره برداری رسمی نبوده، به طوری در حال 
حاضر فاضالب برخی مناطق از طریق ایستگاه پمپاژ 

به تصفیه خانه فاضالب منتقل شده است. 
درصد  صد  طــور  به  آبفا  که  ایــن  بر  تاکید  با  قصمی 

انشعابات  وصــل  و  نصب  خــدمــات  ارائـــه  آمــادگــی 
فاضالب را دارد، از مردم روستای تیاب خواست تا با 
خرید انشعاب فاضالب )که امکان پرداخت هزینه 
این  دارد(،  ــود  وج نیز  اقــســاط  ــورت  ص بــه  انشعاب 
از  افزایش بهره مندی بیشتر روستا  را در  مجموعه 

شبکه جمع آوری فاضالب همراهی کنند. 
انتشار خبرهایی مبنی بر  با اشــاره به  ادامــه  وی در 
شبکه های  در  تیاب  فــاضــالب  ح  طــر اجـــرای  توقف 
این  اجــرای  ادامــه  اکنون  هم  کــرد:  اظهار  اجتماعی، 
این  ســوی  از  فاضالب  انشعابات  ــذاری  واگـ و  ح  طــر
مجموعه به برخی دالیل از جمله عدم دریافت مجوز 
از سوی دهیاری امکان پذیر نبوده که این مساله به 
ح نبوده و به محض دریافت  معنای توقف اجرای طر
خدمات  ارائـــه  آمـــاده  آبفا  دهــیــاری،  ســوی  از  مجوز 
ح  است. وی در پایان، با بیان این که اجرای یک طر
و  اصلی  جــمــع آوری  شبکه  ایجاد  نیازمند  فاضالب 
ایستگاه  ساخت  انتقال،  خطوط  فــاضــالب،  فرعی 
پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب است افزود: با افتتاح 
ح فاضالب تیاب، تمامی این تاسیسات احداث و  طر
وارد مدار بهره برداری شده است. به طوری که هم 
آوری  جمع  شبکه  به  که  مناطقی  فاضالب  اکنون 
متصل شده است، از طریق ایستگاه پمپاژ و خطوط 

انتقال وارد تصفیه خانه فاضالب می شود.

بهره مندی روستای تیاب از شبکه جمع آوری فاضالب در هرمزگان

پذیرش  از  بندرعباس  کــشــاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتــاق  رئیس 
گواهی  بخشی  اعتبار  بین المللی  زنجیره  در  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  نهایی 

مبدا توسط icc پاریس خبر داد.
به گزارش جام جم محمدرضا صفا در این ارتباط اظهار داشت: با پیگیری ها 
و اقدامات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی بندرعباس، این اتاق می تواند 
فرامرزی  تجاری  مبادالت  مبدا  گواهی  بخش  اعتبار  بین المللی  زنجیره  در 

خود را انجام دهد، شناخته می شود.
کشور  در  بازرگانی  اتاق  دومین  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  داشــت:  بیان  وی 
صــادر  بین المللی  گــواهــی  پــس  ایــن  از  و  متصل  زنجیره  ایــن  بــه  کــه  اســت 

می نماید که دارای اعتباری جهانی است.
صفا ادامه داد: این دستاورد بزرگ به همت پیگیری ها و تالش های بی وقفه 
بین المللی  بازرگانی  اتاق  ایرانی  کمیته  حمایت های  و  اتاق  بین الملل  امور 

محقق شده است.
و  بین المللی  بخش  در  بندرعباس  بازرگانی  اتــاق  فعالیت های  افــزود:  وی 
می شود  دنبال  قــدرت  با  همچنان  هدف  بــازارهــای  به  دستیابی  همچنین 
محصوالت  جایگاه  تقویت  برهه  این  در  ما  نخست  اولویت  شک  بدون  و 

استان در بازارهای هدف است.
دومین  عــنــوان  بــه  بندرعباس  بــازرگــانــی  ــاق  ات داشـــت:  بیان  مسئول  ایــن 

