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کمیسیون آموزش نحوه مجدد بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
را بررسی می کند

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

در جلسه با رؤسای کمیته های ستاد ملی
 مقابله با بیماری کرونا

فاصله گذاری  طرح  رئیس جمهور: 
هوشمند  فاصله گذاری  با  اجتماعی 

یافت خواهد  ادامه 

رئیس جمهــور صبح شــنبه در جلســه ای با رؤســای 
کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزشــی، اداری، بهداشتی، 
آمــوزش عالی، پشــتیبانی، اصناف و اقتصادی ســتاد ملی 
مقابله با کرونــا، میزان تاثیر اجرای مرحله دوم طرح فاصله 
گــذاری اجتماعی را برای اجرای مرحله ســوم این طرح با 
عنوان »فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی« مورد ارزیابی و 

بررسی قرار داد.
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی در این جلسه 
با تاکید بر اینکه رؤســای کمیته های گوناگون ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا موظفند ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر تشدید 
برنامه فاصله گذاری اجتماعی انجام بدهند، گفت: باید برای 
دوره بازگشایی پس از اطمینان از ایجاد وضعیت تثبیت شده 
در مدیریــت مقابله با کرونا پروتکل های متنوع و مختلف با 
دقت نظر در تمامی حوزه ها طراحی و متناسب با هر کسب 

و کار اجرا شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی 
با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه خواهد یافت، افزود: 
مــا مرحله اول و دوم آن را اجــرا کرده ایم و موفقیت های 
خوبی داشته ایم و االن در مرحله سوم آن که اجرای فاصله 
گذاری هوشمند اجتماعی است،  قرار داریم و مختصات آن 
باید مشخص و مدون باشد. روحانی ادامه داد: پروتکل های 
بهداشتی باید به گونه ای طراحی شود که همه مردم اعم از 
ارباب رجوع، کارمند، کارگر و کاسب بدانند و مطمئن باشند 
در محیــط کار و بیرون از خانه با رعایــت این پروتکل ها 
می توانند درصد باالیی اطمینان خاطر داشــته باشند که از 
سالمتی برخوردار خواهند بود.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
باید اطمینان حاصــل کنیم که از چه زمانی دانش آموزان و 
دانشــجویان می توانند با ســالمت کامل به مراکز آموزشی 
مراجعه کنند؛ لذا رؤســای کمیته ها باید با روش های دقیق، 
مطالعات و ارزیابی های الزم را انجام بدهند تا بر اساس آن 

ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
روحانی با بیان اینکه باید در نظر داشــته باشــیم که اگر 
کرونا برای مدتی باقی بماند باید آن را به گونه ای مدیریت 
کنیم که زندگی مردم با مشــکل توأم نباشــد، گفت: نباید 
بدون مطالعه و دقت نظر تصمیم گرفت؛ مردم باید بدانند هر 
تصمیمی که در دولت گرفته می شود مبتنی بر مطالعات دقیق 
علمی و با مشــورت همه متخصصین است.رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه ســالمت مردم اولویت اول اســت، گفت: در 
کنار اولویت ســالمت زندگی، معیشــت، کسب و کارهای 
کوچک و طبقه ضعیف و آینده فرزندان مان نیز اهمیت دارد 
از ایــن نظر باید بدانیم در روز پایان تشــکیل محدودیت ها 
مردم نباید نگرانی از ســالمت خود و فرزندان شــان داشته 
باشند و ما باید نگرانی آنها را تا اندازه زیادی کاهش بدهیم.

روحانی اظهار داشت: باید بدانیم صدمات اصلی اقتصادی 
کرونا متوجه اقشــار ضعیف جامعه اســت و مردم از دولت 
انتظار دارند که اجازه ندهیم کرونا ســالمت و معیشت آنان 
را نابود کند و این بدان معنا است که هم باید سالمت مردم 
را حفظ کنیم و هم معیشــت و وضعیــت اقتصادی آنان را 

تامین کنیم.

دیدبان 

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از جلسه هفته جاری این کمیسیون با وزیران علوم و آموزش 
و پرورش برای بررسی موضوع بازگشایی مجدد مدارس و دانشگاه ها خبر داد.

محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی هفته جاری 
جلسه ای با وزیران علوم و آموزش و پرورش برای بررسی موضوع نحوه ی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برگزار می کند.

وی توضیح داد: مهم ترین موضوع، نظر وزیر بهداشت است که مالک کار قرار می گیرد، باید در این جلسه گزارش داده شود 
تا بتوان تصمیم گیری درستی صورت گیرد.

از ابتدای اسفندماه سال گذشته مدارس و دانشگاه ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده است.

مهمان فاتح
کرونا مردم را روانه خانه ها کرد و به طبیعت اجازه نفس کشیدن داد
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ایــن روزها که تمام جهان در حال دســت و پنجه 
نرم کردن با کرونا است و از آن به عنوان یک بحران 
جهانی یاد می شود شاید بتوان هنر و خالقیت را برای 
جلب نظر مردم به کار گرفت و از آن بهره جســت، در 
مــواردی حتی می توان هنر را در کنار علم پزشــکی 
و درمــان قرار داد و جامعه را بــه نوعی از ناامیدی و 

نگرانی دور کرد.
“برکانو”نام طرحی اســت که به تازگی در اســتان 
هرمزگان رونمایی و با اســتقبال وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی مواجه شده است.
رامین چمنی، یک طراح هرمزگانی، در گفت و گو 
با ایسنا، عنوان کرد: برکانو طرحی است که با الهام از 

برقع اصیل هرمزگان طراحی شده است.
هدف از طراحی و تولید برکانو چیست؟

وی در خصوص هدف طراحی این ســبک از برقع 
هــا افزود: تلطیــف روحیه عمومی جامعه و تشــویق 
اســتفاده کنندگان برای اســتفاده بلندمدت از ماسک 
 طبــی از اصلی تریــن اهداف طراحی ایــن برقع ها 

بوده است.
رامین چمنی ادامه داد: به عقیده ما برخی از مصرف 
کنندگان ماسک های طبی در این روزها که از آن به 
عنوان روزهای کرونایی یاد می شــود، نتوانسته اند با 
ظاهر ماســک های موجود ارتباط برقرارکنند و لذا در 
برخی ازاین افراد عدم برقراری ارتباط با عدم استفاده 
از ماسک ظاهرشده و در نهایت به تهدیدسالمت خود 
و ســایرافراد جامعه منجر شده است. ایده برکانو برای 
رهایی از حس مالل آور ماســک های طبی به وجود 

آمد و به تولیدرسید.
برکانو در پاسخ به یک پرسش به وجود آمد!

طــراح هرمزگانی برکانــو با بیان این که پاســخ 
به ســوال” چه چیــزی می تواند تجربه و احســاس 
خوشــایندتری نسبت به ماســک را در افراد به وجود 
آورد؟” برکانــو را به وجــود آورد، تصریح کرد: برکانو 

پوششی برای ماسک است که در طرح ها و رنگ های 
متنوع تری تولید می شود و استفاده کنندگان

آن بــه راحتــی مــی تواننــد رنــگ و طــرح 
 مــورد نظــر خــودرا مطابق ســلیقه خود ســفارش 

دهند.
آیا برکانو جایگزینی برای  ماسک است؟

چمنی افزود: برکانو در وهله اول جایگزین ماسک 
نیست، بلکه پوششی بر روی ماسک است اما در طرح 
تکمیلــی، تیم تولید به سرپرســتی دکتر آزاده اریانا از 
الیه درونی اســپان باند ســه الیهSSS استفاده و در 
صورت تولیــد انبوه به عنوان جایگزین ماســک نیز 

معرفی خواهد شد.
وی عنوان کرد: برکانــو در صورت ورود به مرحله 
تولید انبوه با اســتفاده از متریال مــورد تایید وزارت 
بهداشــت و معاونت غذا و دارو برای تولید ماسک، به 
عنوان جایگزین ماسک های طبی موجود عرضه تولید 

و خواهد شد.
حمایت معنوی وزیر با توییت!

این طراح در خصوص حمایت مسئوالن کشوری و 
اســتانی بیان کرد: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان از  طرح مذکور استقبال کرده و آن را مطابق 
با ارزش های پوشش سنتی برقع و اصالت هرمزگانی 
دانســته اســت. همچنین برکانو با استقبال و حمایت 

معنوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مواجه شد و بنا 
به گفته این مقام مســئول سنت ها و فرهنگ ایران، 
چشمه سار جوشــان خالقیت اســت. وزیر ارشاد در 
توییتی از طرح برکانو نام برده و آن را طرحی با رنگ 
های متنوع برای مراقبت از کرونا معرفی کرده است.

 عمومــا هنرمندان مرهمی بــر چالش های جامعه 
می یابند

وی ادامــه داد: بــه طور معمــول در چالش هایی 
که در جوامع شــکل می گیرد هنرمندان ســعی دارند 
با ارائه ایــده هایی به نحوی مرهمــی بر حال مردم 
باشــند. من نیز با توجه بــه تخصصم در حوزه تجربه 
کاربری که علم جدیدی به شــمار مــی آید، تصمیم 
گرفتم پارامترهایی از تجربــه کاربری رادر طراحی و 
دیزایــن ویاده کنم که اولین اقدام با شــروع روزهای 

کرونایی مصادف شد.
چمنــی افزود: امیدوارم ماحصل آن، در تشــویق و 
ایجاد احســاس مطلوب و خوشــایند در مخاطبان و 

استفاده کنندگان تاثیر مثبتی داشته باشد.
*برکانو یعنی..؟

وی در خصــوص نام این طرح تصریح کرد: برکانو 
به معنای برقع نو است، برقع خود نوعی پوشش سنتی 
در میان زنان جنوبی اســت که قسمتی از صورت آن 
ها را می پوشــاند، برقع در لهجه بومی برکع تلفظ می 

شود.
*سخنی با جوانان و عالقه مندان به هنر و طراحی
وی تصریح کرد: جوانان و تمامی افرادی که قصد 
ورود به مقوله طراحی دارنــد مطالعه همه جانبه خود 

را باال ببرند.
چمنــی در پایان گفت: مطالعه و آگاهی همه جانبه 
ســبب می شــود زمانی که فرد بر روی یک چالش و 
موضوع تمرکز مــی کند از ابعــاد گوناگون چالش و 
مشــکل موجود را دیده و بتواند با ارائه ایده مناسب در 

این مسیر موفق عمل کند.

