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اجتماعی

شنبه  24مهر 1395
شماره 3079

گزارش خبری
متوسط نرخ بیکاری درهرمزگان  11و یک دهم درصد اعالم شد

کارشــناس آمارواطالعــات ســازمان برنامــه و بودجــه هرمــزگان گفــت :براســاس
برآوردهــای صــورت گرفتــه متوســط نــرخ بیکاری این اســتان در فصل بهــار  95برابر
بــا  11و یــک دهــم درصــد اســت.ا کبر ســلجوقی درگفــت وگوبــا ایرنــا اظهــار داشــت:
نــرخ مشــارکت اقتصــادی هرمــزگان نیزدرفصــل بهــار ســال جــاری  39و ســه دهــم
درصــد بــوده اســت.وی ادامــه داد  :مبنــای محاســبه ایــن آمــار واطالعــات تعاریــف
ســازمان جهانــی کار از نیــروی فعــال بوده است.کارشــناس آمار واطالعات ســازمان
برنامــه و بودجــه هرمــزگان اضافــه کــرد  :متوســط نــرخ بیــکاری هرمــزگان در بهــار
ســال گذشــته  16و شــش دهــم درصــد ومیانگیــن نــرخ مشــارکت اقتصــادی نیــز
 36و یــک دهــم درصــد بــوده است.براســاس تعاریــف ســازمان جهانــی کار افــراد
 10ســال بــه بــاال و بــر اســاس قانــون کارجمهــوری اســامی ایــران نیــز افــراد  15ســال
بــه بــاال نیــروی کار محســوب مــی شــوند.همچنین بــر اســاس ســند منتشــر شــده
نــرخ بیــکاری فصــل بهــار توســط مرکــز آمــار ایرنــا  ،تمــام افــراد  10ســال و بیشــتر کــه در
هفتــه تقویمــی قبــل از هفتــه آمارگیــری طبــق تعریــف کار در تولیــد کاال و خدمــات
مشــارکت داشــته انــد (شــاغل) و یــا از قابلیــت مشــارکت برخــوردار بــوده انــد (بیــکار)
جمعیــت فعــال اقتصــادی محســوب مــی شــوند.تمام افــراد  10ســال بــه بــاال کــه
در طــول هفتــه مرجــع  ،طبــق تعریــف کار  ،حداقــل یــک ســاعت کار کــرده و یــا بــه
دلیلی کارشــان را ترک کرده باشــند شــاغل محســوب می شــوند.افراد و گروه هایی
همچــون کارکنــان فامیلــی بــدون مــزد  ،محصالنــی کــه درهفتــه مرجــع کار کــرده
انــد ،کارآموزانــی کــه در دوره هــای کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسســه
محل کارآموزی انجام می دهند ،یعنی مسـتقیم در تولیـد کاال یا خدمات سهیم
هســتند و تمــام افــرادی کــه در نیــروی های مســلح به صورت دائــم و موقت کارمی
کننــد شــاغل محســوب مــی شــوند.ترک موقــت کار در هفتــه مرجــع بــا داشــتن
پیوند رسمی شغلی برای مزد وحقوق بگی ــران و تـــداوم کس ــب و کـــار ب ــرای خـــود
اشــتغاالن  ،بــه عنــوان اشــتغال محســوب مــی شــود.

 15هزار دانش آموز در هرمزگان تحت پوشش طرح شهاب قرار گرفتند

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش هرمــزگان گفــت :در ســال گذشــته  15هــزار و  280دانــش
آمــوز پایــه ابتدایــی در اســتان تحــت پوشــش طــرح ملی شــهاب قــرار گرفتند.
بــه گــزارش ایرنــا  ،دانــش هاشــمی پــور در نشســت ســتاد اســتانی برنامــه ملــی
شناســایی و هدایــت اســتعدادهای برتــر (شــهاب) افــزود :ایــن در  284مدرســه
ابتدایــی در پایــه چهــارم ناحیــه یــک و پایــه هــای چهــارم و پنجــم ناحیــه 2
بندرعبــاس اجــرا شــد.
وی بیان داشــت :برای ســال تحصیلی جاری عالوه بر ناحیه یک و  2بندرعباس،
شهرســتان هــای مینــاب  ،رودان  ،قشــم و بندرخمیــر نیز در اجــرای این طرح ملی
شــرکت می کنند که دوره آموزشــی ضمن خدمت ویژه عوامل اجرایی و آموزگاران
تــا پایــان مهرمــاه ســالجاری انجــام مــی گیرد.مدیــرکل آمــوزش و پــرورش هرمــزگان
اظهارکــرد :کارگــروه تخصصــی اســتانی برنامــه ملــی شــهاب بــه عنــوان بــازوی فنــی
و کارشناســی ســتاد اجرایــی اســتان  ،برنامــه ریــزی بــرای اجــرای مصوبــه هــای این
طــرح و بهــره گیــری از متخصصــان و مرا کــز تخصصــی مربوط بــرای ارتقــای دانش و
مهــارت هــای معلمــان در شناســایی و حمایــت دانش آمــوزان دارای اســتعداد برتر
درســال تحصیلــی  95 -96انجــام خواهــد داد.هاشــمی پــور گفــت :در ایــن طــرح
اســتفاده از روش هــای فعــال  ،خــاق و گروهــی در تدریــس ،انجــام بازدیدهــای
علمــی مرتبــط  ،تشــکیل گــروه هــای دانــش آمــوزی همگــن اســتعداد  ،تشــویق و
رشــد اندیشــه هــای خالقانــه در کالس  ،آ گاهــی بخشــی بــه والدیــن در زمینــه  2یــا
ســه زمینــه اســتعدادی و یــا ویژگی های شــخصیتی دانــش آمــوزان در کالس درس
توســط آمــوزگاران صــورت مــی گیــرد.

افزایش تخت های بیمارستانی در کشور

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت :بــر اســاس قــول هــای داده شــده
21هــزار تخــت بــه مرا کــز بیمارســتانی کشــور بایــد تحویــل داده مــی شــد کــه از ایــن
تعــداد 10هــزار تخــت تحویــل شــد و مابقــی نیــز تــا پایــان فعالیــت دولــت یازدهــم بــه
تخــت هــای بیمارســتانی فعلــی اضافــه خواهــد شــد.
ســید حســن قاضی زاده هاشــمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :با افزوده شــدن
ایــن تعــداد تخــت بــه مرا کــز بیمارســتانی ،خدمــات رســانی بــه مراجعــه کننــدگان
بیــش از پیــش ارتقــا مــی یابــد.
وی بــه وضعیــت پــروژه بیمارســتان 235تختخوابــی شهرســتان ابهــر اشــاره کــرد و
یادآورشــد :مشــکل ایــن بیمارســتان مربــوط بــه تعهــدات وزارت راه و شهرســازی
اســت ،چرا کــه در صــورت تحویــل بــه موقــع ،ایــن بیمارســتان در مــدت  2مــاه
تجهیــز خواهــد شــد.
قاضــی زاده هاشــمی ،عملیــات اجرایــی ایــن بیمارســتان را کنــد ارزیابــی و ابــراز
امیــدواری کــرد ،بــا تســریع در اجــرا ،ایــن پروژه هرچه ســریعتر به بهره برداری برســد
و ســطح خدمــات رســانی بــه مــردم شهرســتان بهبــود یابــد.
وی گفــت :انتظــار مــی رود ایــن پــروژه در صــورت شــتاب بخشــی در عملیــات
اجرایــی آن و پیگیــری مســئوالن اســتان ،دهــه فجر امســال به بهره برداری برســد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بیمارســتان 235تختخوابــی ابهــر در ســال 86
طراحــی شــد و هــم ا کنــون بیــش از  78درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد،
از زمــان اجــرای ایــن پــروژه تا کنــون 200میلیــارد ریــال هزینــه شــده
و بــرای تکمیــل آن  200میلیــارد ریــال دیگــر اعتبــار مــورد نیــاز اســت.

