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تورم بدحجابی در نوروز هرمزگان
 جای خالی مسئوالن ، برای محافظت 

از فرهنگ عمومی هرمزگان
نسیم جعفری ، روانشناس کودک 

در مصاحبه با روزنامه دریا :
راههای غلبه

 بر عصبانیت را به کودک یاد دهید

نرخ زولبیا و بامیه
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معاون هماهنگی امور اقتصادی
 استاندار هرمزگان :

 مشکل کمبود مرغ 
در هرمزگان برطرف می شود 

ورود بیش از ۳ میلیون مسافر
 به هرمزگان 

گروه خبر // استاندار هرمزگان گفت: حدود ۳ هزار و ۶۰۰ طرح فعال و نیمه تمام در استان هرمزگان وجود 
دارد که عمال با پایان یافتن آن ها هیچ گرهی از استان باز نمی شود و مولد رشد هرمزگان نیستند.

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی دوســتی درجلسه کارگروه ویژه طرح های توسعه ای استان افزود:در تخصیص 
اعتبارات به دنبال تجارت سیاسی نیستیم و تامین زیرساخت های اصلی و انجام طرح های اشتغالزا مهم ترین اولویت 
تخصیص اعتبارات و تسهیالت است که در قالب طرح پیمان اجرا می شود.وی گفت: دستگاه های اجرایی مولد رشد 
و توسعه اســتان موظف به معرفی پروژه های شاخص و پیشران خود هستند.دوستی افزود: رشد، ایجاد اشتغال و 
صادرات استان هرمزگان در توسعه کشاورزی، صنعت، شیالت، آبخیزداری و تامین زیرساخت های الزم در حوزه 

برق و آب است.استاندار هرمزگان گفت: دستگاه های اجرایی مولد رشد استان، باید در جهت توسعه و رشد همه 
جانبه این اســتان پروژه های مرتبط تعریف و به استانداری اعالم کنند تا در شورای برنامه ریزی استان جایگزین 
پروژه های غیر مفید شود.دوســتی افزود: از منابع، اعتبارات و تسهیالت می توان برای توسعه زیرساخت های الزم 
استان و جذب و ترغیب سرمایه گذاران استفاده کرد.وی گفت: دستگاه های اجرایی مولد رشد و توسعه استان باید 
طرح هایی که امسال با قید ضرورت اجرایی می شوند و نیاز به اعتبار و یا تسهیالت دارند معرفی و طرح های اصلی 
پیشران توسعه خود را اعالم کنند.استاندار هرمزگان افزود: اعتبارات و تسهیالت خوبی برای توسعه استان در حال 

جذب است که از آن ها برای کاهش میزان بیکاری و توسعه همه جانبه استان استفاده می شود.

وجود 3600 پروژه فعال و نیمه تمام در هرمزگان که گرهی از استان باز نمی کنند

استاندار هرمزگان :

در تخصیص اعتبارات 
به دنبال تجارت سیاسی نیستیم

  

گروه خبر // رئیس پارک علم و فناوری 
استان هرمزگان گفت: حل مشکالت این 
اســتان از طریق دانش بنیان ها اولویت 

اصلی سال جدید است. 
 علی فتی اظهار داشت: پارک علم و فناوری 
استان هرمزگان 22 دی 1390 ، افتتاح شد 
ولی این افتتاح کافی نبود زیرا در آن ســال 
زیرساخت الزم و ردیف بودجه نداشت اما 
دوسال بعد موفق شدیم ردیف بودجه بگیریم 
یعنی سال 1392 با اعتبار یک میلیارد تومانی 
فعالیت رسمی پارک آغاز شد.وی افزود: در 
ابتدا یک مرکز رشــد جامع داشتیم که این 
مرکز رشــد اغلب فعالیت هایش در حوزه 
تخصصی استان، مانند فعالیت های دریامحور 
و زیست محیطی، کشاورزی، بیوتکنولوژی و 
از این قبیل فعالیت ها بود اما بعد از آن یک 
مرکز رشد پزشکی نیز تاسیس کردیم که این 
مرکز وظیفه عرضه خدمات به اعضای محترم 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عهده دار 
بود که این مرکز کار پزشکی و فناوری های 
پزشکی را انجام می داد.رئیس پارک علم و 
فناوری استان هرمزگان بیان کرد: فعالیت های 
پارک در پنج زمینه اصلی تعریف شــد که 
البته مزیت های نسبی استان نیز بودند، این 
فعالیت ها حمل و نقــل و ترانزیت، صنایع 
دریایی، شــیالت، آبزی پروری، کشاورزی 
مبتنی بر آب شور و صنایع انرژی بر را شامل 
می شود، که بحث شیالت، آبزی پروری و 
صنایع دریایــی فعالیت هایی از یک حوزه 