دکتر حســین فرشیدی رئیس دانشگاه 
گذشته  شــب  هرمزگان،  علوم پزشــکی 
)شنبه ۱۶ فروردین۹۹( به تشریح آخرین 

وضعیت ویروس کرونا پرداخت.
بــه گفتــه وی، از زمان شــروع خطر 
اپیدمی تاکنــون، ۱۴۲۱نفر به عنوان بیمار 
حاد تنفسی )آنفلوانزا، ذات الریه، مشکوک 
بــه کرونا و ...( در مراکز درمانی اســتان 
بستری شده اند که از این تعداد ۱۲۳۸نفر 
پس از طــی دوره ی درمــان و بهبودی 
ترخیص شده اند و ۱۰۷ نفر نیز هم اکنون 

بستری هستند.
از بین این بیماران،  فرشــیدی افزود: 

تاکنون از  ۱۱۴۹نفر به عنوان مشکوک به 
ابتال کرونا نمونه گیری شــده که نتیجه ی 
آزمایــش  ۸۷۰ نفر منفی بوده و ۲۳۴ نفر 

نیز مثبت شده است.
طی یک روز اخیــر نتیجه ی آزمایش 
کرونــای ۱۳ بیمــار دیگــر در اســتان 
)بندرعبــاس: ۸ نفــر/ مینــاب: ۵ نفــر( 
مثبت اعالم شــد و براین اســاس شمار 
مبتالشدگان قطعی به کرونا در استان به 

۲۳۴ نفر رسید.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گفت: 
همچنیــن طی یــک روز اخیــر یکی از 
بیماران مبتال به کرونا در بندرلنگه )خانم 

۳۳ساله( جان خود را از دست داد و تعداد 
فوت شــدگان براثر این بیمــاری در کل 

استان به ۱۷نفر رسید.
بنا به اعالم دانشــگاه  علوم پزشــکی 
هرمزگان، از مجموع ۲۳۴ بیمار مبتالشده 
به کرونــا تاکنون ۲۰۰ نفــر پس از طی 
دوره ی درمانی از بیمارســتان های استان 
ترخیص شــده اند تا ادامه ی درمان را در 
قرنطینه ی خانگی طــی کنند و ۱۷ بیمار 
نیز هم اکنون در بیمارســتان ها بســتری 

هستند.
شــمار مبتالشــدگان بــه کرونــا در 
شهرســتان های هرمــزگان از ۴ اســفند 

 ۹۸ تــا ۱۶ فروردیــن ۹۹ به شــرح زیر
 است:

بندرعباس: ۱۲۰ نفر )۸ مبتالی جدید(
کیش: ۴۳ نفر

میناب: ۲۴ نفر )۵ مبتالی جدید(
قشم:  ۲۱ نفر 

بندرلنگه: ۷ نفر )۱ مورد فوت(
حاجی آباد: ۶ نفر

رودان: ۶ نفر
بستک: ۳ نفر

پارسیان: ۲ نفر
بندرخمیر: ۱ نفر

جاسک: ۱ نفر

ثبت شد بیمار جدید کرونایی در هرمزگان   ۱3

گروه اجتماعی ـ ندای هرمزگان
شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن استان هرمزگان 
باعث شد تا دلسوزانی در شهرستان خمیر ظرفیت هایشان 
را در کمتریــن فرصت در خدمت ســتاد مبارزه با ویروس 
کرونــا قرار دهنــد. ظرفیت هایی که پاســخی به احتکار 

کنندگان سالمت مردم بود. 
در این شهرســتان گروه های مردمی هر کدام گوشه ای 
از کار را گرفتند تا بتوانند ســهمی را در شکست کرونا ایفا 
کننــد. یکی از این اقدامات ظرفیــت کارگاه های کوچک 
تولیدی پوشــاک بود که تالش کردند با تولید ماسک به 
مقابله با احتــکار کنندگان بروند. کــه نمونه های آن در 

شهرستان خمیر وجود دارد.
یکی از این ظرفیت ها در شهرک رودبار بخش رویدر است 
که کارگاه تولیدی پوشــاک تبدیل به تولید ماسک شد و 
توانست بخشی از دغدغه مردم را مرتفع و بی نیاز از تولید 

کنندگان بزرگ کند.
این کارگاه تولیدی توســط یکی از بانوان شــهرک رودبار 
بخش رویدر اداره می شــود. شــهناز جهاندیده در همین 
زمینه به ندای هرمزگان گفت: باتوجه به شــیوع ویروس 
کرونا و ایجاد نگرانی بین مردم به دلیل عدم وجود ماسک 
در داروخانه ها و فروشــگاه هــا و نیاز مبرم فعاالن مبارزه 
با کرونا در روســتا، افراد در معرض خطــر و بیماران که 
به صورت مکرر با بیمارســتان در ارتبــاط بودند )بیماران 
 خاص( برآن شــدیم تا دســت به تولید و دوخت ماســک 

بزنیم.
بــه گفته ضاحــب کارگاه، با این اقدام تــالش کردیم تا 
شــاید اندکی از این دغدغه کوچــک را از جامعه کوچک 
خودمان برطرف کنیم از ایــن رو با همت بانوان رودبار و 
لطف خداوند، موفق به راه اندازی اولین تولیدی شهرستان 
خمیر در زمینه دوخت ماســک شدیم. وی افزود: با تالش 
های در حال انجام، روزانه شاهد دوخت ۴۰۰ تا ۵۰۰ عدد 
ماســک هســتیم که به صورت رایگان در اختیار مصرف 
کنندگان قرار می گیرد. جهاندیده در پایان از همه بانوانی 
که برای شکســت ویروس کرونا با قلبی مملو از عشق و 
صفا این کار زیبا رو نهادینه و توان شــان را وقف سالمت 

مردم کردند قدردانی کرد.

وقتی که عيار خدمت گذاران واقعی 
سنجيده می شود

توليد روزانه 500 ماسک رایگان 
در کارگاه توليدی جهاندیده 

رودبار رویدر

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
کارت های ســوخت قابلیت ذخیره ۳۶۰ لیتر بنزین را دارند که با 
این حســاب اگر فردی از ابتدای زمان سهمیه بندی از سهمیه اش 
اســتفاده نکرده باشد، ســهمیه اردیبهشــت ماه به آن فرد تعلق 

نمی گیرد.
شهرام رضایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که سقف تعریف 
شده برای کارتهای ســوخت ۳۶۰ لیتر است، اظهار کرد: به طور 
مثال اگر شخصی از زمان شروع طرح سهمیه بندی بنزین تاکنون 
تنها ۱۰ لیتر از ســهمیه خود را استفاده کرده باشد، در اردیبهشت 
ماه فقط ۱۰ لیتر برای آن فرد شارژ میشود و ۵۰ لیتر باقی سوخت 
خواهد شد.وی با تاکید بر این که تاکنون برای کارت سوخت چنین 
سیستم و مکانیزمی تعریف شده است، تصریح کرد: اگر قرار باشد 
تغییری حاصل و این ۳۶۰ لیتر به ۴۲۰ لیتر افزایش یابد و سهمیه 
اردیبهشــت ماه نیز در آن ذخیره شود، به مصوبه هیات دولت نیاز 
اســت.به گفته مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، شــرکت ملی پخش تنها مجری اســت و قاعدتا در این دو 
هفته درباره این مساله بحث خواهد شد و منفی یا مثبت بودن این 
مساله را اطالعرسانی خواهیم کرد اما تاکنون تصمیم جدیدی در 

این باره اتخاذ نشده است.
بــه گــزارش ایســنا، از بامــداد روز جمعه ۲۴ آبــان، بنزین 
 سهمیه بندی شــد. بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای 
) ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی( از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ 
تومان، قیمت بنزین معمولی غیرســهمیه ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ 
تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین 

شد.

یک نکته درباره سهميه بنزین 
اردیبهشت ماه

4

رودخانه شور جان های شیرین 

را تهدید می کند

برکانو 

در مقابل کرونا
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وام ۱ تا ۲ میلیونی بسته حمایتی 

چگونه پرداخت می شود؟

بــا اعالم اختصــاص کارت اعتبــاری یک تا دو 
میلیون تومانی به اقشــار آسیب پذیر این سوال برای 
مردم ایجاد شــد که آیا قرار اســت کارت اعتباری از 
سوی شبکه بانکی در اختیار مشموالن قرار گیرد؟ در 
پاســخ باید گفت که مبلغ مورد نظر به حساب یارانه 
افراد واریز می شود و هیچ نیازی به مراجعه به بانک ها 

نخواهد بود.
به گزارش ایســنا، در جریان شیوع ویروس کرونا 
وآســیب دیدن کســب و کارها دولت بسته حمایتی 
تعریف کرد که یکی از گزینه های آن ارائه تسهیالت 
بین یک تا دو میلیون تومانــی از محل منابع بانکها 
به گروه های آســیب دیده بود؛ گفته شده بود که این 

تسهیالت به حساب یارانه واریز خواهد شد.
امــا چندی پیش معــاون اول رئیس جمهور طی 
بخشــنامه ای دســتور العمل اجرای طــرح »خرید 
اعتباری اضطرار ناشــی از شــیوع ویروس کرونا« را 
به دســتگاه های مربوطه ابالغ کــرد که در ماده )۵( 
آن تاکید شده است این اعتبار به صورت نقد یا برای 
خرید کاال از جمله کاالهای اساسی در مراکز خدماتی 
و فروشگاه های سراسر کشور معتبر است. این موضوع 
موجب شــد تا ابهاماتی در مورد نحوه پرداخت ایجاد 
شود مبنی بر اینکه قرار است تسهیالت مورد نظر در 
قالب کارت اعتباری از ســوی بانک ها به افراد تعیین 

شده اختصاص پیدا کنند.
امــا پیگیری از ســازمان برنامــه و بودجه از این 
حکایت دارد این گونه نیست و طبق اعالم اولیه مبالغ 
بین یک تا دو میلیون تومان به حســاب یارانه افراد 
واریز می شــود و آنان می توانند از آن به هر  طریقی 

استفاده کنند.
بازپرداخت این تســهیالت بعد از سه ماه تنفس با 
دوره ۲۴ ماهه اســت و اقساط آن از محل یارانه  نقد 
و یا کمک معیشتی که در هر ماه به حساب خانوارها 
واریز می شــود، کم خواهد شد. در عین حال که سود 
متعلق به این تســهیالت که دریافت کننده پرداخت 
می کند چهار درصد اســت؛ البته بانک ها ۱۲ درصد 
سود دریافت می کنند که هشت درصد آن را سازمان 

برنامه و بودجه پرداخت خواهد کرد.
چهار میلیون نفری که تســهیالت بین یک تا دو 
میلون تومانی را دریافت مــی کنند افراد فاقد درآمد 
ثابت هستند که طبق آنچه که پیش تر در چند گروه 
شــغلی تعریف شــده بودند، عبارتند از: مراکز تولید 
و توزیــع غذاهای آماده اعم از رســتوران ها، بوفه ها، 
طباخی هــا، تاالرهای پذیرایــی، قهوه خانه ها، اغذیه 
فروشــی ها و موارد مشــابه که به تشخیص وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در گروه اول قرار دارند.
همچنین گــروه دوم شــامل مراکــز مربوط به 
آپارتمان ها،  گردشــگری شــامل هتل هــا، هتــل 
مجتمع های جهانگردی و گردشــگری، مهمانپذیرها، 
مهمانسراها، مســافرخانه ها، زائرســراها، مراکز بوم 
گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی 
بین راهی و موارد مشــابه که به تشــخیص وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در این 
گروه قــرار می گیرند. گروه های بعدی نیز عبارتند از 
»حمل و نقل عمومی مســافر درون شهری و برون 
شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی دریایی«، »دفاتر 
خدمات مســافرتی و گردشــگری«، »تولید و توزیع 
پوشــاک«، »تولید و توزیع کیف و کفش«، »مراکز 
توزیع آجیل، خشــکبار، قنادی، بســتنی و آبمیوه«، 
»مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی«، »مراکز و 
مجتمع های فرهنگی و آموزشی« و همچنین »مراکز 

تولید و توزیع و فروش صنایع دستی«.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد:

رفع تصرف حدود سه هزار مترمربع 
از سواحل جزیره هرمز و تخریب 

مستحدثات غیرقانونی

رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان از تخریب 
مســتحدثات غیرقانونی در ساحل جزیره هرمز و رفع 
تصرف از ۲۸۰۰ مترمربع از اراضی این جزیره خبر داد.