ویزای اربعین حسینی در  16استان صادر می شود

معــاون ســازمان حــج و زیــارت گفــت :از اولیــن روز هفته بعد از تاســوعا و عاشــورا12 ،
اســتان دیگــر بــه جمــع چهــار اســتان صــادر کننــده ویــزای زائــران اربعیــن حســینی
اضافــه می شــوند.
حمیــد محمــدی در گفــت وگــو بــا ایرنا افــزود :ا کنون صدور روادید اربعین حســینی
از طریــق کنســولگری چهــار اســتان تهــران ،کرمانشــاه ،مشــهد و اهــواز انجــام مــی
گیــرد کــه بــا شــروع فعالیــت دفاتــر  12اســتان دیگــر از روز شــنبه ایــن تعــداد بــه 16
دفتــر خواهــد رســید.
وی بــا بیــان اینکــه ا کنــون  2300دفتــر خدماتــی دارای مجــوز در سراســر کشــور امــور
مربــوط بــه زائــران عتبــات عالیــات را بــه انجــام مــی رســانند ،گفت :متقاضیان ســفر
بــه عتبــات عالیــات بــه خصــوص زائران اربعین حســینی بایــد با هوشــیاری ،مراقب
ترفندهــای ســودجویان و کالهبــرداران فرصت طلب باشــند.
محمــدی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه و بــه منظــور
جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده و کالهبــرداری ،از هیــچ زائــری وجــه نقــد
دریافــت نخواهــد شــد و ایــن مهــم فقــط از طریــق سیســتم مجــاز بانکی در ســامانه
«سماح»(ســامانه ثبــت نــام زائــران عتبــات عالیــات) بــه انجــام مــی رســد.
وی بــا تا کیــد بــر اینکــه تا کنــون بیــش از  260هــزار نفــر بــرای حضــور در آییــن اربعیــن
حســینی در ســامانه ســماح ســازمان حــج و زیــارت نــام نویســی کــرده انــد ،گفــت:
افــراد ســودجو و فرصــت طلــب بــا عناویــن مختلــف در قالــب بیمــه ارزان قیمــت،
بلیــت و امکانــات بهتــر بــا نرخ کمتر ســعی در جذب اعتماد مشــتریان خود داشــته
و بــه عناویــن مختلــف از آنــان وجــه دریافــت مــی کننــد.
معــاون ســازمان حــج و زیــارت ادامــه داد :فقــط بــه زائــران اربعیــن حســینی کــه در
ســامانه «ســماح» ثبــت نــام و مراحــل قانونــی را طــی کــرده اند ،اجــازه ورود بــه عراق
داده خواهــد شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه ،امســال نیــز
مــرز شــلمچه بــرای اتبــاع غیــر ایرانــی و مهــران و چزابه بــرای زائــران ایرانی بــرای تردد
بــه عتبــات در نظــر گرفته شــده اســت.

گروه اجتماعی
دکتــر «کامیــار وثوقی» مدیــر درمان
محمد خدا کریمی تامیــن اجتماعــی هرمــزگان گفــت
بتــر بــرای جلوگیــری
 :اولویــت مــا ارائــه خدمــات مطلو 
از خــروج بیمــاران هرمزگانــی بــرای درمــان بــه خــارج
اســتان اســت.

وی در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا خبرنگارصبــح
ســاحل افزود:تــاش مدیریــت درمــان تامیــن
اجتماعــی هرمــزگان  ،افزایــش کیفیــت خدمــات
درمانــی بــه بیمــه شــدگان اســت.
وی اضافــه کــرد :بــا توســعه وارتقــا مرا کــز درمانــی
تامیــن اجتماعــی هرمــزگان خدمــات رســانی بــه
بیمــاران نیــز مطلوب تــر خواهدشــد .وی یادآورشــد:
فعاليــت مديريــت درمــان در دوبخــش درمــان
مســتقيم وغيرمســتقيم انجــام مــى شــود .دربخــش
درمــان مســتقیم ،مديريــت درمــان اســتان بــا
بكارگيــرى بيمارســتان خلیــج فــارس ،یــک پلــى
كلينيــك تخصصــی  ،یــک درمانــگاه تخصصــی،
و6درمانــگاه عمومــی امــور مربــوط بــه درمــان بيمــه
شــدگان را بــدون دريافــت وجــه انجــام مــى دهــد.
مديردرمــان تاميــن ا جتماعــی اســتان هرمــزگان
همچنيــن گفت:بيمارســتان خليــج فــارس
بندرعبــاس ،تنهــا بيمارســتان ملكــى تاميــن ا
جتماعــى اســتان بــا بهــره گيــرى از كادردرمانــى
متخصــص ومجــرب و بخــش هــاى NICU ،
 ، CCU ، ICU، POST CCUبخــش داخلــى،
كودكان،جراحــى عمومــى  ،جراحــى زنــان وزايمــان،
ارتوپدى،ارولوژى،چشــم ،گــوش وحلــق وبينــى بــه
طــور رايــگان بــه بيمــه شــدگان تاميــن ا جتماعــى،
خدمــات درمانى،پزشــكى ارايــه مــى دهــد.
وی از افزایــش تعــداد تختهــای فعــال ایــن
بیمارســتان از  166تخــت در ســال  94بــه  200تخــت
درنیمــه نخســت ســال جــاری خبــرداد.وی ادامــه
داد:براســاس برنامــه ریــزی هــاو پــس از تکمیــل
طــرح توســعه  ،شــمار تخــت هــای بیمارســتان
خلیــج فــارس به ظرفیت اســمی آن یعنــی 300تخت
افزایــش خواهدیافــت.
وی اظهارداشــت :تعــداد بستریشــدگان در ایــن
بیمارســتان نیــز در نیمــه نخســت ســال  95بــه 12
هــزار و  926نفــر رســیده اســت ،کــه در مقایســه
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 21،درصــد رشــد

افزایش کیفیت خدمات  ،اولویت مدیریت
درمانتامیناجتماعیهرمزگان
داشــته اســت .کــه از ایــن تعــداد 5954نفــر تحــت
عمــل جراحــى قرارگرفتنــد کــه 2427جراحــی
کوچــک 2916،جراحــی متوســط و611جراحــی بزرگ
بــوده اســت.
وی ضریــب اشــغال تخــت در ایــن بیمارســتان در
ایــن مــدت را  93/ 80درصــد ومتوســط اقامــت
بیمــاررا  2/5روز بیــان کــرد.
بــه گفتــه ى وى درايــن مــدت 4730زايمــان درايــن
بيمارســتان انجــام شــد كــه 2787زايمــان آن
طبيعــى و 1943زایمــان ســزارین بــوده اســت كــه
نســبت ســزارين بــه كل زايمــان هــا  41/08درصــد
اســت.
ايــن مقــام مســوول اضافــه كرد:در6ماهــه نخســت
امســال  309هزارو847نفــر بــه صــورت ســرپایی بــه
واحدهاى كلينيك شــامل پزشک عمومی ،پزشک
متخصــص ودنــدان پزشــک مراجعــه كردنــد.
مديردرمــان تاميــن اجتماعــى اســتان هرمــزگان
خاطــر نشــان کــرد:در ایــن مــدت 07506نفرتوســط
پزشــک عمومــی74 ،هــزارو 743بیمارنیــز توســط
پزشــک متخصــص ویزیــت شــدند.
همچنیــن 27هزارو598نفــر نیــز مــورد معاینــه
دندانپزشــک قرار گرفتند .دکتر وثوقی همچنین به
تعــداد مراجعیــن بــه واحدهــای پارا کلینیــک اشــاره