صنعتی بودند.
   وی ادامــه داد: این حوزه های تخصصی 
مزیت های نسبی استان هستند که ما هشتاد 
درصد فعالیت هــا را در این حوزه ها انجام 
می دهیــم و 20 درصــد فعالیت ها بخش  
عمومی را شــامل می شــوند کــه در واقع 
شرکت ها می توانند در حوزه های مختلفی 
نظیر فناوری اطالعات و سایر زمینه ها به ما 
مراجعه کنند.فتی عنوان کرد: در حال حاضر 
حدود 66 شرکت و واحد فناور در دل پارک 
علم و فناوری هرمزگان وجود دارد که 21 
مورد از شــرکت های ما دانش بنیان هستند 
یعنی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ارزیابی شده اند و این شرکت ها بالغ 

بر 154.348 میلیون ریال فروش داشــتند.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان تاکید  
کرد: از ابتدای آغاز به فعالیت پارک تاکنون 
حدود 360 هــزار دالر صادرات محصول 
دانش بنیان داشته ایم و باالترین نرخ صادرات 
شرکت ها در سال 96 معادل 175هزار دالر 
بود و در سال 1400 نیز حدود 28 هزار دالر 
محقق شد.وی افرود: نسبت جنسیت شاغالن 
در شــرکت ها 67 درصد مرد و 33 درصد 
را زنان تشکیل می دهند و سطح تحصیالت 
آن ها نیز متفاوت است به گونه ای که حدود 
پنج درصد دکتری ، 21  درصد کارشــناس 
ارشد،57 درصد کارشناسی و 17 درصد هم 
در مقاطع دیگر هستند.فتی خاطرنشان کرد: 
اشتغال مستقیم ایجاد شده در سال 1400 از 
طریق فعالیت های دانش بنیان حدود 421 نفر 
طبق آخرین آمار است که البته این عدد تغییر 
 می کند چرا که شرکت ها در حال توسعه یافته 
و همچنین شرکت های جدیدی نیز در حال 

شکل گیری هستند.
   رئیــس پارک علم و فنــاوری هرمزگان 
بیان کرد: باید عرض کنم که در ســال1400 
شــرکت های زیــر نظر پــارک را در تمام 
ابعاد مورد تشــویق قــرار داده ایم و برای 
ســال 1401 نیز نیازهای فناورانه استان را 
استخراج کرد ه ایم و شرکت های دانش بنیان 
را تشویق می کنیم که به موضوعاتی بپردازند 
که مشکل اســتان هســت، زیرا ما اعتقاد 
داریم که مجموعه پارک فناوری هر استان 
نسبت به توسعه منطقه خویش متعهد است 
و نخستین اولویت ما باید راه اندازی کسب و 
کارهایی باشد که خروجی آن حل مشکلی 
از مشکالت اســتان باشــد.وی ادامه داد: 
بنابراین در سال 1401 به مشکالت مربوط 
به حوزه هایی نظیر آب، محیط زیست، صنایع 
و انرژی برق نگاه ویژه ای داریم و دســت 
همکاری و یاری با شــرکت های فعال این 
حوزه می دهیم.علی فتی بیان کرد: تمایز پارک 
علم و فناوری هرمزگان با سایر پارک ها در 
حوزه های تخصصی آن اســت به طوری که  
بحث دریامحــوری را به عنوان یک هدف 
انتخــاب کردیم و در این حوزه فعالیت های 
خود را توســعه می دهیم. وی اظهارداشت: 