علی صالحــی از برخورد قاطع دســتگاه قضایی 
بــا تصرفــات غیرقانونی در جزیره هرمــز خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه بر اساس گزارش 
دادســتان عمومی و انقــالب مرکز اســتان، برخی 
ســودجویان مبادرت به تصرفات غیرمجاز اراضی در 
جزیره هرمز کرده بودند  ، دســتگاه قضایی با ورود به 
موضوع ، ضمن قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز نسبت 
به رفع تصرف بیــش از ۲۸۰۰مترمربع از اراضی این 
جزیره اقــدام کرد. وی در ادامه بــر لزوم هماهنگی 
هرچه بیشتر میان دســتگاه قضایی و سایر نهادهای 
مسئول در حوزه صیانت از اراضی تأکید کرد و افزود: 
در خصــوص ساخت وســازها و تصرفــات غیرمجاز 
در جزیره هرمز، تدابیر الزم اندیشــیده شــده است و 
بررسی نحوه واگذاری در دستور کار دادگستری استان 
هرمزگان و شــورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی 

ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد.
صالحی تصریح کرد: دســتگاه قضایی نســبت به 
پدیده زمین خواری حساسیت خود را دوچندان کرده و 
عرصه را برای کسانی که اقدام به تصرفات غیرمجاز 
می کننــد تنگ خواهد کــرد و ازاین پس با متصرفان 
به گونه ای برخورد خواهد شــد که دیگر دست اندازی 

به اراضی ملی برای آنان سودی در بر نداشته باشد.
 رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان همچنین 
از تشــکیل کارگروه هایی تخصصی در شورای حفظ 
حقــوق بیت المــال در اراضی ملــی و منابع طبیعی 
اســتان هرمزگان به منظور مقابله منسجم و هدفمند 
با تصرفات، تغییر کاربری و ساخت وسازهای غیرمجاز 

خبر داد.

خبر طنز ِ روز

زلزله

نوشته ی: راشدانصاری)خالوراشد(
هفته گذشــته بود فکر کنم به محضی که رسیدم 
اداره ،همــکارم آقای بندری با شــوری وصف ناپذیر 
گفت:« وای خدای من،زلزله ی دیشب چقدر تکونمون 

داد.فکر کنم کلی خسارات به بار آورده باشه.«
خانم آذرخشی بالفاصله با اضطراب گفت:« ما شب 
قبل تا صبح خواب نداشــتیم. هی پس لرزه پشت پس 

لرزه بود که می اومد.«
همکار دیگری چنان با هیجان زلزله ی شب گذشته 
را تعریف می کرد که مانده بودم خوش حال اســت ، 

یا نگران.
آبدارچی اداره که پیرمردی حدود ۶۵ ســاله است، 
ســینی چای را گذاشت روی میز و گفت:« به محضی 
که زلزله اومد، با دو ، پله های ســاختمان رو سه تا سه 

تا طی کردم تا رسیدم پایین!«
خانم اخباری که همیشــه به همه چیز مشــکوک 
اســت، گفت:« فکر کنم بمب بود که منفجر کردن!«. 
همکار دیگری گفت:« شیشــه ی نیمی از پنجره های 

خونه ی ما شکست!«
همــه ی صحبت هــا و بحث های کارشناســیِ  
همکارانم را که به دقت شــنیدم، گفتم:« مگه دیشب 

زلزله اومد؟!«
در این هنگام ســکوتی هولناک فضای اداره را فرا 
گرفت. دهان همه باز بود. طوری نگاهم می کردند که 
دوست داشــتم زمین شکافی بر می داشت و می رفتم 

آن تو خودم را گم و گور می کردم.
از آن روز به بعد دیگر همکارانم تحویلم نمی گیرند، 

کسی حوصله ی صحبت کردن با بنده را ندارد. 
خودم هم نمی دانم چه گناه نابخشودنی ی  مرتکب 

شده ام.

بیمه شدگان کارگاه های فرهنگی 
مشمول بیمه بیکاری می شوند

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان گفت: 
بیمه شــدگان صنف ها و کارگاه های فرهنگی و هنری 
که به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا تعطیل شــده اند، 

مشمول بیمه بیکاری می شوند
به گزارش فارس، رضــا کمالی زرکانی اظهار کرد: 
بیمه شــدگان صنف ها و کارگاه های فرهنگی و هنری 
که به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا تعطیل شــده اند، 

مشمول بیمه بیکاری می شوند.
وی افزود: شــاغالن موسســات فرهنگی هنری، 
چاپخانه ها، کانون های آگهی و تبلیغات، آموزشگاه های 
هنری و ســایر صنوف فرهنگی و هنــری که تنها به 
علت شــیوع بیماری کرونا از کار بیکار شده اند و زیر 
یکسال سابقه بیمه در سال ۹۸ دارند، می توانند از بیمه 
بیکاری بهره مند شــوند.وی گفت: در راستای ماده ۲ و 
بند ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری شــاغالن کارگاه ها 
و صنف هــای فرهنگی هنری مشــمول، باید ابتدا در 
https://bimebikari. سایت وزارت کار به آدرس
mcls.gov.ir ثبــت نام اولیه را انجام دهند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان افزود: برابر مقررات 
تامیــن اجتماعی، بیمه شــدگان بیکار کــه دارای کد 
کارگاهی می باشند، مشمول دریافت حق بیمه بیکاری 
هســتند و اشــخاصی که به صورت خویش فرما بیمه 
شــده اند )مثل بیمه شدگان صندوق هنر( مشمول این 
قانون نیستند.کمالی گفت: کسانی که در سامانه مذکور 
ثبت نــام می کنند، حتما علت بیکاری را گزینه حوادث 

غیرمترقبه انتخاب کنند.

تحویل محموله ۲ میلیارد ریالی 
کاالهای بهداشتی برای مقابله با 

کرونا در قشم
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان 
گفــت: ۵ قلم تجهیزات مورد نیاز کادر درمانی به ارزش 
۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با کمک صنایع و سازمان 

منطقه آزاد قشم تحویل شبکه بهداشت قشم شد.
اســماعیل صادقی در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: 
اقالم اهدایی برای اســتفاده بخش های درمانی کرونا 
بسیار حائز اهمیت است و عبور از بحران کرونا را تسهیل 
می کند.وی با تقدیر از دست اندرکاران و مسئوالن قشم 
در مدیریت و مقابله با ویروس کرونا، افزود: حمایت های 
صورت گرفته ســبب شد این جزیره که در ابتدا در زمره 
نخستین نقاط شناسایی موارد مثبت از ابتال به کووید۱۹ 
بود، به ســرعت بحران را مدیریت کرده و به شــرایط 
پایدار دست یابد.رئیس شبکه بهداشت و درمان قشم نیز 
اضافه کرد: جزیره قشــم تاکنون ۲۱ مورد مثبت داشته 
که تمامی آن ها با حال عمومی مســاعد از بیمارســتان 
مرخص شــده و هیچ مورد فوتی نداشــتیم و امیدواریم 
تا پایان شکســت کرونا، شــرایط در همین وضع باقی 
بماند.حمیدرضــا بهزادی بیان کرد: مردم تا زمانی که از 
سوی وزارت بهداشت و رسانه های رسمی کشور نسبت 
به اعالم قطع شــدن زنجیره انتقال ویروس کرونا اقدام 

نشده در خانه  بمانند.
مدیر اجرایی شــرکت آرکا فیدار قشــم اظهار کرد: 
 ،N۹۵ اقالم اهدایی شــامل هزار و ۵۰۰ عدد ماســک
دو هزار عدد ماسک M۷۵۰، بیش از ۲۰۰ دست لباس 
P.P.E  و افــزون بر ۵ هزار لیتر مواد ضدعفونی کردن 

سطوح و همچنین ضدعفونی دست است.
احمدرضــا زلقــی بیان کــرد: این اقالم بواســطه 
حمایت های مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد از صنایع 

جزیره به این سازمان اهدا شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری ســازمان 
منطقه آزاد قشم نیز گفت: به دستور مدیرعامل، رایزنی 
با شــرکت های داخلی وخارجی مستقر در جزیره برای 
مشــارکت بیشتر در حوزه بهداشــت و درمان آغاز شده 
است. مرتضی شیخ زاده بیان کرد: در همین راستا اولین 
محموله اهدایی توســط یک شــرکت چینی به سفارت 
ایــران تحویل و از طریق فــرودگاه امام خمینی)ره( در 

اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت.