کــرد و گفــت :در مــدت یــاد شــده 208هزارو606نفــر
بــه داروخانــه هــا 38،هزار743نفــر بــه آزمایشــگاه
وپاتولــوژی 15،هــزارو 290نفربــه مرا کزرادیولــوژی
و ســونوگرافی 3535،نفربــه مرا کــز فیزیوتراپــی و
104هــزارو 362نفربــه دیگرواحدهــای پارا کلینیــک
مراجعــه کردنــد.
وى ادامــه داد :دربخــش درمــان غيرمســتقيم ،دفتــر
رســيدگى بــه اسنادپزشــكى ايــن مديريــت بابیــش
از  660مركــز درمانــى طــرف قــرارداد اســت .ايــن
مرا كــز شــامل پزشــك عمومــى ،پزشــک متخصــص
 ،دندانپزشــك ،داروخانــه ،مرکزپارا کلینیــک  ،مرا کــز
تصویــر بــرداری ،درمانــگاه هاوبیمارســتان هــای
ســطح اســتان اســت.
وی در ادامــه بــه برنامــه های عملیاتی این مدیریت
در ســال گذشــته اشــاره کــرد وگفــت :کاهــش آســیب
پذیــری و ارتقــای آمادگــی بیمارســتان خلیــج فــارس
در برابرســوانح ( مدیریــت بحران)،تــداوم اســتقرار
اســتانداردهای اعتباربخشــی در بیمارســتان خلیج
فــارس  ،ارتقــا هتلینــگ بیمارســتان خلیــج فــارس ،
ارتقــای دســتگاه رادیولــوژی از آنالوگ به دیجیتــال از
جملــه ایــن برنامــه هــا اســت.
دکتــر وثوقــی  ،راه انــدازی دســتگاه CT SCAN
در بیمارســتان خلیــج فــارس  ،خریــد 4دســتگاه

آمبوالنــس جهــت واحدهــای تابعــه  ،انتقــال
بیمارســتان شــریعتی بندرعبــاس دانشــگاه علــوم
پزشــکی بــه بیمارســتان خلیــج فــارس تامیــن
اجتماعــی  ،احــداث ســاختمان جدیــد درمانــگاه
ولیعصر(عــج) رودان ،راه انــدازی بخــش post ccu
 ،اصــاح و گســترش فضــای فیزیکــی اورژانــس
بیمارســتان خلیــج فــارس ،تعمیــرات اساســی
بیمارستان خلیج فارس در جهت ارتقای هتلینگ
 ،آغازعملیــات احــداث درمانــگاه امام رضا(ع)قشــم ،
خریــد 2دســتگاه ا کســیژن ســازو اســتریل کننــده بــه
روش پالســما برای بیمارســتان خلیج فارس وخرید
یــک دســتگاه فیکــو پیشــرفته جهــت انجــام اعمــال
جراحــی کاتارا کــت در بیمارســتان خلیــج فــارس را
ازجملــه اقدامــات ایــن مدیریــت برشــمرد.
دکتــر وثوقــی همچنیــن در خصــوص انتقــال
بیمارســتان شــریعتی بندرعبــاس بــه بیمارســتان
خلیــج فــارس بیــان کــرد :ایــن اقــدام بــر اســاس
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن مدیریــت درمــان تامیــن
اجتماعــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان
اجرایــی شــده اســت.
مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی هرمــزگان گفــت :بــا
انتقــال بیمارســتان شــریعتی بندرعبــاس بــه ایــن
بیمارستان امکانات و تجهیزات بیمارستان خلیج
فــارس افزایــش یافت.بــه گفتــه ی وی شــمار اتــاق
هــای عمــل بیمارســتان خلیــج فــارس بندرعبــاس
نیــز بــا ایــن انتقــال افزایــش یافت.مدیــر درمــان
تامیــن اجتماعــی هرمــزگان اضافــه کــرد :بخــش
هــای مراقبــت هــای بــارداری  ،زایمــان  ،بیمــاری
هــای زنــان و تصویربــرداری بیمارســتان شــریعتی بــه
بیمارســتان خلیــج فــارس منتقــل شــده اســت .
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت درمــان تامیــن
اجتماعــی هرمزگان مشــکلی در ایجاد مرا کــز درمانی
در شهرســتان هــا نــدارد ،چالــش بــزرگ مدیریــت
درمــان اســتان را جــذب نیــروی متخصــص عنــوان
کــرد.
وثوقــی همچنیــن دلیــل کــم بــودن تعــداد مرا کــز
درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در اســتان
هرمزگان را کمبود نیروی انســانی متخصص عنوان
بتــر
کــرد و گفــت :اولویــت مــا ارائــه خدمــات مطلو 
بــرای جلوگیــری از خــروج بیمــاران اســتان بــرای
درمــان بــه خــارج اســتان اســت.
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گروه اجتماعی

مدیــرکل انتقــال خــون هرمــزگان گفــت :اجــرای طــرح
نــذر اهــدای خــون در هرمــزگان از شــب تاســوعای
یشــود.ایمان زارعــی اظهــار کــرد:
حســینی آغــاز م 

طــرح نــذر اهــدای خــون کــه هــر ســاله بــا مشــارکت
گســترده مــردم سراســر کشــور از جملــه اســتان
هرمزگان برگزار میشــود ،امســال از شــب تاســوعای
حســینی آغــاز خواهــد شــد و تا پایان مــاه صفر ادامه
مییابــد.وی از داوطلبــان اهــدای خــون خواســت

تــا بــه نــذر اهــدای خــون خویــش را در طــول مــدت
 50روزه از تاســوعای حســینی تــا پایــان مــاه صفــر
انجــام دهنــد تــا امــکان ارائــه خدمــات مطلــوب بــه
اهدا کننــدگان فراهــم و شــاهد ازدحــام وســیع در
مرا کــز خونگیــری نباشــیم.مدیرکل انتقــال خــون
هرمــزگان ادامــه داد :در ســال گذشــته اســتقبال
کمنظیــری از طــرح نــذر اهــدای خــون صــورت
گرفت و امیدواریم امســال نیز عزاداران حســینی در
حاشــیه حضــور در مراســمات عــزاداری ،بــه اهــدای

تجهیزاورژانسبزرگترینمجتمعآموزشی
درمانیهرمزگانبهرادیولوژیدیجیتال
گروه اجتماعی

رئیــس مجتمــع آموزشــی پژوهشــی درمانــی پیامبــر
اعظــم (ص) بندرعبــاس بــه عنــوان بزرگتریــن مجتمــع
آموزشــی درمانــی هرمــزگان ،از تجهیــز بخــش اورژانــس
ایــن مرکــز بــه رادیولوژی دیجیتــال خبر داد.بــه گزارش

ایرنــا ،دکتــر مهــدی حســنی آزاد اظهــار داشــت:
رادیولــوژی دیجیتــال اورژانــس  ،دومیــن دســتگاه
رادیولــوژی دیجیتــال ایــن مجتمــع درمانــی مــی
باشــد کــه در راســتای ارتقــاء خدمــات درمانــی راه
انــدازی شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه مزیــت هــای
دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال نســبت بــه آنالــوگ
 ،گفــت :رادیولــوژی دیجیتــال نقــش مهمــی در

ارتقــا کیفیــت تشــخیصی نســبت بــه آنالــوگ دارد و
بــا توجــه بــه حــذف فیلــم در رادیولــوژی دیجیتــال
رونــد گــزارش دهــی عکس بیمــار در کمتریــن زمان
 ،امکان پذیر شــده اســت.دکتر حسنی آزاد تصریح
کــرد :عکــس بیمــاران در کمتریــن زمان با سیســتم
پکــس بــه بخــش مربوطــه ارســال مــی شــود و
پزشــک و کادر درمانــی بخــش مربــوط مــی تواننــد
عکــس بیمــار را بــا کیفیــت بســیار بــاال مشــاهده
نماینــد.وی خاطــر نشــان کــرد  :ا گــر بیمــار بــرای
ادامــه درمــان بخواهــد بــه ســایر مرا کــز مراجعــه
نمایــد مــی توانــد ســی دی عکس خــود را بــه همراه
داشــته باشــد.

طرح همیاران پلیس در بندرعباس اجرا شد

گروه اجتماعی

مدیرعامــل ســازمان حمــل ونقــل و ترافیــک
شــهرداری بندرعبــاس از اجــرای طــرح همیــاران
پلیــس در بندرعبــاس خبــر داد.