یکی از مهم ترین چالش هایی که پارک های 
علم و فناوری با آن روبرو هستند تعامل با 
دانشگاه ها است، به طور قطع اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها باید پای کار توسعه دانش 
بنیان بیایند و شرکت دانش بنیان تاسیس کنند 
تا دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
نیز در این عرصه تشــویق شــده و ورود 
کنند. ما برنامه های ویژه ای را برای افزایش 
ســطح تعامل به صورت روز افزون داریم و 
باید اعالم کرد به اتفاق همکاران زحمت کش 
پارک از هیچ تالشی در افزایش سطح تعامل 
با دانشگاه کوتاهی نمی کنیم.رئیس پارک علم 
و فناوری هرمزگان تاکید  کرد: تعامل دانشگاه 
و پارک باید تعامل  نزدیک باشــد که به هر 
حال دانشگاه هم منتفع شود و بتواند سهمی 
از درآمدهای خــودش را از محل فروش 
شرکت های دانشگاهی خودش داشته باشد.

فتی با بیــان اینکه اعضای هیئت علمی نیز 
نقش بسزایی در ارتقا سطح این تعامل را ایفا 
کرده و همچنین دانشــگاه نیز باید نسبت به 
فارغ التحصیالن خودش متعهد باشد تصریح 
کرد: منظور ما از تعهد این است که دانشگاه 
عالوه بر کار روی سطح دانشی دانشجویان، 
روی ســطوح مهارتی و نگرشی آن ها نیز 
متمرکز شده و آنها را به خلق کسب و کاری 
جدید ســوق دهد.وی گفت: دانشگاه های 
استان در این سال ها تعامل کم نظیری با ما 
داشــته اند و در تالش هستیم این هم افزایی 
به باالترین حد خود برســد.رئیس پارک 
علم و فناوری هرمزگان اظهار داشت: برای 
بحث های توسعه ای مهم ترین مشکلی که در 
پارک داریم، بحث فضای فیزیکی است که 
باید آن را توسعه دهیم و به دنبال آن هستیم 
که این مشکل را تا حدودی مرتفع کنیم. در 
حــال حاضر حدود 4150 متر مربع فضای 
کار در محل بــرج فناوری هرمز در اختیار 
داریم که بخشــی از نیاز های شرکت ها را 
رفع کرده است اما با این وجود در مجموعه 
پردیس دانشــگاه هرمــزگان زمینی را با 
وســعتی بالغ بر 42 هکتار در اختیار داریم 
و در حال ساخت فضای کارگاهی در محل 
پردیس دانشــگاه بعنــوان کارگاه پایلوت 
فناوری می باشــیم.فتی افزود: در صورتی 

که دستگاه های اجرایی مســتقر در استان 
فضاهای مازاد خود که قابلیت بهره برداری 
دارند را در اختیار شــرکت های دانش بنیان 
قرار دهند می توان نتایــج مطلوب تری را 
در خصوص گسترش مشاغل دانش محور 
شــاهد بود چرا که باید در نظر داشت هیچ 
گونه منع قانونــی جهت واگذاری امالک به 
پارک علم و فناوری وجود ندارد و مصوبه 
مجلس نیز در این رابطه اجازه واگذاری را به 
دستگاه های اجرایی بدون تغییر مالکیت داده 
است.وی بیان کرد: سال جدید را با نگاهی نو 
آغاز می کنیم و یکی از اهداف ما راه اندازی 
پارک علــم و فناورری کودکان با همکاری 
آموزش و پرورش و شرکت فوالد هرمزگان 
در سال جدید است که از اهمیت زیادی برای 
ما برخوردار است به این دلیل سبب می شود 
مفهوم کارآفرینی و نوآوری در کودکان و از 
ســنین پایین تقویت شود و اثرات آن را در 