مهمان فاتح
کرونا مردم را روانه خانه ها کرد و به طبيعت اجازه نفس کشيدن داد

غالمحسین عطایی ـ ندای هرمزگان
کرونا چه سفارشــی و چه جهشی، هم اکنون 
ملک الرقاب جهان اســت و تمام امور انسان ها 
را در اختیار گرفته است، ویروسی به چشم بسیار 
نحیف که توانسته تمام کار و کسب دنیا را مختل 
کند. و علم بشــر که دم از پیشرفت و توانمندی 
آن می زدیم هم اکنون حتی در مقابل شــناخت 
نسبی این ویروس اگر مایوس نشده ولی همواره 
با طــرح دیدگاه هــای علمی مختلــف و بعضا 
متفاوت، حرف از یاس در شــناخت آن می زند، 
فرصتی شــش تا ۱۳ماهه را برای شناخت کامل 
و دســتیابی راهی برای نابودی یا مهار آن  طلب 

کرده است. 
کرونا تمام آزمایشــگاههای دنیا را با عالمان 
پزشــکی دهر علیه خود بســیج کرده است که 
شــبانه روز دنبال تحقیقات برای هرچه بیشــتر 

شناخت آن هستند.
امور مذهبی تمام ادیــان، الهی و غیرالهی را 
مختل کرده و آنها مجاز هســتند، فقط در خانه 
های خود با خدایشان راز و نیاز کنند. اتفاقی که 
اگر توسط خود بشر می افتاد، جنگ های صلیبی 
و مذهبی چندین ساله در اروپا و هند راه می افتاد 
و بشر کشی سکه رایجی بود که همه طرفداران 
دو آتشــه هم نوع کشــی انجام می دادند. ولی 
بدون آدم کشی تمام کلیساها تعطیل، کنیسه ها 
و معابــد پرجمعیت هند و بــودا تعطیل وهمه به 
خانه هایشــان پناه برده اند و در ســکوتی تامل 
برانگیز آرزو می کنند تا این میهمان ناخونده قرن 
هرچه زودتر چمبره ی خود را از روی زمینیان بر 

کشد و به ناکجا آباد وطن اصلی خود برود.
امــری که با نگاه دوســتدار طبیعت و محیط 
زیست اگر نگاه کنیم، حضور این میهمان باعث 

شد تا زمین نفس بکشد و زنده شود. آلودگی ها و 
پلشتی هایی که انسان بر زمین تحمیل کرده بود 
از آســمان جهان رخت بر بندد. بچه ها از پنجره 
منزلشان برای اولین بار آسمان واقعی را ببینند و 

با ستاره ها حرف بزنند. 
گل و گیاه و بوســتان ها از لگدمال شــدن، 
مصون ماندند و نفس راحتی کشــیدند. این همه 
اتفــاق بخاطر حضور میهمــان ناخونده ای رقم 
خورده اســت که نزدیک به دو ماه انسانها را می 

کشد و خانه نشین کرده است.
کارخانه ها، معادن، مغازه ها، مســافرت ها، 
آژانــس های محلی و بیــن المللی، فرودگاه ها، 
عروســی ها، عزاداری ها و...همه تعطیل یا نیمه 

تعطیل.
کسب و کارهای کوچک در آستانه فروپاشی، 
بیکاری رو به افزونی، ذخایر صندوق کشــورها 
که برای توســعه و چرخ اقتصاد پس انداز شــده 
بــود میلیارد میلیارد برای تحقیقات نابودی کرونا 
سرازیر آزمایشــگاه ها شده است و معلوم نیست 

این ســرمایه گذاری برای از بیــن بردن کرونا  
بتواند به این زودی بقچه زن سرپرست خانواری 
که با دستفروشی به سختی امرار معاش می کند، 

در گوشه خیابان باز کند.
همه می گوینــد نابودی و شکســت کرونا، 
در خانه ماندن است. از ســوئی کشتار کرونایی 
همچنان ادامه دارد،او توانست در کمتر از دو ماه 
خود را به تمام ســاکنان زمین به قبوالند و ثابت 
کرد که از همه علم و توانی که بشــر دارد، برتر 
اســت. همین ویژگی این میهمان ناخوانده است 
که برخی آن را میهمانــی فرازمینی می خوانند. 
میهمانی فرازمینی که بشــر سالیان درازی است 
از آن نام می برد و شــاهد هم چشمانی است که 
آنها را دیده اند، ولــی علم تا امروز این گفته ها 
و شــنیده ها و دیده ها را نتوانسته در آزمایشگاه 

خود تایید کند.
نگاه دیگر نگاه نجوم اســت کــه می گوید، 
زمین در آســتانه تحول قرنی است. قرن ۱۴ به 
زودی)۲ســال( تحویل قرن ۱۵ می شود، برخی 

عقیده دارند که این چالش های بشــری، منشا 
سماوی دارد و بیماری عبور از قرن است و تا دو 
ســال دیگر که قرن ۱۵شروع می شود، اتفاقات 

دیگری و شاید سهمگین تر از این رخ دهد. 
برخــی هم می گویند ایــن گفته ها اراجیفی 
بیش نیست و اعتقادی به آن ندارند. طرفداران رد 
این نظریه می گویند: چطور وقتی قرن ۲۰ وارد 
قرن ۲۱ شد چنین اتفاقات بدی برای بشر نیفتاد، 

آن هم عبور از قرن بود! 
طرفــداران نظریه عبــور قرن مــی گویند: 
محاسبات قرن مسیحی بر اساس گذر زمان،یعنی 
تولد حضرت مسیح اســت،حال آنکه محاسبات 
قرن هجری شمســی و چینی براساس چرخش 
افالک ســماوی و دائره بــروج و مواجه آنها و 
تاثیر و تاثر از کائنات اســت که بر یکدیگر دارند 
و  موجب می شــود دائره بروج در طی یک قرن 
در ســفر زمین تحت تاثیرکائنات و جاذبه آنها و 
چرخش افالک قرار گیــرد و اینگونه اتفاقات به 
همین دلیل است و چه بسا تا پایان قرن اتفاقات 

خوش یا ناخوش دیگری نیز بیفتد. 
بهر حــال کرونا هرچه بنامیدش،جهشــی یا 
سفارشــی همه را به تفکر پیرامون خود واداشته 
اســت و ماموریتش را به خوبی انجام می دهد، 
بدون کوچکترین توقیفی و موانعی، انســانها را 
حبس کرده و خود بی مهابا می تازد، حتی برای 
مصون ماندن در خانه هــا نیز تمام کارخانجات 
تولید کننده مواد بهداشتی و لوازم محافظ انسان 
در مقابل این ویروس قادر نیستند نیاز انسانها را 

در مقابله با کرونا تولید کنند.
انسان اگر تولید نکند، فنا می شود و کرونا او 
را از تولید باز داشــته است و قادر نیست نیازهای 

روزانه خود را به اندازه تولید کند.
صنعت توریسم متوقف، صنعت هواپیمایی و 
آژانس های مســافرتی زمین گیر، و صنعت نفت 
و گاز تولید آنها را به حداقل ممکن رسیده است 
و تقریبــا کرونا همه چیز را تحت کنترل خود در 
آورده اســت. آیا شایسته نیســت که پیام رئیس 
جمهــور ایتالیا را با گوش جان بشــویم و بر آن 

تاملی داشته باشیم:«

از ابتدای اجرای طرح بازرســی از واحدهای صنفی تا کنون 
هزار و ۹۱۰ پرونده تخلف در استان ثبت شده است.

معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت معدن و تجارت 
هرمــزگان صبح امروز)۱۶ فروردین مــاه( در جمع خبرنگاران، 
گفــت: ارزش این پرونده ها ۱۵ میلیارد ریال اســت که دو هزار 

و ۸۶۱ مورد بند تخلف دارند.
عبدالرضا پیروی منش افزود: طرح بازرســی و نظارت ویژه 
نوروز از اول اســفند پارسال آغاز شده است که در این مدت ۳۱ 

هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی انجام شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت ۶۹ واحد صنفی نیز پلمپ شده 

است، تصریح کرد: در این طرح نیز هزار و ۸۲۶ مورد گزارش از 
طرف شهروندان در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است.

معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت معدن و تجارت 
هرمزگان ادامه داد: درج نکردن قیمــت، صدور نکردن فاکتور 

و گرانفروشی از مهمترین تخلفات ثبت شده است.
وی بیــان کــرد: طــرح بازرســی و نظــارت از واحد های 
 صنفــی تــا ۱۵ فروردین ادامــه دارد و در صــورت نیاز تمدید 

می شود.

ثبت بیش از ۱۹۰۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی در هرمزگان

 دانشگاه هرمزگان اعالم کرد با توجه به شیوع بیماری کرونا 
همچنان کالس های درس این دانشــگاه به صورت برخط دایر 

بوده و دانشجویان می توانند از آنها استفاده کنند.
رییس دانشــگاه هرمزگان گفت: تا زمانی که ستاد مبارزی با 
این بیمــاری مجوز برگزاری کالس های حضوری را صادر نکند 
https://vc.hormozgan. دانشجویان با مراجعه به آدرس

ac.ir  نســبت به شــرکت در کالس ها و یا دانلــود محتوای 
آموزشی اقدام کنند.

همچنین  علی اکبر شــیخی فینی در تاریخ ۱۰ اســفند سال 
گذشــته گفته بود: کالس های درس دانشگاه های هرمزگان در 
راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از چهارم اسفند تعطیل 

شده است.
بدین ترتیب حدود ۶ هزار دانشــجوی دانشگاه هرمزگان به 

صورت برخط از تدریس مدرسان بهره می برند.
شــایان ذکر است دانشــگاه هرمزگان در اطالعیه ای اعالم 
کــرد: نظر به این که تا زمان صدور مجوز توســط ســتاد ملی 
مدیریــت و مبارزه با کرونا امکان برگزاری حضوری کالس های 
آموزشی وجود ندارد لذا با آماده سازی زیرساخت های الزم توسط 
دانشــگاه، امکان برگزاری کلیه کالس های آموزشی نظری در 
تمامی مقاطع بصورت برخط/برون خط )برحســب نظر مدرس( 

طبق برنامه هفتگی از تاریخ  ۱۶ فروردین فراهم شده است.

میزان مشارکت دانشجویان در این امر مالک حضور و غیاب 
توسط مدرســین محترم خواهد بود، کالس های عملی تا اطالع 
بعدی برگزار نخواهند شد و امکان دادن خدمات مرتبط با اسکان 

در خوابگاه، غذاخوری و ایاب و ذهاب وجود ندارد.
استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی از آزمایشگاه ها منوط 
به صالحدید گروه آموزشــی و مســئوالن ذی ربط و با رعایت 

استانداردهای ایمنی-بهداشتی خواهد بود.
برگزاری جلســات دفاع از پایان نامه و رساله به صورت غیر 
حضوری ) برای ان دســته از دانشجویانی که مراحل مربوطه را 
طی کرده و با برگزاری جلســه دفاع آنان در ســال ۹۹ موافقت 
شــده است ( برای دانشجویانی که مایل به برگزاری جلسه دفاع 
خود می باشــند بدون مانع است و تاخیر در برگزاری جلسه دفاع 
برای این دسته از دانشجویان منجر به افزایش سنوات تحصیلی 

آنان نخواهد شد.
با توجه به وضعیت خاص نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ 
از نظر مقررات آموزشی تسهیالت ویژه ای برای دانشجویان در 

نظر گرفته شده است که در زمان خود اعالم می شود.
تقاضای حذف ترم بدون احتســاب سنوات تحصیلی برای ان 
دسته از دانشــجویان که برای تطبیق با شرایط خاص آموزشی 
دانشــگاه )بطور مثال دسترســی به اینترنت( با مشــکل مواجه 

هستند قابل بررسی است.

کلیه فرایندهای اداری مرتبط با امور هنگام تحصیل و فراغت 
از تحصیل همانند قبل بصورت برخط برقرار است و دانشجویان 
می توانند با مراجعه به ســامانه گلستان درخواست خود را مطرح 

کنند.
 ۱۳۸۴ از شــروع خطر اپیدمی بیماری کرونا به عنوان بیمار 
حاد تنفســی بستری شده اند که از این تعداد ۱۲۰۴ نفر ترخیص 
شــده اند و ۱۰۷ نفر همچنان بستری هستند و از ۱۰۲۷  نفر به 

دلیل مشکوک بودن به کرونا نمونه گیری شده است.
از مجموع افراد نمونه گیری شــده جواب آزمایش ۲۲۱ نفر تا 
۱۵ فروردین مثبت بوده است که ۱۸۸ نفر  ترخیص شده و  ۱۷  
نفر  بستری هســتند و ۱۶ نفر نیز جانشان را بر اثر این بیماری 

از دست داده اند.