ایرلند  کشورهای  از  بازرگانی  اتاق های  سایر  از  برخی  با  کشور  بازرگانی  اتاق 
اعضای  جدیدترین  جمله  از  آنجلس  لس  اتــاق  همچنین  و  نیوزلند  و 

و  می شوند  محسوب  مبدا  گواهی  بخشی  اعتبار  بین المللی  زنجیره 
از نشان و عالمت گواهی مبدا معتبر بین المللی بهره مند خواهند 

 ، شد که این نشان تصدیق شده، به بانک ها، جوامع کسب وکار
مبدا  گواهی  که  می دهد  را  اطمینان  این  تجار  و  گمرک  ادارات 

معیارها  روزترین  به  و  ترین  دقیق  با  مطابق  بندرعباس  اتاق 
شده  صادر  مربوطه  استانداردهای  معتبرترین  همچنین  و 

است.

ــاق  ــ ــرش نـــهـــایـــی ات ــ ــذی ــ ــود پ ــ ــی ش یــــــــادآور مــ
زنجیره  در  بندرعباس  بازرگانی 
بخشی  اعــتــبــار  بــیــن الــمــلــلــی 
icc در  گــواهــی مــبــدا تــوســط 
 29( می  2۰21   19 و   1۸ تاریخ 
با   )14۰۰ اردیبهشت   ۳۰ و 
کــارشــنــاس   47 حــضــور 
ــی مــبــدا  ــ ــواه ــ حــــــوزه گ

صورت پذیرفت.

؛ به عنوان دومین اتاق کشور

یس پذیرش نهایی اتاق بازرگانی بندرعباس در   اعتبار بخشی گواهی مبدا توسط icc پار

 معرفی برترین های دهمین جشنواره ملی فیلم اردیبهشت

رئـــیـــس دانـــشـــگـــاه عـــلـــوم پــزشــکــی و 
هرمزگان  درمــانــی  بهداشتی  خــدمــات 
گــفــت: پــس از شــنــاســایــی ســه مــورد 
ح  مــثــبــت ســـرخـــک در هـــرمـــزگـــان طــر
غــربــالــگــری در هــمــه مــنــاطــق شــهــر ی 
ــد. دکـــتـــر حسین  ــ ــاز ش ــ آغـ هـــرمـــزگـــان 
اطالعات  اســـاس  بــر  افـــزود:  فرشیدی 
نـــــوزادان در ســامــانــه ســالمــت سیب 

آنــهــا تــمــاس گرفته و  ــواده هــای  بــا خــان
غربالگری می شوند در مواردی والدین 
به  سالمت  مراقبان  ندهند  پاسخ  نیز 
وی  می کنند.  مراجعه  آن هــا  خانه  درب 
اعالم کرد: در یک ماه گذشته سه مورد 
شهرستان های  در  ســرخــک  بــه  ابــتــال 
شناسایی  قشم  و  رودان  بندرعباس، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  شدند. 

هرمزگان اظهار کرد: در روز های گذشته 
از 2۰ کودک که در تماس مبتالشدگان 
هیچ یک  کــه  شــد  گرفته  نمونه  بــودنــد 
به  کــرد:  ابــراز  فرشیدی  نبودند.  مثبت 
اجــرای  کرونا  با  مقابله  ح های  طر علت 
واکسیناسیون سرخک به موقع انجام 
ــواده هــا  از خــان ــده ای  ــ ــود و عـ بـ نــشــده 
نیز بــه مــراکــز خــدمــات جــامــع سالمت 

مراجعه نکرده بودند. رئیس دانشگاه 
شهروندان  از  هرمزگان  پزشکی  علوم 
کرونا  شــیــوع  زمـــان  در  حتی  خــواســت 

واکسیناسیون را به تاخیر نیندازند.

ح غربالگری بیماری سرخک در هرمزگان آغاز شد طر