آینده ای نزدیک مشاهده کنیم.
  رئیــس پارک علم و فنــاوری هرمزگان 
تصریح کرد: در سال 1401 به دنبال افزایش 
روابط با کشــورهای صاحب تکنولوژی و 
استفاده از تجارب آن ها و انتقال تکنولوژی 
به کشور هســتیم و به نوعی در پی تحقق 
دیپلماسی علمی هستیم، بدین منظور برای 
فراهم شــدن زمینه همکاری های بیشتر از 
سفارت ژاپن درخواست انعقاد تفاهمنامه ای 
با مباحث شــفاف در حوزه انتقال تجربه و 
تکنولوژی بیــن پارک علــم و فناوری و 
دانشــگاه هرمزگان و مجامع علمی ژاپن را 
داشتیم. به گزارش تسنیم ؛ وی خاطرنشان 
کرد: در بحث توســعه اســتان نیز از دیگر 
اهداف ما  پیگیری »برش استانی نقشه جامع 
علمی کشور« با همکاری دانشگاه ها و مراکز 
علمی مستقر در هرمزگان می باشد و به طور 
کلی باید عرض کنم هدف اصلی ما عمل به 
منویات مقام معظم رهبری و تکیه بر دانش 
بومی و استفاده از ظرفیت ها و نیروی انسانی 

کشور است.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان مطرح کرد 

حل مشکالت استان از طریق دانش بنیان ها 
 

پایان سفرهای دریایی هرمزگان بدون سانحه 
صفحه 2 را  بخوانید

گروه خبــر // مدیــر منطقه ویژه 
فلزی  و  معدنــی  صنایع  اقتصادی 
 خلیــج فارس گفــت: منطقه ویژه 
خلیج فارس با احداث زیرساخت های 
سرمایه گذار  جذب  دنبال  به  جدید 
توسعه  در  پررنگ تر  نقشی  ایفای  و 
اقتصادی کشــور به ویژه با تولید ۱۰ 

میلیون تن فوالد خواهد بود.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛  حســن 
خلج طهرانی  اظهار داشــت: ســازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع 
بسیار  اعتبارات  )ایمیدرو(  ایران  معدنی 
زیرساخت های  توسعه  را جهت   خوبی 
منطقه ویژه خلیج فــارس برای جذب 
ســرمایه گذاری  های  جدید اختصاص 

داد.
   ایــن اعتبارات به تدریــج در چهار 
 تا پنج ســال آینــده در منطقــه ویژه 
خلیج فارس هزینه خواهد شد تا بستری 
مناســب را برای ترغیب سرمایه گذاران 
جهت حضور در این منطقه فراهم آورد.  
وی افزود: طی یکی دو ســال گذشته 
در منطقه ویژه خلیــج فارس در رابطه 
با زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری 
اتفاقات مثبتی رخ داده است. به طوری 
برای ســرمایه گذاری در خصوص  که 
سایت  و  توسعه  سایت  زیرساخت های 
قدیم منطقه به خصوص در حوزه حمل 
و نقل دریایی، ریلی و زمینی و به صورت 
کلی ترکیبی، طرح های توسعه متعددی 

اجرا شده است. 
   مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس با بیان اینکه 
زیرســاخت های  احداث  در خصوص 
آب، برق و گاز نیــز اقدامات متعددی 
صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از 
جمله این اقدامات می توان به طرح انتقال 
پساب شــهر بندرعباس به منطقه ویژه 
ایستگاه های  طرح های  و  فارس  خلیج 
100 هزار و 30 هزار متر مکعبی اشاره 
کرد که امیدواریم در ســال 1401 یک 
ایستگاه جدید گاز با ظرفیت 50 هزار 
متر مکعب در روز به ظرفیت های موجود 

اضافه کنیم.
   ضمن اینکه ســال گذشته منطقه ویژه 
خلیج فارس به خط هفتم سراسری گاز 
کشــور وصل شد و یک انشعاب جدید 
دریافت کرد.خلج طهرانــی اضافه کرد: 
عالوه بر ایــن، اتفاقات مثبتی در زمینه 
زیرســاخت برق در منطقه ویژه افتاده 
و قرار اســت با مشارکت منطقه ویژه و 
نیز برخی شرکت های فوالدی در منطقه 
دو هــزار مگاوات نیروگاه جدید افتتاح 
شود که البته این طرح در راستای تفاهم 
شــرکت های بزرگ فوالدی و معدنی با 
دولت جهــت احداث 10 هزار مگاوات 

نیروگاه برق خواهد بود.