بــه گــزارش مهــر ،بــه نقــل از ســازمان حمــل و نقل
و ترافیــک شــهرداری بندرعباس،محمدرضــا
کهــوری زاده اظهــار داشــت :طــرح همیــاران
پلیــس بمنظــور ایمنــی کــودکان و اشــاعه فرهنگ
ترافیــک در بیــن دانــش آموزان در دســتور کار قرار
گرفــت.وی بــا اشــاره بــه نقــش تأثیرگــذار آمــوزش
گفــت :اجــرای طــرح هــای کاهــش ترافیــک

نیازمنــد برنامــه ریــزی ،آمــوزش و فرهنــگ ســازی
اســت تــا بــا انجــام فعالیــت هــای آموزشــی از
طریــق متخصصیــن ایــن حــوزه بــه اهــداف حمل
و نقــل و ترافیکــی مدیریــت شــهری دســت یابیم.
وی گفــت :طــرح همیــاران پلیــس بــا همــت
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی و مشــارکت ســازمان
حمــل و نقــل وترافیــک شــهرداری بندرعبــاس در
راســتای ترویــج واشــاعه فرهنــگ ترافیــک اجــرا
گردیــد.
کهــوری زاده تا کیــد کــرد :در راســتای ارتقــای
فرهنــگ ترافیــک و در نتیجــه افزایــش ایمنــی
و کاهــش تصادفــات ،طــرح هــا و فعالیتهــای
آموزشــی بــه جهــت موثــر بــودن بــر رفتارهــای
انســانی و تاثیــر متقابــل محیــط و فــرد بــر هــم  ،در
طــول ســال تحصیلــی بــرای دانــش آمــوزان اجــرا
خواهــد شــد.
وی لــزوم برنامــه ریــزی و آمــوزش را دو رکــن اصلــی
و مهــم فــر هنــگ ســازی عنــوان نمــود و افــزود:
دانــش آمــوزان مــا بــه عنــوان همیــاران پلیــس می
تواننــد در عرصــه ترافیــک نقــش مهمــی داشــته
باشــند و ضمــن احتــرام بــه قانــون ،پلیــس را در
انجــام وظایــف یــاری کننــد.

خــون نیــز مبــادرت کننــد تــا بدینوســیله مشــکل
بیمــاران و نیازمنــدان بــه خــون نیــز حــل شــود.
زارعــی بــا اشــاره بــه نیــاز مســتمر بــه خــون در اســتان
هرمــزگان بــه واســطه وجــود بیــش از  2500بیمــار
تاالســمی و هموفیلــی در اســتان و همیــن طــور نیــاز
مســتمر مرا کــز درمانــی بــه خــون و فرآوردههــای
خونــی خاطرنشــان کــرد :از مــردم اســتان هرمــزگان
تقاضــا داریــم تــا اهــدای خــون خــود را بــه طــور مــرور
و تدریجــی انجــام دهنــد تــا ایــن نیــاز مســتمر بــه

ایران  -هرمزگان  -خورگو  -پخت و توزیع غذای نذری در ظهر تاسوعا  /ایسنا

گروه اجتماعی

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی هرمزگان گفت:
مقــرر شــده طــرح کارا کارت (کارت اعتبــاری رفــاه
اجتماعــی ایرانیــان) برای تمام کارکنان دســتگاههای
اجرایــی اعــم از رســمی ،پیمانــی و قــراردادی موضــوع
مــاده  5قانــون مدیریــت خدمات کشــوری نیــز اجرایی
گــردد کــه در ایــن خصــوص تفاهــم نامــه ســه جانبــه ای
بــه امضــاء رســیده اســت.

بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد علــی ســلیمی مدیــر کل
تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی هرمــزگان در حاشــیه
امضــاء تفاهــم نــام همــکاری بــه منظــور اجــرای
طــرح کارا کارت میــان  ،اداره کل تعــاون ،کار ورفــاه

ایران  -بندرعباس  -مراسم شام غریبان حسینی  /ایرنا

حــس خوبــی نداشــتم امــا از طرفــی راضــی بــودم کــه
آنقــدر نقــش را خــوب بــازی کــردهام کــه مــردم مــرا
بهعنــوان شــمر قبــول کردهانــد!
حــال و روز شــما ایــن روزهــا چگونــه اســت آیــا هنــوز
برکــت بــازی در ســریال مختارنامــه بــر ســفره شماســت؟

موفقیت و سالمت فرزندانم را مدیون
بازی در نقش شمر می دانم!
مختارنامــه اشــقیا هســتند و یــاران امــام حســین(ع)
در ایــن ســریال کمتــر دیــده میشــوند و تنهــا
شــخصیت مثبــت ســریال کــه از اول تــا آخــر ســریال
حضــور دارد ،مختــار اســت .بعــد از گذشــت دو،
ســه روزی بــه آنهــا گفتــم کــه قــرار اســت نقــش شــمر
را بــازی کنــم!از شــنیدن ایــن خبــر اصــا خوشــحال
نشــدند و تقریبــا یــک ماهــی در خانــه تحریــم شــدم!
حتــی یــک لیــوان آب هــم دســتم نمیدادنــد!
یســوخت
در ایــن شــرایط دلتــان بــرای خودتــان نم 

در دوران  ۸سال دفاع مقدس این افتخار را داشتم
تا در جبهه حضور داشته باشم .همان دوران
هم با دوستانی نظیر حسن برزیده ،محمدعلی
باشه آهنگر در جبههها در زمان اوقات فراغت به
فعالیتهای هنری و اجرای تئاتر میپرداختیم
و برای بچهها در سنگرها تئاتر اجرا میکردیم .در
زمان برگزاری اولین دوره جشنواره تئاتر فجر سال
 ۶۱با نمایشی که روی صحنه بردم جایزه بهترین
بازیگر را به دست آوردم .بعد از خاتمه جنگ و رفتن
به دانشگاه برای تحصیل این دغدغه همواره در
کنارم بود .جنگ بخش مهمی از دوران زندگیام را با
خودش درگیر کرده بود و ۱۹تا ۲۷سالگیام در دوران
جنگ سپری شد .در دوران دانشگاه اغلب بچهها
کارهایی که در باره جنگ بود را از من میخواستند
برایشانبازی کنم.

شاید دوستان کارگردان و تهیهکننده کمتر این
وجوه بازیگری من را میشناسند .دردرونم واغلب
ی وجود دارد.
آثار نوشتاریم رگ و ریشه طنز 

ایران  -شهرکرد  -تعزیه خیمه های سوخته  /ایرنا

اعالم شد در این دوره در هر ماه مستمری خود را
با حدا کثر  3روز تغییر در یافت می کنند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان ضمن
تشکر و قدردانی از همکاری و همفکری کانونهای
بازنشستگی استان و تمامی بازنشستگانی که در
برنامه پرداخت متمرکز مستمری مشارکت دارند،
گفت :این برنامه برای برقراری عدالت در پرداخت
مستمری و رفع همپوشانیها اجرایی می شود
و با تکمیل آن مستمری تمامی بازنشستگان
تأمین اجتماعی از یک حساب و به صورت متمرکز
پرداختمیشود.

گروه هنری

مهــای مــن هی ـچگاه مخاطــب زیــادی نداشــته
فیل 
اســت ،امــا حــاال دیگــر مطمئــن شــدم هیچکــس
یشــنود.
حرفهایــم را نم 

ایران  -بندرعباس -روضه خوانی رضا صادقی خواننده سرشناس کشور در روز عاشورا /ایسنا

بــا خــودم میگفتــم شــاید در انتخــاب مــن بــرای
بــازی در نقــش شــمر ،امــام حســین(ع) هــم نظــر
داشــته و خــود آقــا خواســته کــه ایــن نقــش را بــازی
کنــم وگرنــه از میــان ایــن همــه بازیگــر چــرا آقــای
میرباقــری بایــد مــرا انتخــاب کنــد؟ دو ،ســه هفتهای
کــه از شــروع تصویربــرداری گذشــت ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدم بایــد بــرای نقــش شــمر ســنگ تمــام بگــذارم

خسروسینایی فیلمنامهنویس و کارگردان سینما
در خصــوص ک ـمکار شــدن در حــوزه فیلمســازی
گفــت :در جمــع دوســتان بــه شــوخی گفتــم کــه
ســینما را میبوســم و کنــار میگــذارم .امــا واقعیــت

میگوینــد خــدا بــه مــال حــال برکــت میدهــد .نظرتــان
دربــاره مــال حــال ســر ســفره خانــواده آوردن چیســت؟

یکــی از افتخــارات زندگـیام ایــن اســت کــه همیشــه
تــاش کــردهام لقمــه حــال ســر ســفره خانــوادهام
گذاشــتهام.
مطمئنــم کــه ثمــره ایــن لقمــه حــال موفقیــت
فرزندانــم اســت .همــه ســعیام را کــردهام تــا نســل
بعــد از مــن نســل خوبــی باشــد .معتقــدم ا گــر دو
عــدد نــان دارم بایــد بخشــی از آن را بــه نیازمنــدان
بدهــم .ا گــر چنیــن کنــم ،خــدا بــه مــال و روزیام
برکــت میدهــد.