کالس های دانشگاه هرمزگان همچنان به صورت برخط دایر است

بانکــی در وجــه حامل،  صدور چــک 
پشت نویســی و ظهرنویسی چک بر اساس 
قانــون جدیــد چــک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع 
خواهــد بود و هر گونه نقــل و انتقال چک 
باید در سیســتم یکپارچه بانک مرکزی به 

ثبت برسد.
یاســر مرادی در گفتگو با مهر با اشــاره 
به تغییرات قانون چک در ســال ۹۹ گفت: 
بر اســاس جدول زمان بندی که برای قانون 
چک در روزنامه رســمی تاریــخ ۵ آذر ۹۷ 
منتشر شــده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت 
رســمی، الزم االجرا شده است، در سال ۹۹ 
شاهد تغییرات بسیار عمده ای در زمینه چک 
خواهیم بود کــه مهمترین ایــن تغییرات، 
ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل 

و صدور چک به صورت فیزیکی است.
کارشــناس حقوق بانکی افزود: بر اساس 
تبصره یک ماده ۲۱ مکــرر قانون چک، از 
زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر ســال ۹۹، 
آن دسته از چک هایی که صادر خواهند شد، 
مکلف به تسویه صرفًا در سامانه چکاوک و 
طبــق مبلغ و تاریخ مندرج در ســامانه و در 
وجه دارنده نهایی هســتند، به نحوی که از 

این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه 
حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریــح کرد: بر این اســاس، برای 
پرداخت وجه هر چک بانکی، باید اســتعالم 
الزم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس 
آن، پرداخت انجام شــود؛ این در حالی است 
که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی 
چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه 
می گیریم اگــر فردی بخواهــد چکی را از 
تاریــخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صــادر نماید، باید 
وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج 
کند؛ ضمن اینکه ذی نفع را مشــخص کرده 
و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را 
انجام دهد. بر این اســاس، در زمان صدور 
چک سیستم به فرد نشــان می دهد که آیا 
اجازه صدور چنین چکی را دارد و در ســقف 
مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته 
در این ســامانه تعداد چک برگشتی وی نیز 
نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته 
باشد، آنگاه در صالحیت وی هست که چک 

جدید صادر نماید.
مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی نفع صدور 
این چک نیز در سیستم کاماًل مشخص بوده 

و چک دیگر در وجه حامل نیســت، اظهار 
داشــت: نام فــرد دریافت کننــده چک در 
سیستم چکاوک، به عنوان ذی نفع و دارنده 
چک ذکر می شود و آن فرد ذی نفع هم، هر 
زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری 
منتقــل کند، باز باید خودش وارد سیســتم 
شــود و اطالعات دریافت کننده جدید چک 
را وارد نمایــد، پس نمی توانــد بدون اینکه 
وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و 
پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتمًا 
 بایــد این اطالعات از طریق سیســتم وارد

 شود.
کارشــناس ارشد مســائل حقوق بانکی 
خاطرنشــان کرد: نام و مشخصات ذی نفع 
و فردی که قرار اســت چک به وی منتقل 
شود، باید در سامانه درج کند و اگر صالحیت 
دریافت چک را داشــته باشــد و ممنوعیتی 
برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می تواند 
به عنوان فرد ذی نفع، چک را دریافت نماید؛ 
ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین 
سیســتم صــورت خواهد گرفــت. بنابراین 
سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر 
طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ 

پس اگر فردی چک در دســت داشته باشد 
و به بانک مراجعه کند، اما ســامانه صیاد و 
چکاوک او را به عنوان ذی نفع نهایی نشناسد 
و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته 
شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان 
مالک عمــل بانک قرار خواهد گرفت و اگر 
چک را در ســامانه صیاد ثبت نکند، برگه ای 
که در دست افراد هست مشمول قانون چک 
نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و 
بانک هــا از پرداخت آن خودداری می کنند و 
فرد دارنده چک می تواند در نهایت به مراجع 
قضائی مراجعه کرده و بر اســاس آن، مثل 
یک ســند مدنی عادی، درخواســت وجه را 
 داده و مطالبــه عــادی را در دادگاه صورت 

دهد.
وی افــزود: بدیهی اســت چک هایی که 
تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشــد، 
تابع قانون زمان صدور هســتند؛ اما در عین 
حال، این امر مســتلزم آن اســت که بانک 
مرکزی سامانه و سیستمی را راه اندازی کند 
که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ 
ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور 
و ظهرنویســی در وجه چک حامل باید رخ 
دهد و از نظر قانونی بعــد از تاریخ ۲۱ آذر، 
چیزی به نام چــک در وجه حامل نخواهیم 

داشت.

ممنوعیت صدور چک بانکی در وجه حامل از ۲۱ آذر

خبر



بخش کووید ۳ در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر 
اعظم)ص( بندرعباس راه اندازی شد

بخش کووید ۳ در ساختمان بیمارستان ابن سینا 
)اعصاب و روان( واقع در مجتمع آموزشی درمانی 

پیامبر اعظم)ص( بندرعباس راه اندازی شد.
رئیس مجتمع اموزشی پژوهشی درمانی پیامبر 
اعظم)ص( بندرعباس در گفت و گو با ایسنا، افزود: 
با توجه به تکمیل ظرفیت بخش کووید یک و دو،  
که در ساختمان سوختگی شفا راه اندازی شده بود 
بخش کووید ۳ در ســاختمان بیمارستان  ابن سینا 

)اعصاب و روان( راه اندازی شد.
دکتر محمد تمدن دار اظهار کرد: بخش کووید یک بیمارســتان شــهید محمدی،  با ۱۶ 
تخت فعال بخش آی ســی یو کووید با ۶ تخت فعال و بخش کووید دو، که در طبقه فوقانی 
بخش کووید یک راه اندازی شــد بود  با ۱۶ تخت فعال خدمات درمانی را به بیماران بستری 
با تشــخیص کرونا انجام می دهند که با توجه به نیاز استان و افزایش زمان بستری بیماران 
مبتال به کرونا، بخش کووید ۳ که از قبل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، خیرین 
حوزه های مختلف و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی در ساختمان جدید  بیمارستان 

ابن سینا )اعصاب و روان( تجهیز گردیده بود با ۲۴ تخت ، فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه تمهیدات الزم جهت راه اندازی بخش کوید ۴ و ۵ نیز انجام شده است، عنوان 
 کرد: در صورت لزوم بخش های الحاقی کووید ۴ و ۵ نیز جهت درمان بیماران بستری فعال

 خواهد شد.

غربالگری ۸۴ درصد هرمزگانی ها در سامانه سالمت

مدیــر روابط عمومــی و امور بین الملل دانشــگاه 
علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیش از ۸۴ درصد مردم 
هرمزگان در سامانه غربالگری سالمت نام نویسی کرده 

اند.
دکتر فاطمه نوروزیان در تشــریح این خبر در گفت 
و گو با ایســنا، افزود: هرمزگانی ها با مراجعه به سامانه 
سالمت به نشانی salamat.gov.ir از نظر بیماری 

کرونا غربالگری شوند.
وی اضافه کرد:  پس از نام نویسی دراین سامانه در صورت داشتن عالئم مشکوک بیماری از طرف 

پایگاه های سالمت و مراکز بهداشتی با آنان تماس گرفته می شود.
نوروزیان خاطرنشان کرد: شهروندان بهتر است هر روز یا در صورت داشتن عالئم بیماری کرونا در 

این سامانه غربالگری شوند و مراجعه به این سایت تنها به یکبار محدود نشود.
مدیر روابط عمومی و اموربین الملل دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان ادامه داد: شماره ۴۰۳۰ هم 

شماره ای است که از طرف پایگاه های سالمت با شهروندان تماس گرفته میشود.
نوروزیان در پایان با بیان اینکه مردم با صبر و حوصله به ســواالت مراقبان ســالمت پاسخ دهند، 

اضافه کرد: سامانه سالمت نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بهتر ویروس کرونا دارد.

شورای مرکزی مسلمانان آلمان فراخوان داد:
درخواست از پزشکان و پرستاران مسلمان برای حضور

 در بیمارستان ها و مراکز درمانی آلمان

شورای مرکزی مسلمانان آلمان در فراخوانی از همه 
پزشکان و پرســتاران بازنشسته و همچنین دانشجویان 
پزشــکی و پیراپزشــکی مسلمان خواســته است تا در 

بحران کورونا به بیمارستان های آلمان کمک کنند.
بــه گزارش ایســنا، به نقــل از ســازمان فرهنگ 
وارتباطات اسالمی، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در 
آلمان، آیمان مازیک- رئیس شورای مرکزی مسلمانان 
آلمان- در این باره گفت: بیمارستان ها و مراکز درمانی 

آلمان، اکنون به دلیل شیوع ســریع ویروس کورونا و افزایش عفونت ها به شدت نیازمند کادر پزشکی 
داوطلب هســتند. ما می خواهیم در این بحران اجتماعی به دولت و مردم آلمان کمک کنیم. از این رو 
از پزشــکان و پرستاران مسلمان که بازنشسته شــده اند و همچنین دانشجویان مسلمان در رشته های 
پزشکی و پیراپزشکی، خواسته ایم تا برای کمک به جامعه آلمان اعالم آمادگی کنند. خوشبختانه در این 

مدت کم، بازخوردهای خوبی از جامعه مسلمانان داشته ایم.
به گفته مازیک، تمام افرادی که داوطلب کار در بیمارســتان های آلمان هستند، می توانند با ارسال 
ایمیل به شــورای مرکزی مســلمانان، آمادگی خود را برای کار در بیمارستان ها و مراکز درمانی اعالم 
کنند. سپس این افراد به مسئوالن بیمارستان ها و مراکز درمانی در ایالت های مختلف معرفی می شوند 

و به تدریج در مناطق مختلف به کار گرفته خواهند شد.
رئیس شــورای مسلمانان آلمان در این باره گفت: ما می خواهیم که کادر درمانی آلمان تقویت شود 
تا بتوانیم از این بحران خارج شویم. ما مسلمانان دعا می کنیم که خداوند متعال پشتیبان کشور و کادر 

درمان آن باشد.