  وی تاکید کرد: توســعه سایت جدید 
یکی از مهم ترین اولویت های منطقه ویژه 
خواهــد بود و در این زمینه نیز به دنبال 
احداث و تکمیل راه های دسترســی به 
ویژه پل دسترسی سایت قدیم به سایت 
جدید هستیم تا با اتصال این دو بخش 
به یکدیگر، زمان حضور سرمایه گذاران 
در سایت جدید کاهش یابد. مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصــادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فــارس تصریح کرد: برای 
چشــم انداز خود برنامه جامع دارد که 
آن را مورد بازنگری قرار داده اســت و 
در شورای عالی مناطق آزاد در مراحل 

تصویب است.
   در صورتــی که این برنامه تصویب و 
اجرایی شــود، به مرحله اجرا می رسیم.   
همچنین برای منطقه ویژه اهدافی کالن 
و به صورت کلی در نظر گرفته شــده 
اســت. از جمله این اهــداف تولید 10 
میلیون تن فوالد در این منطقه و تبدیل 
شدن آن به قطب نخست تولید فوالد در 
کشور و همچنین افزایش ظرفیت تولید 
 آلومینیــوم به 500 هــزار تن خواهند 
بود. با برنامه ریزی هایی که در پنج ساله 
 آینده داریم، فضای بســیار مناسبی را

برای جذب سرمایه گذاری ایجاد خواهیم 
کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد

 ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه اقتصادی کشور

 گروه خبر // مدیــرکل کمیته امداد
گفت:  هرمزگان  خمینــی)ره(  امام   
همزمان با آغاز مــاه مبارک رمضان 
تعداد ۱۵۰ آشــپزخانه اطعام مهدوی 
 جهت پخــت و توزیع غــذای گرم 
بین نیازمندان این استان راه اندازی 

شد. 
  جلیل تراهی در مراسم نمادین راه اندازی 
آشپزخانه طرح اطعام مهدوی در دانشگاه 
آزاد واحد بندرعبــاس افزود: راه اندازی 
آشپزخانه های اطعام مهدوی کمیته امداد 
 با همکاری مراکز نیکوکاری مســاجد و 
 هیئت ها مذهبی و مشــارکت خیران و 
کمــک هــای مردمی صــورت گرفته 
 اســت. وی بیان داشــت: امیدواریم تا 
پایان ماه مبــارک رمضــان بتوانیم در 
این آشــپزخانه هــای اطعــام مهدوی 
بیش از یک میلیــون و 500 هزار پرس 

غــذای گرم در ســفره نیازمندان طبخ و 
توزیع نماییم. مدیــرکل کمیته امداد امام 
اظهارداشــت:  هرمزگان  )ره(  خمینــی 
بــرای دریافــت نــذورات، کمک ها و 
هدایای مردمی از طریق کد دســتوری 
شماره  همچنین  و   *8877*076*1#
در   6037997900000648 کارت 
طرح اطعام مهدوی پیش بینی شــده که 
مردم بتوانند کمک هــای خود را در این 
ماه مبارک جهت تامین مواد اولیه پخت 
و توزیع غذای گرم بین نیازمندان استان 
داشته باشیم. نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
و امام جمعه بندرعباس نیز در این مراسم 
گفت: خدا رو شــاکریم که یک حرکت 
بســیار مبارک )آشپزخانه طعام مهدوی( 
از سال های گذشته توسط کمیته امداد در 
استان شروع شــده که امیدواریم این کار 
خداپسندانه با مشارکت خوب خیران و 

مردم در تامین غــذای اطعام و افطاری 
برای نیازمندان ادامه داشته باشد.

    حجت االســالم و المســلمین محمد 
عبــادی زاده افــزود: امســال نیز 150 
نیازمندان   برای  مهدوی  اطعام  آشپزخانه 
راه اندازی شده و از مردم استان هرمزگان 
خواستاریم با حمایت خود در این طرح 

خداپسندانه شاهد خبرهای خوبی برای 
نیازمندان استان باشیم.

   به گزارش ایرنا ؛ وی یادآورشــد: این 
 اقدام بســیار ارزشــمند که اطعام دادن 
مومــن روزدار نیازمند در روایت ها هم 
آمده، فضیلتش از روزه گرفتن هم باالتر 

است.