از بازی در سریال کیمیا آیا خاطرهای هم دارید؟

در جبهه سه بار زخمی شدم
اما در آثار دفاع مقدسی  ۹بار!
به کدام یک از نقشهای کمدی که بازی کردهاید،
عالقهبیشتریدارید؟

در سریال همچون سرو به کارگردانی بیژن بیرنگ در
نقش یک فرمانده بازی کردم و نوع کار بر کمدی
موقعیت استوار بود و ازجمله نقشهای مورد
عالقهام در حوزه کمدی است.
با کارگردانهاییمثل کیومرثپوراحمددر سریالپرانتز
باز همکاری داشتید .این نوع نقشها چقدر برایتان
دارای جذابیت است؟

در پرانتز باز آقای پوراحمد هم نقش کمدی بازی
کردم .ایفای این نوع نقشها را میپسندم.
از بازی در این سریال خاطرهای دارید؟

یادم میآید بعد از این که چند روز از بازیام
گذشت .یک روز در زمان استراحت آقای پوراحمد
به من گفت شما تا به حال کجا بودید که من
قابلیتهایتان را نمیدانستم و بسیار مناسب بازی
در اتوبوس شب بودید .من در جواب گفتم به دفتر
شما آمدم ،اما دستیار شما من را رد کرد.
در سریال داستان یک شهر اصغر فرهادی توانستید
نقشی رئال و ملموسی را درست بازی کنید .

در سه کار با اصغر فرهادی (داستان یک شهر ،رقص
در غبار و چهارشنبهسوری) همکاری داشتم و از
خیلی ازدوستان کارگردان سوال میکنم چگونه من
را برای بازی در کارتان انتخاب کردهاید .میگویند
بازی تو را در داستان یک شهر دیده بودیم و بر آن
اساس انتخابت کردیم و به همین دلیل همیشه
خودم را مدیون اصغر فرهادی میدانم  .تا مدتها
من را با نقشم در این سریال که جنوبی نام داشت

خسروسینایی:

گروه اجتماعی

کــه بــرای بــازی در یــک نقــش ایــنهمــه بایــد ســختی
بکشــید.

وقتــی بــازی در نقــش شــمر بــه مــن پیشــنهاد شــد،
نــذر کــردم و از امــام حســین(ع) خواســتم کــه کمــک
کنــد فرزندانــم در تحصیــل ،کار و زندگــی موفــق
شــوند! خــدا را شــکر بچههایــم موفــق و ســالم
هســتند و مــن ایــن را اجــر بــازی در نقــش شــمر
میدانــم .اجــر کــه همیشــه بــه معنــای پول نیســت.

من دیدید با آن چیزی که در متن فیلمنامه وجود
داشت تفاوتهای زیادی داشت .من بعد از قطعی
شدن حضورم در کیمیا با دقت نقش را بررسی و
آنالیز کرده و برخی از ویژگیهاییاش را پررنگ یا
کمرنگتر کردم و نقش را رنگآمیزی کردم .در طول
کار هم ارتباط نزدیکی با احمد بهبهانینیا داشتم
و پیشنهادات زیادی به ایشان میدادم .بازخورد
اجتماعی این نقش هم برای من فوقالعاده خوب
بود .در این کار هم دخترم نقش عطیه ،دوست و
همشا گردی کیمیا را بازی کرد.

دیگر مطمئن شدم هیچکس حرفهایم را نمیشنود!

مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان از اجرای
پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان این سازمان
در استان خبر داد و گفت :به دلیل اصالح سامانه
پرداخت ،آن دسته از بازنشستگانی که در سال
گذشته تغییری در زمان دریافت مستمری خود
نداشتند ،زمان دریافت مستمری آنها در این مرحله
اصالح می شود.

سیدفاضل حیدری بلوکی ضمن تأ کید بر عدم
تغییر در زمان دریافت مستمری بازنشستگانی
که در سال قبل مشمول برنامه نظام پرداخت
متمرکز مستمری بودند ،اظهار داشت :تاریخ
پرداخت مستمری آن دسته از بازنشستگان
تأمین اجتماعی که از طریق بانکهایی غیر از
بانک رفاه کارگران پرداخت می شود و همچنین
بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف
«کاف» تا «ی» آغاز میشود؛ طی سه ماه به بیست
و هفتم انتقال می یابد.
وی افزود :این برنامه طی ماه های مهر ،آبان و
آذر اجرایی می شود و دو گروه بازنشستگانی که

سراج با موهای مجعد و لهجه دلنشینش برای
همه یادآورآدمهای عادی و ملموس دوران دفاع
مقدس است.سراج بازیگر پیشکسوت و خونگرم
جنوبی نامش با سالهای دفاع مقدس و سریال و
فیلمهای دفاع مقدسی عجین شده است و در این
سه دهه در اغلب کارهای شاخص دفاع مقدسی
حضور داشته است .سراج در تئاتر دفاع مقدس
هم تجربیات ارزندهای نظیر نویسندگی و کارگردانی
نمایش «بنبست هنرمند پال ک  »۸را دارد.دیوار
شیشهای ،به گزارش قاب کوچک ،آسمان من ،آذر،
روز سوم ،ملکه ،کودک و فرشته ،زخم شانه حوا،
قطعهای از بهشت ،کیمیا،دیدومک و سالهای
ابری دارد .سراج در طول دوران دفاع مقدس
همواره در جبهههای جنگ حضور مستمری
داشتهاست.

در چند سریال در قالب شخصیتهای کمدی
بازیهای خوبی ارائه کردید ،به چه دلیل کمتر
درکارهای طنز و کمدی بازی میکنید؟

زمانپرداختمستمریبازنشستگانی کهدر
سال گذشته تغییر نکرده بود ،اصالح می شود

ن جــور مواقــع احســاس بــدی بــه شــما دســت
ایــ 
نمــیداد؟

گروه هنری در جبهههاباحسنبرزیده،محمدعلی
باشه آهنگر ،در زمان اوقات فراغت به فعالیتهای
هنری و اجرای تئاتر میپرداختیم و برای بچهها در
سنگرها تئاتر اجرا میکردیم.جنگ بخش مهمی از
دوران زندگیام را با خودش درگیر کرده بود.مالک

در سه دهه دوران بازیگریتان بیشتر در کارهای دفاع
مقدسی بازی کردهاید .احتماال دفاع مقدس در عرصه
هنری و بازیگری به عنوان یک دغدغه جدی برایتان
ت.
مطرح اس 

پوشش تمام کارکنان دستگاه های
اجرایی در طرح کارا کارت
اجتماعــی ،معاونــت اقتصــادی اســتانداری و اداره
کل امــور اقتصــادی و دارایــی هرمــزگان ،اظهــار
داشــت :طــرح کارا کارت ،از ســال گذشــته بــر پایــه
فــروش اقســاطی کاال و خدمــات طــی اقســاط
 12ماهــه ویــژه مســتمری بگیــران و بازنشســتگان
ســازمان تامیــن اجتماعــی عملیاتــی شــده بــود.
مدیــر کل تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی هرمــزگان
افزایــش قــدرت خریــد کارکنــان دولــت ،کاهــش
رکــود اقتصــادی بمنظور تحقق اقتصــاد مقاومتی،
رونــق تولیــدات داخلــی و افزایــش میزان اشــتغال از
طریــق رونــق بخشــی خدمــات را از جملــه اهــداف
ایــن طــرح عنــوان کــرد.