جدال ۷ روزه بانوی ۵۰ ساله هرمزگانی با »کرونا«

یک بانوی ۵۰ســاله هرمزگانی در جدال ۷ روزه با 
بیمــاری کرونا، آن را شکســت داد و حاال با بهبودی 

حالش در آستانه ترخیص از بیمارستان است.
به گــزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مهدی 
فراشــاهی گفت: بیمار ۵۰ ســاله بعد از ۷ روز بستری 
در بخش آی ســی یو کووید مجتمع پیامبر اعظم)ص( 
بندرعباس  و جــدال نابرابر با بیماری کرونا در نهایت 

به زندگی بازگشت.
ایــن متخصص عفونــی بخش کوویــد ۱9 مجتمــع پیامبر اعظــم)ص( بندرعبــاس افزود: 
بیمار خانم ۵۰ ســاده با ســابقه بیماری قلبی و کلیــوی بود که از ۵ فروردین مــاه با تنگی نفس 
 شدید، ســطح اکســیژن خون ۸۰ درصد به بیمارستان کووید بیمارستان شــهید محمدی مراجعه 

کرد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط نامساعد بیمار در بخش آی سی یو کووید بستری و جهت کمک 

به تنفس و اکسیژن رسانی بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی متصل شد.
متخصص عفونــی بخش کووید مجتمع پیامبر اعظم)ص( با بیــان اینکه بیماری های زمینه ای 
بیمار شرایط وی را بحرانی تر می کرد، گفت: در نهایت پس از هفت روز جدال نابرابر با کرونا انجام 
مراقبت های پرســتاری و دارو درمانی، ویزیت روزانه توســط متخصصین عفونی، بیهوشی و انجام 
تنظیمات موثر دســتگاه تهویه مکانیکی در نهایت این بیمار در ۱۳ فروردین ماه از دســتگاه تهویه 
مکانیکی جدا و جهت ادامه درمان به بخش بستری کووید انتقال یافت که پس از طی دوران نقاهت 

ترخیص خواهد شد.
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تازه ها

3 دانش و فناوری

مدیــر کل بهزیســتی هرمزگان بــا معرفی 
ســامانه خود ارزیابی وضعیت روانشــناختی در 
بحران ویروس کرونا گفت: تمامی شــهروندان 
می توانند برای مشاهده و استفاده از این سامانه 
 CORONA.BEHZISTI.IR آدرس  به 

مراجعه کنند.
غالمحســین رنجبر گبا اعــالم این خبر در 
گفت و گو با ایســنا، افزود: سامانه خود ارزیابی 
وضعیت روانشــناختی در بحران ویروس کرونا، 
به منظور غربالگری هوشــمند افــراد جامعه و 
پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی ناشی 
از این بحران، توســط سازمان بهزیستی کشور 

راه اندازی شد.
وی خاطرنشــان کرد: دفتر مشــاوره و امور 
روانشناختی ســازمان بهزیستی کشور در قالب 
طرح محب )مشــاوره و حمایــت های روانی- 
اجتماعی در بالیای طبیعی و انســان ساخت( با 
تشــکیل کارگروه علمی و فنی، تدوین محتوی 
و زیرســاخت و فن آوری؛ سامانه »خود ارزیابی 
وضعیت روانشناختی« را طراحی کرد که در این 
فرآیند، خدمات بر اساس سطح بندی و سیستم 

ارجاع ارائه خواهد شد  

این مقام مســئول به معرفی ســامانه خود 
ارزیابــی وضعیــت روانشــناختی پرداخــت و 
خاطرنشــان کرد: افراد پس از مراجعه به سامانه 
ضمــن تکمیل اطالعــات جمعیت شناســی ، 
به ســواالت تخصصی پاســخ خواهند داد. در 
صورتیکــه فرد در هــر یک از آیتــم ها از حد 
طبیعی عبور کرده باشد، به منظور افزایش دقت 
در ارزیابی به تناســب نمره، سواالت دیگری را 

پاسخ خواهد داد. سپس در پایان فرآیند، متناسب 
با نمره غربالگری، توصیه های روانشناختی ارائه 

می شود.
 رنجبــر قابلیــت دیگر ســامانه را ارجاع به 
صدای مشــاور  )۱۴۸۰( ســازمان دانســت و 
عنوان کرد: بدین صــورت افرادی که در گروه 
 امتیازی باالتــر از حد طبیعی قــرار می گیرند 
)تنش شدیدتری را تجربه می کنند(، می توانند 

با ارائه شــماره تلفن و کد ملی در ســامانه خود 
ارزیابی روانشناختی؛ کد شناسه خدمت دریافت 
کنند و با صدای مشاور)۱۴۸۰( تماس بگیرند تا 
از خدمات تخصصی بهره مند شــوند و چنانچه 
بر اســاس  تشــخیص و مصاحبه مشــاوران و 
روانشناسان صدای مشاوره )۱۴۸۰( به خدمات 
تخصصی نیاز باشد، به مراکز تخصصی سازمان 

ارجاع می شوند.
وی با اشــاره به اینکه این چرخه تا حصول 
نتیجــه ادامــه خواهد داشــت وتمــام فرآیند 
خدمــت به صــورت رایــگان ارائه می شــود، 
اضافه کــرد: هموطنان عزیز مــی توانند برای 
مشــاهده و اســتفاده از این ســامانه به آدرس 
مراجعــه   CORONA.BEHZISTI.IR 

نمایید.
مدیر کل بهزیستی هرمزگان ارتقای کیفیت 
زندگــی، کاهش تاثیــرات منفــی اجتماعی و 
مدیریت و پیشــگیری از آســیب های روانی و 
اجتماعی را از نتایج مثبت مراجعه عموم به این 
ســامانه دانست و اظهار کرد: با مراجعه مردم به 
سامانه خود ارزیابی روانشــناختی شاهد تحقق 

این اتفاقات خوب باشیم.

امکان خود ارزیابی وضعیت روانشناختی در بحران ویروس کرونا

سیگاری ها برای دوری از کرونا،حتی موقتی ترک کنند

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشــکی اردبیل با اشاره به اینکه ســیگاری ها برای دوری از 
کرونا، حتی موقتی ترک کنند، گفت: ســیگاری، موقتا سیگار را 

کنار گذاشته و از مالقات با بستگان و آشنایان اجتناب نمایند.
دکتر مهــدی اجری در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: بیماری 

کرونا راه های هوایی فوقانی را درگیر می کند، ولی ممکن است 
راه های هوایی تحتانی را نیز درگیر کند.

وی افزود: فعال برای این بیماری واکســن و داروی خاصی 
طراحی نشــده اســت، پس تنها راه و مهمترین راه کنترل این 

بیماری در جامعه، قطع زنجیره انتقال است.
اجری با بیان اینکه افراد دارای عالئم شــدید تنگی نفس و 
افت فشــار خون باید در بیمارستان بستری شوند، تصریح کرد: 
یک ســری افراد هم که دارای عالئم خفیف و یا سرماخوردگی 

هستند، باید در خانه قرنطینه شوند.
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشــکی اردبیل اضطراب کم، هزینه کم و کاهش عفونت های 
بیمارستانی را از فواید قرنطینه خانگی عنوان و خاطرنشان کرد: 
بیمــار قرنطینه شــده در خانه باید به صورت فیزیکی از ســایر 
افراد خانواده جدا باشد و از ماسک، دستکش و دستمال کاغذی 

استفاده نمایند.
وی ادامــه داد: فرد مراقب افراد بیمــار نیز باید فردی جوان 
بوده و بیماری زمینه ای نداشته باشد و موارد بهداشتی را رعایت 

نماید.
اجری با تاکید بر اینکه بیماران سیگاری، موقتا سیگار را کنار 
گذاشته و از مالقات با بستگان و آشنایان اجتناب نمایند، افزود: 
بیماران در این دوره از رژیم غذایی پرویتامین و پروتئین استفاده 

کرده و از مصرف غذاهای پر حجم بپرهیزند.
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشــکی اردبیل با بیان اینکه ســیر صعودی یا نزولی بیماری 
وابســته به رفتار اجتماعی و مراقبت های مردم اســت، افزود: 
رعایت بهداشت، جداســازی اجتماعی و در خانه ماندن باید به 
صورت ویژه مورد توجه مردم باشــد. در چنین صورتی می توان 

گفت طی یک الی دو ماه آینده این بیماری کنترل می شود.

هیچ کس حق ندارد در روزهای درگیری بیماران 
با بیماری کرونا، ســاعتی تفریح و گردش خود را به 
ســالمتی دیگران ترجیح بدهد، زیرا این کار از نظر 

قانونی یک ظلم است.
این روزها که مردم ایران در حال دســت و پنجه 
نرم کردن با ویروس کرونا هستند و روزها و دقایق 
طاقت فرســایی را پشت ســرمی گذارند، عده ای در 
شهرهای هرمزگان اما بی توجه به رعایت حال دیگر 
شهروندان همچنان کنار ســاحل دریا به گردش و 

تفریح خود می پردازند.
بــا افزایش شــمار مبتالیان در این اســتان که 
هم اکنون به ۲۲۱ نفر رســیده است، مسووالن این 
اســتان در چنــد روز اخیر به طــور مرتب توصیه و 
خواهش به خانه نشــینی و پرهیز از تفریح و گردش 

مردم به اطراف سوحا دریا و بوستان ها دارند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شنبه شب 
از بی توجهی برخی افراد نســبت به هشدارها درباره 
شــیوع کرونا انتقاد کرد و اظهارداشت: متأسفانه در 
ساحل بندرعباس شاهد تجمعاتی هستیم که برخی 
افراد، بی توجــه به همه هشــدارها، کنار هم جمع 
می شوند و خطر باالی شــیوع این بیماری را هنوز 

جدی نگرفته اند.
حســین فرشــیدی ضمن هشــدار دوبــاره به 
شهروندان افزود: هیچ کس حق ندارد ساعتی تفریح 
خودش را به سالمتی مردم ترجیح بدهد این کار از 
نظــر قانونی یک ظلم و حرم و از نظر شــرعی هم 

نامشروع است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان با تکرار 

ایــن جمله که در خانه بمانید، گفت: تنها راه کنترل 
ایپدمی کرونا رعایت بهداشــت فــردی و ماندن در 

منزل است.
وی با بیان اینکه تمام مسافرانی که از مسافرت 
برمی گردند برابر دســتورالعمل وزارت بهداشت باید 
۱۴ روز قرنطینه شــوند، ابرازداشت: به دلیل رعایت 
نکردن یک توصیه مهم بهداشــتی کــه با رعایت 
نکردن این قانون باعث انتشــار بیمــاری کرونا در 
اســتان شــده اند، حتی باید جرائمی برای این افراد 

درنظر گرفته شود.
فرشــیدی یادآور شــد: این واقعیت را باید درک 
کنیــم که اگر این ویروس ماندگار شــود کل آینده 
را از دســت خواهیم داد بنابراین با همکاری و تمام 
توان و تالش باید این ویروس را مهار خواهیم کنیم.

این مســوول اضافــه کرد: مشــارکت مردم به 
خصوص ماندن در منــزل می تواند نقش مهمی در 
کاهش و پیشــگیری از این بیماری داشته باشد، لذا 
انتظار داریم شــهروندان به جزکار ضروری از منازل 

خارج نشوند.