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ؛

۱۵۰ آشپزخانه اطعام مهدوی در هرمزگان راه اندازی شد

جناب آقای حجت علی مالیی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده ؛ از خداوند سبحان 
برای آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای کلیه بازماندگان به ویژه جنابعالی صبر و اجر 

جزیل مسئلت دارم .
ارچنگ



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان :
مشکل کمبود مرغ در هرمزگان برطرف می شود 

  گروه خبر // معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: 
مــرغ گرم با قیمت مصوب 31 هزار تومان و مرغ منجمد با قیمت مصوب 
20 هزار تومان به فروش می رسد. علی فیروزی در خصوص مشکل کمبود 
مرغ در برخی از مرغ فروشی ها، افزود: تالش می شود این مشکل با عرضه 
مرغ منجمد در سطح شهر برطرف شود. وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در 
عرضه مرغ منجمد نیست، تصریح کرد: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان 
توسط امور شعب تعزیرات حکومتی هرمزگان آغاز شده است.فیروزی با 
اشاره به اینکه در این طرح بیشتر بر کاالهای اساسی مردم نظارت می شود، 
عنوان کرد: روزانه سه گروه گشت مشترک در مرکز استان و در شهرستان های 
اســتان بر بازار نظارت می کنند.به گزارش ایســنا ؛ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار هرمزگان در پایان اظهار کرد: توزیع و نظارت بر کاالهای 

اساسی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

»لیاقت« سرپرست سازمان آتش نشانی بندرعباس شد
  گروه خبر // طی حکمی از ســوی شهردار بندرعباس، محمد امین لیاقت 
به سمت سرپرست سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 
منصوب و در آیینی معارفه شــد. طی حکمی از سوی مهدی نوبانی شهردار 
بندرعباس، محمد امین لیاقت به ســمت سرپرست ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری بندرعباس معارفه و از زحمات علیرضا بهمن نژاد 
بندری رئیس سابق این سازمان تکریم شد.در بخشی از حکم شهردار بندرعباس 
آمده است:اکنون که فصل جدیدی از دفتر کار و تالش برای شما باز شده با توجه 
به شایستگی، صداقت، اخالق و عملکرد جهادی به موجب این حکم به عنوان 
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس معرفی 
می شوید. امید است در سایه الطاف الهی موفق، موید و پیروز باشید و در راه 
خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی گام بردارید.به گزارش ایسنا، 
 رئیس ایستگاه امداد نجات ساحلی شهر بندرعباس و رئیس ایستگاه شماره 6 

آتش نشانی بندرعباس بخشی از سابقه کاری محمد امین لیاقت است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان :
 یک هزارو ۷۲۵ آسیب دیده از خدمات امدادی 

هالل احمر هرمزگان بهره بردند
  گروه خبر // مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان گفت: افزون بر یک 
هزار و 725 آسیب دیده از خدمات امدادی این جمعیت در قالب طرح ملی 
امداد و نجات نوروزی بهره مند شدند. مختار سلحشور با اشاره به پوشش 83 
حادثه در قالب طرح ملی امداد و نجات نوروزی توســط امدادگران افزود: 
این طرح با مشارکت 311 نفر از نیروهای عملیاتی در قالب 108 تیم اجرا 
و به یک هزار و 752 نفر حادثه دیده در جاده های بین شهری و خیابان های 
شــهری هرمزگان خدمات امدادی داده شــد. وی ادامه داد: 244 مصدوم 
حوادث جاده ای در طول اجرای این طرح خدمات دریافت کردند که از این 
میان 58 نفر به صورت سرپایی درمان و 68 مصدوم به مراکز درمانی منتقل 
شدند.به گزارش ایسنا ؛ نیروی امدادی جمعیت هالل احمر استان هرمزگان در 
طول ایام سفرهای نوروزی در 17 پایگاه امداد و نجات بین شهری)ثابت( و 
هفت پایگاه موقت)سیار( مشغول خدمات رسانی به مسافرین نوروزی بودند.