وقتــی بــرای بــازی در ســریال مختارنامــه دعوتــم
کردنــد ،خیلــی خوشــحال شــدم کــه قــرار اســت بــا
آقــای میرباقــری همــکاری کنــم بــه فرزندانــم هــم
گفتــم کــه قــرار اســت در مختارنامــه بــازی کنــم امــا
هنوز مشــخص نیســت کدام نقش را .به دفتر تولید
رفتــم ،آقــای میرباقــری تــا مــرا دیــد،گفت« :شــمر من
آمــد!» .اول بــاورم نمیشــد کــه ایــن نقــش را بــرای
مــن درنظــر گرفتهانــد .تــا آن زمــان هم نقشــی جدی
و منفــی مثــل شــمر را بازی نکــرده بودم امــا کارگردان
مختارنامــه بــا بررســی همــه جوانــب نقش شــمر را به
مــن پیشــنهاد داد و مــن بــا ا کــراه پذیرفتــم!

بلــه! چــون منفورتریــن شــخصیتی اســت کــه از
بچگــی در ذهــن مــن شــکل گرفتــه بــود .بچــه کــه
بــودم همــراه والدینــم بــه مراســم عــزاداری امــام
حســین(ع) میرفتــم و چهــره بســیار شــقی و بــدی
از شــمر دیــده بــودم و حــاال بــازی در همــان نقــش بــه
خودم پیشــنهاد شــده بود و مردد بودم چگونه باید
نقشــی کامال منفی را که هیچ روشــنی و ســفیدی در
او وجــود نــدارد ،بــازی کنــم .نقــش را پذیرفتــم امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه نمیدانســتم بــه بچههایــم
چــه بگویــم! نمیتوانســتم بــه آنهــا بگویــم بازیگــر
نقــش شــمر شــدهام ! اولــش کمــی توضیــح دادم تــا
آمــاده شــوند ،گفتــم بیشــتر شــخصیتهای ســریال
ُ
گلی(جم) در محرم  /ایسنا
ایران  -هرمزگان  -فین -پخت حلیم در خمره های

و ســیاهی و شــقاوت او را به تمامی در بازیام نشــان
دهــم .خیلــی تــاش کــردم بــازیام در عیــن حــال
کــه باورپذیــر اســت ،شــبیه بازیگــران تعزیــه نشــود.
معتقــدم امــام حســین(ع) به من کمک کرد تا شــمر
را آنگونــه کــه در واقعیــت بــود ،بــازی کنم و مــردم مرا
در ایــن نقــش بپذیرنــد .در زمــان پخــش ســریال هــر
جــا میرفتــم ،میگفتنــد :شــمر آمــد!

گروه هنری جام جم مصاحبه ای با محمدفیلی
بازیگر نقش شمر در سریال مختار انجام داده است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
چنــد ســالی از بــازی شــما در ســریال مختارنامــه و نقــش
یگــذرد ،برایمــان از ایــن نقــش بگوییــد و ایــن کــه
شــمر م 
چطــور شــد نقــش شــمر را بــازی کردیــد؟

ا کــراه بــه ایــن دلیــل کــه نقــش شــمر را قــرار بــود بــازی
کنیــد؟

آغاز اجرای طرح نذر اهدای خون در هرمزگان
خــون در اســتان نیــز تأمیــن شــود.وی تأ کیــد کــرد:
مرا کــز خونگیــری در شـبهای تاســوعا و عاشــورای
حســینی فعــال خواهنــد بود تــا مــردم بتوانند خون
اهــدا کنند.مدیــرکل انتقــال خــون هرمــزگان افــزود:
اســتان هرمــزگان شــرایط خوبــی بــه لحــاظ اهــدای
خــون بخصــوص اهدا کننــدگان مســتمر دارد و
بــدون شــک بــا مشــارکت مــردم ،روند کنونــی تداوم
خواهــد یافــت تــا بیمــاران نیازمنــد بــه خــون بــدون
مشــکل بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد.

هنری

ایــن اســت کــه مــن ســینما را کنــار نمیگــذارم.
وی در ادامــه عنــوان کــرد :فکــر میکنــم در ســینما
در شــرایطی هســتیم کــه بــرای حرفهــای مــن
گوششــنوایی نیســت ،امــا مــن ســینما را دوســت
دارم و آن را کنــار نمیگــذارم.
ســینایی اظهــار داشــت :فیلمهــای مــن هی ـچگاه
مخاطــب زیــادی نداشــته اســت ،امــا حــاال
دیگــر مطمئــن شــدم هیچکــس حرفهایــم را
نمیشــنود امــا بــا ایــن حال من مشــکلی با ســینما
نــدارم و بــاز هــم خواهــم ســاخت و در ســینما
میمانم.کارگــردان «جزیــره رنگیــن» در خصــوص
فعالیــت هنــری جدیــد خود گفــت :در حــال حاضر
مشــغول نویســندگی هســتم.
در حــوزه ســینما ،موســیقی و موضوعــات مختلف
مینویســم.
گفتنیاســت؛ در کارنامــه هنــری ایــن کارگــردان
ســاخت  13اثــر ســینمایی بــهچشــم میخــورد و
گرایــش وی بــه مستندســازی اســت.

میشناختند .این آدم دچار بیکاری است و به
هر دری میزند تا شغلی دست و پا کند .یکی از
دوستانش تالش میکند به او کمک کند .دست
آخر از همه جا مانده به شیشه پا کنی روی میآورد.
از کار با اصغر فرهادی خاطرهای در ذهن دارید؟

آشنایی من با اصغر فرهادی به زمان دانشجویم
برمیگردد که در چند نمایش پریسا بختآور
همسرایشان به عنوان بازیگر حضور داشتم و
فرهادی این کارها را میدید .یکی از حسنهای
خوب اصغرفرهادی این است که بازیگر را در حین
کار در موقعیت موردنظرش قرار میدهد و البته
جلوی بداهه بازیگر را هم نمیگرفت و به بازیگر
روحیه ،انگیزه و جسارت بیشتری میدهد .هیچ
وقت در مدت همکاری ندیدم فرهادی بگوید نکن
و اینو نگو.
از معدود بازیگرانی هستید که در اغلب نقشهایی که
بازی کردهاید از لهجه استفاده کردهاید .

اصراری به استفاده از لهجه در بازیام ندارم و به
جایی رسیدهام که خیلی ازنقشهایی که لهجه
دارد را قبول نمیکنم ،مگر این که نقش واقعا خوب
باشدتامنرامتقاعد کندقبولش کنم.استفادهزیاد
ازمن در نقشهایی که لهجه دارند به من درکارم
خیلی لطمه زده است و این روزها کمتر نقشی به
منپیشنهادمیشود.
در سریال کیمیا هم توانستید حضور موثری داشته
باشید.نقشی کهبازی کردمدر لحظاتیبنابهفراخور

موقعیت کمیک میشد .برای ایفای این نقش
خیلی زحمت کشیدم .نقشی که جلوی دوربین از

در طول دوران حضورم در جبهه سه یا چهار بار
زخمی شدم ،اما به خاطربازی در فیلمهای دفاع
مقدسی در حدود  ۹بار زخمی شدم .به یکی از
دوستان جلوههای ویژه که اغلب در کارهایی که
او جلوههای ویژهاش را انجام میداد ،گفتم تو را به
خدا در این کار دیگر باعث نشو که من زخمی شوم.
ایشان گفت برو و خیالت راحت باشد .اتفاقا دوباره
باز هم در این کار زخمی شدم .در فیلم روز سوم،
دوئل و زخم شانه حوا بارها زخمی شدم .در سریال
کیمیا قرار بود در صحنهای من به آب بزنم .این
صحنه در سرمای سخت زمستان انجام میشد و
یادم میآید در آن سال زمستان آبادان بخصوص
شبها واقعا استخوانسوز بود .برای بازی در
صحنه مربوطه مجبور شدم شیرجه بزنم توی
بهمن شیر و مدتی در آب بمانم تا کارگردان کات
بدهد و من بتوانم از آب بیرون بیایم .این کات
دادن چند دقیقهای طول کشید و من از فرط سرما
در تمام بدنم درد شدیدی را احساس کردم و بدنم
کرخت شده بود ،اما تحمل کردم و کار آن صحنه
تمامشد.
دوست دارم نقش های متفاوت بازی کنم

من عاشق بازیگری هستم و دوست دارم نقشهای
متفاوتی بازی کنم .با توجه به روند کاری ام در حال
حاضر مال کبازی در یک کار ،قصه آن است .قصه
خوب و شخصیتپردازی در هر کاری میتواند به
بازیگر کمک کند که بهترین بازیاش را ارائه دهد.
موقعی کهدر اولینجشنوارهفیلمهایتلویزیونیبه
خاطربازیدر فیلمآخرین گرهخورشیدبه کارگردانی
همایون اسعدیان جایزه بهترین بازیگر را دریافت
کردم و در این تله فیلم یک نقش معاصر و رئال بازی
کردم ،متوجه شدم میتوان این نوع نقشها را هم
خوب بازی کنم.در این کارهم از لهجهام استفاده
نکردم تا دوستان فکر نکنند من فقط بلدم نقشها
را با لهجه بازی کنم.