سالمتی مردم را فدای تفریح و گردش خود نکنید

کارخانــه تولید هرمــز الکل بنــدر، صبح امروز با حضــور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری هرمزگان، فرماندار شهرســتان 
حاجی آباد، رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و جمعی 

از مدیران استانی افتتاح شد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در مراســم آغاز 
به کار این کارخانه، اعالم کــرد: کارخانه تولید هرمز الکل بندر، تولید 
کننده  الکل 9۶ درصد شهرســتان حاجی آباد بعد از پنج سال به چرخه 

فعالیت و تولید بازگشت.
 خلیل قاسمی اضافه کرد: کارخانه تولید هرمز الکل بندر با حمایت 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان، افتتاح و تولید خود را آغاز 

کرد.
وی ضمن اشــاره به اینکه در حال حاضــر ۳۶۰ هزار لیتر ظرفیت 
مخازن تخمیر این کارخانه اســت، اظهارکرد: ظرفیت تولید روزانه این 
واحد ۶ هزار لیتر الکل است که شامل ۴۸۰۰ لیتر الکل طبی 9۶درصد 

و ۱۲۰۰ لیتر اکل صنعتی است.

قاسمی ادامه داد: این کارخانه در صورت اضافه شدن ۲۰۰ هزار لیتر 
به ظرفیت مخازن تخمیر، امکان تولید روزانه ۱۰ هزار لیتر الکل شامل 

۸ هزار لیتر الکل طبی و ۲ هزار لیتر الکل صنعتی را دارد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان بیان کرد: با راه 
اندازی مجدد این کارخانه در فاز اول برای ۱۵ نفر اشتغالزایی مستقیم 

ایجاد شد.
قاســمی میزان ســرمایه گذاری کلی این واحد را ۶۶ میلیارد ریال 
دانســت و عنوان کرد: جهت راه اندازی مجــدد این کارخانه مبلغ ۴۰ 
میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش از محل اعتبارات تبصره ۱۸ 

سال گذشته پرداخت شد.
وی در پایــان اظهار کرد: روند راه اندازی این شــرکت در کمتر از 

یک ماه صورت گرفت.

کارخانه تولید هرمز الکل بندر در شهرستان حاجی آباد به چرخه تولید بازگشت

"بیل گیتس")Bill Gates( بنیانگذار شــرکت "مایکروسافت" 
در حال تامین مالی هفت شرکت منتخب برای ساخت واکسن"کرونا 

ویروس" است.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیزینس اینسایدر، گیتس در حال 
سرمایه گذاری و تامین منابع مالی برای ساخت کارخانه برای هفت 
شرکتی است که برای ساخت واکسن کروناویروس انتخاب شده اند.

بیل گیتس این اقدام را در حالی انجام می دهد که شاید میلیاردها 
دالر در این پروژه هدر رود.

وی اخیــرا در مصاحبه ای اظهار کرد: بنیاد بشردوســتانه ی وی 
می توانــد ســریع تر از دولت ها به مقابله با شــیوع "کروناویروس" 

بپردازد.
گیتس ادامه داد: از آنجا که بنیاد ما در زمینه بیماری های عفونی 
تخصــص ویژه ای دارد، ما راجع به این بیماری همه گیر فکر کردیم 
و پول اولیه بنیاد ما می تواند سبب تسریع امور و تهیه واکسن برای 

بیماری "کووید-۱9" شود.
بیل گیتس گفت که وی از میان شرکت های کاندید برای ساخت 

واکسن کرونا ویروس، هفت شرکت را برگزیده است.

وی افزود، اگرچه در نهایت مجبور به انتخاب دو شرکت از میان 
این هفت شرکت خواهیم بود، به تامین منابع مالی هر هفت شرکت 
ادامه خواهیم داد. بنابراین وقت خود را هدر نمیدهیم که ببینیم کدام 

واکسن کار میکند و بعد برایش کارخانه بسازیم.
گیتس گفت: برای اینکه ســاخت واکســن در سریع ترین زمان 
ممکن میســر شود، آزمایش و ایجاد ظرفیت تولید به طور همزمان، 
یک امر ضروری اســت.بیل گیتس معتقد است ۱۸ ماه زمان الزم 
اســت که واکسن قطعی کروناویروس ساخته شود. وی در مصاحبه 
با نشریه واشنگتن پست گفته بود که برخی از این شرکت های برتر 

به تجهیزات منحصر به فرد و گران قیمتی نیازمندند.
بیل گیتس اذعان کرد، می دانیم که در این پروژه و برای ساخت 
این کارخانه ها و تاسیســات، میلیاردها دالر از بین خواهد رفت ولی 
در شــرایط فعلی که به دلیل کروناویروس، تریلیون ها دالر در حال 

نابودی است، این سرمایه گذاری ارزشمند است.
گیتــس در نهایت گفــت: ما در بنیاد گیتس بــه کار خود ادامه 
می دهیــم و در گذشــت ماهها صرفه جویی می کنیــم زیرا در این 

شرایط گذشت هر ماه، حیاتی است.

گفتنی اســت، بیل گیتس و همســرش اخیرا ۱۰۰ میلیون دالر 
بــرای مقابله با بیمــاری "کووید-۱9" اهدا کردنــد و برای مردم 

واشنگتن کیت های تشخیص کرونا در منزل ارسال نمودند.
گیتس از دولت آمریکا خواســته که برای مقابله با این ویروس، 
اقدامات ســختگیرانه ای را برای تعطیلــی ایالت ها انجام دهد. وی 
تخمین زده که آمریکا ۱۰ هفته باید شــهرها را تعطیل کند تا بتواند 

با این بحران مقابله کند.

بیل گیتس سرمایه  میلیارد دالری ۷ شرکت سازنده واکسن کرونا را تامین می کند
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P باور داریم، » قلم « مقدس است؛ عهـــــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و 
پاک نگاه داریم.

P باور داریم، » حرمت و حیثیت« همگان، محترم و خدشــه ناپذیر است؛ رعایت حریم 
اشخاص و پاسداشت کرامت انسانی افراد را اصلی ضروری و الزم می دانیم.

P بــاور داریــم، » آگاهی داشــتن« حقی اساســی اســت و از ایــن روی، 
 خــود را متعهد مــی دانیم تــا در روایــت رویدادهــا، امانتداری صــادق بوده

 و با دقت و سرعت، انجام وظیفه نمائیم.
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ندای هرمزگان

رئیس ســازمان مدیریت آرامســتان شــهرداری بندرعبــاس از ضدعفونی و 
گندزدایی بهشت زهرا)س( خبرداد و گفت: یک دستگاه آمبوالنس نیز ویژه انتقال 

موارد فوتی کرونا اختصاص داده شده است.
به گزارش فارس، علیرضــا بهمن نژاد بندری در یک گفت وگوی خبری اظهار 
کرد: در راستای پیشگیری از انتشــار بیشتر بیماری کرونا، ضدعفونی در محوطه 

آرامستان بندرعباس در دستور کار قرار دارد.
وی افــزود: بــرای حفظ ســامت کارکنــان، مراجعین و زائــران اهل قبور، 
بخش های مختلف بهشت زهرا )س( بندرعباس مانند غسالخانه، ساختمان اداری، 
سرویس های بهداشتی، مبلمان، معابر، نمازخانه و غیره به طور مستمر ضدعفونی 

می شود.
رییس سازمان آرامستان شــهرداری بندرعباس با تاکید بر اجرای تدابیر الزم 
برای مقابله با شــیوع بیماری کرونــا در مجموعه آرامســتان بندرعباس، گفت: 
تجهیزات کامل شامل لباس، ماســک، عینک، دستکش و... برای افراد درگیر در 

تشییع و تدفین متوفیان مبتا به بیماری کرونا خریداری شده است.
رئیس ســازمان مدیریت آرامستان شــهرداری بندرعباس با بیان اینکه وظیفه 
تدفین فوتی های ناشــی از بیماری کرونا برعهده این ســازمان است، عنوان کرد: 
یک دســتگاه آمبوالنس ویژه این فوتی ها به منظور حمل اجساد اختصاص یافته 

است.
وی تاکید کرد: شــیوه دفن فوتی های کرونا بر اســاس ضوابط اعام شده از 
سوی دانشــگاه علوم پزشکی استان بوده و نماینده مرکز بهداشت نیز حین انجام 

عملیات مربوطه حضور دارد.

توضیحات رئیس آرامستان بندرعباس درباره 
خاکسپاری فوتی های کرونا

۱۳ فروردین بندرعباس و خلوتی بر اثر شیوع کرونا/عکس: ایرنا

بازگشت 45 واحد صنعتی
 غير فعال در هرمزگان تا پايان سال 

جهش توليد

با توجه به نامگذاری سال ۹۹ توسط رهبر معظم انقاب به سال جهش 
تولید، ۴۵واحد صنعتی غیرفعال تا پایان امسال به چرخه تولید برمی گردد.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی هرمزگان روز 
شــنبه در جمع خبرنگاران گفت: همچنین در سال ۹۸ که به عنوان سال 
رونق تولید نامگذاری شــده بود، ۴۱ واحد تولیدی که از سال ۹۳ غیرفعال 
بودند فعالیت خود را با اشتغال زایی ۸۰۰ نفر آغاز کردند.سید امیر امیری زاد 
افزود: با توجه به تصمیمی که دولت برای برنامه های جهش تولید در سال 
۹۹ گرفته است، یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی غیر فعال در کشور تا پایان 

امسال فعال می شوند.
وی با اشــاره به تصمیم ستاد اســتانی مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر 
احیــای واحد تولیدی هرمــز الکل بندر حاجی آباد بیــان کرد: با همکاری 
ســازمان صنعــت معدن و تجارت، اداره کل اســتاندارد، بانک ها و ســایر 
دســتگاه های اجرایی، مشــکات و موانع مجوزهای ایــن واحد تولیدی 
برطرف شــد و کار خود را آغاز کرد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
هرمزگان اظهار کرد: شــرکت هرمز الکل بنــدر حاجی آباد به عنوان اولین 
واحد تولیدی فعال شده سال۹۹، در شرایط کنونی می تواند الکل مورد نیاز 

استان و کشور را تهیه کند. 