ورود بیش از ۳ میلیون مسافر به هرمزگان 
  گروه خبر // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
هرمزگان گفت: از 26 اســفندماه پارسال تا 13 فروردین امسال بیش از 3 
میلیون مسافر به هرمزگان وارد شده است.  به گزارش خبرنگار دریا ؛ سهراب 
بناوند گفت: همچنین 3 میلیون و 364 هــزار و 788 نفر نیز در این مدت 
زمان از استان خارج شدند.وی گفت: این مسافران ازطریق مسیر های زمینی، 

هوایی، ریلی، اتوبوس و ماشین های شخصی وارد استان شده اند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  آنطور که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مصاحبه 
با برنامه آهنگ تندرستي صداوســیما اعالم کرد در روزهای اخیر 
میــزان ابتال به کرونا و بیماران ســرپایی در مراکز درمانی در حال 
افزایش اســت که یکی از دالیل آن ساده و عادی انگاری در ابتالی 
به این بیماری اســت.دکتر نوروزیان درخصــوص افزایش میزان 
 بیماری با توجه به بازگشایی مدارس نیز هشدار داد وبر خودمراقبتی 
دانش آموزان و رعایت دســتورالعمل ها در مدارس تاکید و اظهار 
داشت: دانش آموزان بیمار که عالمت یا بیماری زمینه ای دارند، به 
 مدرسه نروند و بصورت مجازی با برنامه شاد آموزش ببینند و همچنین 
کالس ها بایستی خلوت باشندوتهویه مناسب داشته و بایستی تعداد 
 دانش آموزان در کالس ها کمتر شــوند و کالس ها با اســتفاده از 
ظرفیت های مختلف خلوت تر شده و از طرفی دیگر دانش آموزان 
تزریق واکسن داشته باشــد.وی اظهار داشت که همچنان در بحران 
کرونا قرار داریم و نگرانی داریم که پیک جدیدی آغاز شود و متاسفانه  
موارد مثبت کرونایی مراجعین وبیماران سرپایی رو به افزایش است 
در روزهای اخیر.  این اظهارات نشان می دهد که اگر شرایط فعلی 
ادامه یابد و این بیماری همچنان عادی شمرده شود، در روزهای آینده 
پیک جدیدی از بیماری آغاز خواهد شــد وخانواده های زیادی با 
این بیماری مواجه خواهند شد. بی تدبیری که در این بخش صورت 
گرفت این بود که ستاد ملی کرونا اعالم کرد که مدارس از 14فروردین 
بازگشایی شــوند که از یک طرف بسیاری از مدارس در تعطیالت 
نوروزی در اختیار میهمانان نوروزی در کشور قرار داشتند واز طرفی 
دیگر برخی دانش آموزان بیمار ویا ناقل بیماری بوده و با این مصوبه 
هم بایســتی در کالس ها حضور می یافتند که خطرناک است. این 
وضعیت باعث افزایش عادی انگاری شــرایط کرونایی در کشــور 
شده است و مردم و مســئوالن تصور می کنند که شرایط کرونایی 
عادی شــده که منجر به بازگشایی مدارس شده است. از طرفی در 
حالیکه میزان بیماران سرپایی کرونایی نیز افزایش یافته است، تداوم 
بازگشایی مدارس باعث شروع پیک جدیدی از بیماری کرونا خواهد 
شد و کالس های شلوغ که دانش آموزان بدون فاصله و درنظرگرفتن 
فاصله یک ونیم متری از هرطرف در کنار همدیگر می نشینند، باعث 
می شود میزان ابتال به این بیماری ویروسی افزایش یابد. این شرایط 
 باعث افزایش بیماران و قرنطینه خانگی شان ویا بستری و حتی مرگ 
و میر شده و بایستی شرایطی در جامعه ایجاد شود تا از عادی انگاری 
کرونا توسط مردم ومســئوالن جلوگیری شود. تداوم شرایط فعلی 
بطور حتم، افزایش فشار بر کادر بهداشت ودرمان را به همراه خواهد 
داشت و این پرسنل خســته حوزه سالمت، بایستی پیک جدیدی 
از بیماری رانیز متحمل شــوند. والدین دانش آموزانی که سالمتی 
 فرزندان شان برایشان مهم است، در برابر دوگانگی سالمت و آموزش 
فرزندان شان قرار دارند و ضرورت دارد که ستاد ملی کرونا اختیاراتی 
را به ستادهای استانی و شهرستانی دهند تا درخصوص بازگشایی 
مدارس و حتی صنوف و... تصمیم بگیرند و شرایط اقلیمی و... هم در 
 مصوبات درنظر گرفته شود تا منجر به افزایش این بیماری منحوس بدلیل 

    علی زارعیعادی انگاری کرونا نشود.