پاسخ خانم مجری تلویزیون به شایعات ممنوع الکاریاش
گروه هنری ژیــا صادقــی بــا اجــرای برنامــهای
جدیــد بعــد از مــاه محــرم و صفــر بــه شــبکه ســه بــاز
میگردد.شــبکه ســه در تــدارک برنامــه جدیــدی

اســت و قــرار اســت ژیــا صادقــی اجــرای آن را بــر
عهــده بگیرد.مجــری برنامــه «خانــه فیــروزهای»
در گفتوگــو بــا «خبرآنالیــن» دربــاره جزئیــات ایــن
برنامــه گفــت« :ایــن برنامــه بــه تهیهکنندگی محمد
هاشــمی اصــل قــرار اســت بــه روی آنتــن بــرود و در
حــال حاضــر ایشــان در حــال رایزنیهــا و تــدارکات
ایــن برنامــه هســتند».صادقی همچنیــن افــزود« :با
توجــه بــه اینکــه در ایــام محــرم و صفــر قــرار داریــم و
برنامــه نیــز هنــوز بــه انســجام کاملی نرســیده اســت،
پیشبینــی میکنــم زمــان بــه روی آنتــن رفتــن ایــن
برنامــه بعــد از مــاه محــرم و صفــر باشــد و امیــدوارم
همــه برنامهریزیهایمــان تــا آن زمــان بــه درســتی
پیش برود».صادقی درباره ســاختار و محتوای این
برنامــه نیــز گفــت« :از آنجاییکــه هنوز همــه جزئیات
قطعــی نشــدهاند نمیتوانــم توضیح خاصــی دربــاره
جزئیــات برنامـهای کــه قــرار اســت اجــرا کنم بدهــم و
اجازه بدهید اطالعات بیشتر را زمانی در اختیارتان

قــرار دهــم کــه بــه جمعبنــدی نهایــی دربــاره
همــه چیــز رســیده باشــیم».این مجــری بــا ســابقه
تلویزیونهمچنیندربارهشائبهممنوعالتصویری
اش در چنــد ســالی کــه در تلویزیــون اجرا نداشــته به
«خبرآنالیــن» توضیــح داد« :نمیدانم این شــایعه از
کجا و توســط چه کســی شــکل گرفته .من در این15
ســال هیچ حکمی مبنی بر ممنوعالکاری یا تلفنی
مبتنــی بر محدودیــت اجــرا و این ماجراها نداشــتم.
در هیــچ جلســه ای حضــوری یــا غیــر حضــوری هــم
توجیــح و توضیحــی دال بر ممنــوع الفعالیت بودنم
بــه مــن ابــاغ نشــد و واقعــا نمــی دانــم از شــایعات از
کجــا نشــات گرفتند».صادقــی در ادامــه همچنیــن
افــزود« :آن ســه ســالی کــه در تلویزیــون اجــرا نکــردم
ایران نبودم و اصال ممنوعالکار نبودم».این مجری
در پایــان خاطرنشــان کــرد« :بــه نظــرم ایــن شــایعات
را مــردم نمیســازند ،ایــن حــرف و حدیثهــا ابتــدا
از رســانه آغــاز میشــود و بعدهــا ممکــن اســت
بیــن مــردم دهــان بــه دهــان بچرخــد .امــا مســئله
ممنوعالــکاری دربــاره مــن هیــچ وقــت صحــت
نداشــته اســت».
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گزارش خبری
«معمای شاه» تلنگری به تماشاگران است
ســریال «معمــای شــاه» یــک تلنگــر اســت تــا بســیاری از مــردم به کتابهــای تاریخ
مراجعــه کنند.عبدالرضــا ا کبــری بازیگــر ســینما و تلویزیــون در گفتگــو بــا باشــگاه
خبرنــگاران جــوان؛ در خصــوص بــاز خــورد مخاطبــان نســبت به ســریال «معمای
شــاه» گفــت :انتظــار داشــتم بــه ماننــد ســریالهای دیگــر بعــد از پایــان پخــش آن
در تلویزیــون بابــت آن اظهــار نظــر شــود ،امــا همزمــان بــا پخــش قســمت اول نقــد
و بررســی شــروع شــد .وی ادامــه داد :ایــن نشــان میدهــد تاریــخ معاصــر ســخت،
بحــث انگیــز اســت .بــه هــر حــال بــا همــه تالشهایــی کــه آقــای ورزی و تیــم
نویســنده داشــتند هنــوز نقدهایــی بــه ایــن ســریال میشــود .ایــن بازیگــر عنــوان
کــرد :تمــام ایــن ســریال در گذشــته اتفــاق میافتــد ،فراهــم کــردن لوکیشــن ،لبــاس
و ماشــین کار ســختی اســت .در ضمــن افــراد زیــادی از قصــه آ گاه هســتند و برخــی
هــم از تاریــخ کشــور مطلــع نیســتند و ایــن ســریال یــک تلنگــر اســت کــه بســیاری از
مــردم بــه کتابهــای تاریــخ مراجعــه کننــد .وی اظهــار داشــت  :خــود مــن عاشــق
تاریــخ هســتم ،بخــش زیــادی از ایــن ســریال بــه تاریــخ کشــور نزدیــک اســت .آن
چیزهایــی کــه مورخیــن نوشــتند در ســریال بــه آنهــا اشــاره شــده اســت .ضمــن
اینکــه بــه تازگــی کتابهایــی چــاپ شــده از کســانی کــه در دربــار زندگــی میکننــد از
جملــه همســر شــاه ،اســداله علــم کــه میتوانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم .ا کبــری در
خصوص ســختی ســاخت ســریال های تاریخی خاطر نشــان کرد  :چه در ســینما
و تلویزیــون کارهــای تاریخــی هزینــه و زمــان زیــادی را طلــب میکنــد ،بــه گــروه صد
در صــد حرفـهای نیــاز دارد و بــا کارهــای آپارتمانی قابل مقایســه نیســت چرا که به
فکــر ،برنامهریــزی یــک مجموعــه قــوی احتیــاج داریــم.