خبررودخانه شور جان های شیرین را تهدید می کند

سالهاســت کــه تکراری ترین خاطــره مردم 
روستای خورگو ســاعت ها ایستادن پشت مسیر 
رودخانه اســت تا با فروکش کــردن آب راهی به 
محور اصلی بیابند که در این بین به آب زدن افراد 
غیر بومی که شناخت درستی از این مسیر نداشته 
اند، خسارت های جبران ناپذیری به همراه داشته و 
 چه جان های شیرین که قربانی بی رحمی رودخانه

 نشده است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، در 6۰ کیلومتری 
شمال شرقی شــهر بن درعباس روســتایی بنام 
خورگو واقع شــده که همــگان آن را با آبگرم به 
نام و طبیعــت بکر آن در فصل بهــار به یاد می 
آورند کــه با توجه به فاصله اندک این روســتا با 
مرکز استان هرمزگان، یکی از انتخاب های مردم 
شهرنشین برای گذراندن تعطیات بهاره است که 
فکر طبیعت باران خورده آن هرکسی را راهی این 
روســتای آرام می کند؛ غافل از آنکه در پس این 
باران حوادثی نهفته که جان مسافران جاده خورگو 
را تهدید می کند چرا کــه با اندک بارانی رودخانه 
ســور از بسترش بر می خیزد و هر جنبنده ای را به 

دست سیاب می سپارد.
ســال هاســت که تکراری ترین خاطره مردم 
این روستا ساعت ها ایستادن پشت مسیر رودخانه 
است تا با فروکش کردن آب، راهی به محور اصلی 
بیابند که در این بین بارها شاهد بر آب زدن افراد 
غیر بومی که شناخت درستی از این مسیر نداشته 
اند، بــوده ایم که با صدمات جانی و مالی فراوانی 

همراه بوده است.
۳۰ پل روستای خورگو نیازمند مرمت است

بال سلمانی، رئیس شــورای روستای خورگو 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مشکات 
محــور خورگو، اظهــار کرد: وضعیــت راه های 
روســتای خورگو به گونه ای اســت که با وفوع 
هرگونه بارندگی رودخانه شــور طغیان می کند و 
مســیر ارتباطی ۱6 آبادی با جاده اصلی قطع می 

شود.
رئیس شــورای روســتای خورگو بــا تاکید بر 
خســارت های ناشــی از بارندگی، تصریح کرد: 
جاده هــای داخلی آبادی ها نیــز همچون محور 
اصلــی، آب نماهای زیادی دارند که الزم اســت 

بر روی آنها پل ســاخته شود، در غیر این صورت 
 بارندگی هــا همچنان جــان مــردم را به خطر 

می اندازد.
ســلمانی افزود: در بارندگی اخیر که در ســوم 
فروردین ماه ســال جاری رخ داد، بخش اعظمی 
از راه های آبادی های گستان، درجتان، ابراهیمی، 
دیمشهر و سرگلم آســیب جدی دیدند که تعمیر 
پذیر نیســت و بــه اقدامی اساســی احتیاج دارد؛ 
همچنین بر اثر طغیان رودخانه شــور دو دستگاه 
خودرو اسیر سیاب شدند که خوشبختانه خسارت 

جانی در پی نداشت.

وی با بیان اینکه ۳۰ پل از سازه های روستای 
خورگو نیازمند مرمت اســت، گفت: زیرســاخت 
های جــاده ای ما به هیچ وجــه رضایت بخش 
نیســت و تاکنون اقدامی برای مقاوم ســازی این 
راه ها صورت نگرفته اســت. همچنین مکاتبات با 
مسئوالن مربوطه صورت گرفته و خواستار تعمیر 
اساســی این محور برای حفــظ جان و مال مردم 

هستیم.
پل 25 میلیارد تومانی رودخانه شور

یوســف عابدینی، مدیرکل راهــداری و حمل 
و نقــل جاده ای اســتان هرمــزگان در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا با اشــاره بــه وضعیت جاده های 
روســتای خورگو، اظهار کرد: تمامی آب نماهای 
روســتای خورگو مــورد ارزیابــی و مطالعه قرار 
 گرفته اند و ضرورت بهســازی این مســیر آشکار

 است.
مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
اســتان با تاکید بر آمادگی این اداره کل، تصریح 
کــرد: برای تامین اعتبار احــداث پل بر روی آب 
نماهای محور خورگو با دستگاه های ذیربط استان 
مکاتباتــی صورت گرفته که در صورت تامین این 
اعتبار ما آمادگی کامل برای اصاح و بهسازی راه 

های روستای خورگو را داریم.
عابدینی با بیان اولویت هــای اداره راهدای و 
حمل و نقل استان، خاطرنشان کرد: جهت ساخت 
پل بر روی رودخانه شور نیاز به تامین اعتباری بالغ 
بر 2۵ میلیارد تومان است که این امر جزو یکی از 
اولویت های کاری این اداره کل در صورت تامین 

اعتبار است.

دکتر غالمعباس مومنی 
متخصص بیماری های داخلی 

تیروئید، دیابت، فشار خون ،کبد چرب 
گوارش و ریه

بندرعباس، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادی،پشت بانک سينا ، 

ساختمان سبز طبقه 4 - تلفن: 07632245695- 09220848716

    تراشکاری و سیلندر تراشی 
مـــــدرن بــــندر 

تراش سيلندر، سنگ ميل لنگ، تراش شاتون، تراش ميل لنگ
 انواع موتور های ديزلی و بنزينی

آدرس: بنــدرعباس ، كمـربندي ، نرسيده به  پل خواجو  
     تلفن : 32242740 ـ 32227810

دکتر محمد امین امامی
برای اولين بار در هرمزگان

دستگاه ABI برای تشخيص درد پاها و اختالالت
عروق پاها بخصوص در بيماران ديابتی و سيگاری

راه اندازی شد
بلوار سيد جمال الدين اسدآبادی- چهار راه فاطميه – روبروی شيرينکده- 

ساختمان پزشک- طبقه دوم – واحد 204
تلفن: 32252476 همراه : 09170698916

دکتر ناصر ریاضی
جراح و متخصص كليه مجاری ادرار

مثانه پروستات و نازايی آقايان
 جراحی اندوسکوپيک سنگ كليه و مثانه

 و جراحی اندوسکوپيک پروستات و مثانه و ارولوژی  اطفال
چهار راه فاطميه، روبروی شيرينکده، ساختمان پزشک، طبقه سوم، 

واحد 308
تلفن : 32252468-9     09019896466

آزمایشـگاه دی
دکترمحسن دهقانی

 ) استادیار دانشکده پزشکی(
دقت و صحت در آزمایشات همراه با کادری مجرب

تشخیص طبی-پاتولوژی-  سیتولوژی -مغز استخوان
آدرس: خ سید جمال ابتدای خیابان شهید کازرونی ساختمان پزشکان میالد

تلفن: 32231883 -  32224577 فکس: 32229288

 مرکز حجامت خلیج فارس
 درمان وپيشگيری بيماريها  از قبيل سر دردهای ميگرن كمر درد  
بيماری های پوستی  ترک اعتياد وغيره ، از طريق حجامت زالو 

 درمان طب سنتی ، زير نظر دكتر فتح الهی با كادر مجرب

 آدرس؛ چهارراه مرادی به سمت چهارراه قدس 

 کوچه رضوان 1_ ساختمان ایلیا طبقه دوم_ 

تلفن0763220205

کلینیک سونوگرافی 

دکتر حسین کرم پور  
با استفاده از پیرشفته ترین دستگاهها

انجام سونوگرافی های روتین ترانس واژینال ترانس رکتال

سونوگرافی های نوزادان و کودکان  سونوگرافی رنگی )کالر داپلر( بارداری غربالگری 

جنین فیرب و اسکن کبد /  االستوگرافی  تیروئید و توده های پستان

نشانی : خیابان سید جامل الدین اسد آبادی-  کوچه اسفدیاری پشت آزمایشگاه 

موسوی- ساختامن پزشکان حکیم طبقه اول

 32253975 الی 6

ساعت فعالیت صبح و عرص

آزمایشگاه دکتر سبحانی 
تشخیص طبی، پاتولوژی، سیتولوژی  و 

مغز و استخوان 
بندرعباس چهار راه فاطمیه، خیابان اسدآبادی ) مرادی(، 

کوچه شفیع -  تلفن : ۳222256۳- ۳2227575  

دکتر محمد رضا طوافی 
جراح  و متخصص ارتوپدی

) استخوان و مفاصل و ستون فقرات(
آدرس: چهارراه فاطمیه- روبروی شرینکده 

ساختمان پزشک طبقه دوم 

تلفن: ۳22۱۳202-076

رادیولوژی ، سفالومتری، OPG و سونوگرافی

دکتر علی قدیرپور
بورد تخصصی ، رادیولوژی و سونوگرافی 

MRI,CT SCAN
آدرس: بندرعباس خيابان اسدآبادی ، چهارراه فاطميه ، ساختمان 

پزشک، طبقه همکف

 تلفن: 076-32253365

ه تهران
از دانشگا

دکتر جمشید شریفی 
متخصص بیماریهای داخلی بوردتخصصی 

عضو انجمن گوارش و کبد ایران 
* درمان بيماری های قلبی * گوارشی * اندوسکوپی 

* درمان بيماری های تيروئيد * ديابت و غدد جنسی * درمان روماتيسم
 * بيماری های كليوی و عضالنی - اسکلتی * انجام نوار ريه و نوار قلب 
آدرس : بندرعباس - چهارراه مرادی پشت بانک پارسيان ، 

ساختمان شريف، طبقه سوم - تلفن : 09058131646

دکتر زبیر شاعرزاده 
بورد تخصصی جراحی عمومی 

گوارش ، پستان ، تیروئید ، عروق
انواع فتق ، جراحی الپاروسکوپی و ...

آدرس : خ سيدجمال ، نرسيده به چهارراه مرادی، روبروی 
دبستان دانشگاه ، ساختمان پزشکان شريف، طبقه هفتم

تلفن : 32234434

 کلینیک تخصصی رادیولوژی، ماموگرافی و سونوگرافی 

دکتر سید منصور توانا
متخصص راديولوژی، سونوگرافی، ام آر آی و فلوشيپ 

سی تی اسکن
بندرعباس، خيابان سيد جمال، چهار راه سازمان، جنب 
پاساژ ناصر، ساختمان پزشکان زرتشت، طبقه اول واحد 1

تلفن: 32254330-076   تلفکس: 32254331- 076 

دکتر داریوش نیازی
عضو انجمن متخصصین گوارش آمریکا و اروپا

متخصص بیماری های داخلی، دیابت، تیروئید، ریه- خون و گوارش کبد
با عرضه خدمات ذیل :

نصب بالون الغری داخل معده،  آندوسکوپی، کولونواسکوپی،کپسول آندوسکوپی
تلفن: 0763-2242039

آدرس : بندرعباس، چهارراه سازمان، ساختمان پزشکان ناصر، طبقه اول

دکتر آرزو مسرور
فوق تخصص روماتولوژی متخصص داخلی 

پوکی استخوان ، روماتیسم ، کمردرد و درد زانو و سایر مفاصل 
بندرعباس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، چهار راه مرادی ، کوچه ساختمان 

پزشکان پارسیان روبروی آزمایشگاه موسوی، ساختمان پزشکان نگین ، طبقه سوم 

 تلفن : 076-۳22۳552۱ - 090۱706۱۱67 - 09۱76977840

 سونوگرافی دکتر سمیه کریمی 
 متخصص سونوگرافی و رادیولوژی،  سی تی اسکن 

 سونوگرافی روتین، سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول و سه ماه دوم 
آنومالی اسکن،  سونوگرافی پستان، سونوگرافی سه بعدی و چهار 
بعدی سونوگرافی مغز و هیپ نوزاد، انجام اینترونشن ها و بیوپسی 

 پستان و کبد 
ادرس بندرعباس خ سید جمال خ کازرونی کوچه رحیل دو،  ساختمان 

پزشکان نیکان طبقه دوم تلفن 07632239207 الی 9
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