اجرای  6گروه تعزیه خوانی درشهرستان سیریک

سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ســیریک  :بــه همــت و تــاش انجمــن
تعزیــه و هیــات هــای مذهبــی بــه مناســبت ایــام ســوگواری ســرور و ساالرشــهیدان
حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین (ع) درســطح روســتاهای شهرســتان ســیریک بــه
تعزیــه و شــبیه خوانــی پرداختنــد  .بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی هرمــزگان  ،مصطفــی کریمــی زاده گفــت « :تعزیــه خوانــی یکــی از
بهتریــن روشهــا و شــیوهها جهــت جــذب جوانــان و نوجوانــان بــه ســوی فرهنگ
عاشــورا و تقویــت باورهــای دینــی و اعتقــادی آنــان اســت ».وی عنوان کــرد  :هدف
برگــزاری تعزیــه و شــبیه خوانــی در ســطح روســتاهای شهرســتان اشــاعه و ترویــج
فرهنــگ عاشــورا و احیــای فرهنــگ حســینی در نسـلهای آتــی مــی باشــد .کریمی
زاده بیــان کــرد  :ایــن هنــر آیینــی كــه عــزاداری و حماســه كربــا را دنبــال میكنــد هــر
ســال در ایــام مــاه محــرم بــه شــیوهای فاخــر اجــرا میشــود .بیــان احــوال و مصایــب
خانــدان امــام حســین(ع) و بازگویــی واقعــه غــم انگیــز دشــت کربــا ،از اهــداف مهــم
اجــرای ایــن مراســم اســت .گفتنــی اســت  :گــروه تعزیــه خوانــی در روســتاه هــای
(کرپــان  ،پالــور  ،روتــان  ،شــهیدمردان  ،کنارجــو  ،بندرکوهســتک ) برگــزار کــه مــورد
اســتقبال پرشــور مــردم بــه ویــژه جوانــان واقــع گردیــد .

نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی و مذهبی درمیناب

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مینــاب  :نمایشــگاه کتــاب و محصــوالت
فرهنگــی ویــژه مــاه محــرم درمیناب راه اندازی شــد.به گــزارش روابط عمومــی اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی هرمــزگان  ،رضــا اوژنــد گفت  :به مناســبت فرارســیدن
مــاه محــرم و ایــام ســوگواری و عــزاداری حضــرت سیدالشــهدا (ع) نمایشــگاه عرضــه
کتــاب و محصــوالت فرهنگــی  ،مذهبــی و عاشــورایی بــا هــدف ترویــج فرهنــگ
کتابخوانــی و ارتقــا ســطح دانــش علمــی جوانــان و مطالعــه پیرامــون زندگــی ائمــه
اطهــار (ع) و جهــت گســترش فرهنــگ واالی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه
توســط ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت ابــا عبــداهلل (ع ) در برابــر طاغوتیــان زمــان
اقامــه گردیــده مــی باشــد .وی افــزود  :جوانــان بایــد بــا اســتفاده از مطالــب مکتــوب
و ســخنان اندیشــمندان بتواننــد بــا دسترســی آســان و مطالعــه منابــع مکتــوب و
مســتند ،ســطح دانــش خــود را در مواجهــه بــا آســیب هــای اجتماعــی و شــبهات
دینــی ارتقــا دهنــد .رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مینــاب ضمــن تا کیــد
بــر اهمیــت کتــاب عنــوان کــرد  :نمایشــگاه هــای کتــاب یکــی از نیــاز هــای جامعــه
امــروزی بــرای روشــنگری جوانــان مــا مــی باشــد .این نمایشــگاه از یکم تــا  15محرم
بصــورت صبــح و عصــر در مرکــز شــهر جهــت بازدیــد عالقــه منــدان دایــر مــی باشــد.

برگزاری شب شعر عاشورایی در بندرلنگه

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بندرلنگــه  :از برگزاری شــب شــعر عاشــورایی
در فرهنگســرای گوهــر بندرلنگــه خبــر داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی هرمــزگان ،حســین محســنی بیــان داشــت :واقعــه کربــا
کــه در ســال  61هجــری قمــری اتفــاق افتــاد یــک اتفــاق ســاده نبــود چــرا کــه یــک
جریــان آزادیخواهــی بــود کــه در تاریــخ بشــریت رخ داد و آن برهــه از زمــان عصــاره
ای از تاریــخ بــود کــه در آن فــدا کاری  ،خیانــت  ،زیــاده خواهــی  ،مظلومیــت ،
آزادیخواهــی و  ...بــه چشــم مــی خــورد .از اینروی اســت که امام حســین (ع) متعلق
بــه بشــریت مــی باشــد و تنهــا متعلــق بــه شــعیان و مســلمین نیســت .چرا کــه دل
هــر آزادیخواهــی را کــه ایــن واقعــه مــی شــنود بــه درد مــی آورد.وی ادامــه داد :ا گــر
در ایــن زمــان مــی بینیــم کــه همــه بیــدار شــده انــد و خواســتگاه آزادی هســتند از
برکــت درس هــای عاشوراســت کــه ظلــم را بــر نمــی تابند و با آن به ســتیز برخاســته
انــد .حتــی ا گــر از لحــاظ ســخت افــزاری امکانــات زیــادی ندارنــد امــا بــاز هــم با ظلم
مــی جنگنــد چــرا کــه ماننــد موالیشــان حضــرت اباعبداهلل الحســین (ع) معتقنــد در
هــر دو صــورت پیــروز هســتند.در ایــن مراســم کــه بــا حضــور  20شــاعر اهــل تســنن و
تشــیع از شــهرهای بندرعباس  ،بندرکنگ و بندرلنگه بودند اشــعار خود را قرائت
کردنــد و در کنــار شــعر خوانــی مدیحــه ســرایی نیــز برگــزار شــد کــه با اســتقبال خوب
مــردم عــزادار بندرلنگــه مواجــه شــد و در پایــان لــوح سپاســی بــه رســم یادبــود بــه
شــاعران تقدیــم شــد.

برگزاری اولین دوره مسابقات نوحهخوانی و شبیهخوانی
در هرمزگان

رئیــس انجمن موســیقی هرمــزگان از برگــزاری اولین دوره مســابقات نوحهخوانی،
شــبیهخوانی و تعزیــه در هرمــزگان خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی هرمــزگان ،کیانــوش جهانبخــش در حاشــیه نشســتی
بــا رئیــس و اعضــای انجمــن تعزیــه و مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی و ورزشــی
شــهرداری بندرعبــاس در جمــع خبرنــگاران گفــت  :در حــال برنامهریــزی بــرای
برگــزاری اولیــن دوره مســابقات نوحهخوانــی و شــبیهخوانی و تغزیــه در اســتان
هرمــزگان بــا هــدف ثبــت ســبکهای مختلــف و نتنویســی ایــن ســبکها
و جمــعآوری آنهــا در قالــب مکتــوب هســتیم.وی بــا بیــان ایــن کــه پــرورش
اســتعدادها در ایــن زمینــه بــرای ایجــاد غنــای هــر چــه بیشــتر در اجراهــا و رشــد
کیفــی برگــزاری مراســم هــای تعزیــه از طریــق رشــد آمــوزش عمومــی میــان فعــاالن
این حوزه میســر اســت ،افزود :در اســتان هرمزگان اســتعدادهای بســیار خوبی در
زمینــه تعزیهخوانــی و شــبیهخوانی وجــود دارد که آموزش آنان در کیفیتبخشــی
ی آن بســیار مهــم اســت.رئیس انجمــن موســیقی
بــه اجــرای تعزیههــا و اثرگــذار 
هرمــزگان برگــزاری مســابقات نوحهخوانــی و شــبیهخوانی و تعزیــه را بــه ســبک
هرمزگانــی در راســتای توســعه فرهنگــی جامعــه ارزیابــی و خاطرنشــان کــرد :ایــن
مســابقات در دو رده ســنی جوانــان و بزرگســاالن برگــزار خواهــد شــد کــه در بخــش
جوانــان اولویــت بــا تقویــت پشــتوانههای آینــده ایــن حــوزه و در حــوزه بزرگســاالن
نیــز اولویــت بــا نتنویســی و ثبــت ســبکها بــرای حفــظ و صیانــت از آنهــا در آینــده
اســت.جهانبخش ادامــه داد :ایــن مســابقات بــا الهامگیــری از ســبک و ســیاق
برگــزاری مســابقات بینالمللــی قــرآن کریــم برگــزار خواهــد شــد و از تمامی روســتاها
و بخشهــا و شهرســتانهای اســتان بــرای برگــزاری ایــن مســابقات دعــوت
خواهیــم کــرد تــا گروههــای تعزیــه در ایــن مســابقات حضــور یابنــد.وی تأ کیــد
کــرد :زمــان برگــزاری ایــن مســابقات نیــز از  ۱۵صفــر بــه مــدت  ۳روز خواهــد بــود و
شــرکتکنندگان در دو بخــش در ایــن رقابتهــا حضــور خواهنــد یافــت.