گروه خبر // مدیرکل شیالت هرمزگان عادی انگاری و افزایش بیماران کرونایی 
با اشاره به اهمیت رعایت فصول صید 
و ممنوعیت های صید و صیادی، تقویم 
ممنوعیت صید در آب های هرمزگان در 

سال ۱4۰۱را اعالم کرد. 
   به گزارش خبرنگار دریا، عبدالرســول 
دریایی گفت:صید هامــور ماهیان از اول 
فروردین ماه تا پایان اردیبهشــت ماه سال 
1401 در آب های این استان ممنوع است.

دریایی اظهار داشــت: براساس این تقویم 
صید ماهی حلوا ســیاه و شــوریده نیز از 
اول اردیبهشــت ماه تا پایان خــرداد ماه 
 1401 در صیدگاه های این استان واقع در 

آب های نیلگون خلیج فــارس و دریای 
عمان ممنوع اعالم شده است.وی با اشاره 
به تغییر زمــان ممنوعیت صید ماهی حلوا 
ســفید در سال های اخیر، خاطرنشان کرد: 
بــا توجه به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی 
و همچنین اظهار نظر جامعه صیادی زمان 
ممنوعیــت صید این ماهی در چند ســال 
اخیر به 15فروردین تا پایان اردیبهشت ماه 
تغییر یافته است.مدیرکل شیالت هرمزگان 

زمان ممنوعیت صیــد میش ماهیان را نیز 
از15 مردادماه تا پایان شــهریورماه ســال 
آینــده اعالم کرد. عبدالرســول  دریایی با 
بیان اینکه ممنوعیت صید در روش مشــتا 
نیز از 16 فرودین تا پایان اردیبهشــت ماه 
ســال جاری است تصریح کرد: صید میگو 
نیز در اســتان هرمزگان در تمام طول  سال 
به جز فصل صید میگو)حــدود اوایل مهر 
تا پایــان آبانماه( ممنوع اســت.هر گونه 

صید ،خرید ،فروش،حمل و نگهداری این 
آبزیان در زمان ممنوعیت جرم محســوب 
می شــود  و از طریق مراجع قضایی قابل 
پیگرد اســت .  دریایی با تاکید بر رعایت 
تقویم فصول ممنوعیت صیــد اظهار کرد: 
 شیالت هرمزگان همه ساله با توجه به فصل 
تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه های ارزشمند 
در فصل بهار، نسبت به اعالم زمان ممنوعیت 

صید اقدام و اطالع رسانی می کند.

اعالم تقویم ممنوعیت صید در آب های هرمزگان 

پشت پرده سیاست 

  
 این روزنامه افزود: »از نظر سیاسی، ما می دانیم که برداشتن این گام بسیار دشوار 
است.«واشنگتن پست در ادامه مدعی شــد: در حالی که تعداد انگشت شماری 
از موضوعــات کمتر بحث برانگیز هنوز حل و فصل نشــده، منابع می گویند که 
اکنون اختالفات تقریبًا به طور کامل حول موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
می چرخد. این منابع گفتند که گزینه قبلی ایاالت متحده در خصوص بیانیه عمومی 
ایران مبنی بر عدم »تجاوز منطقه ای« در ازای حذف سپاه از لیست، دیگر روی 
میز نیســت. برای دولت، بزرگ ترین مانع برای حذف ســپاه از لیست، واکنش 
احتمالی در کنگره است، جایی که موضوع حذف از فهرست، مخالفت قابل توجه 

دو حزب را با هرگونه احیای برجام افزایش داده است.
وین زیر تیغ نبویان و خضریان 

در حالی کــه برخی نمایندگان مجلس به پیش نویــس نهایی توافق انتقاد دارند، 
به عقیده برخی کارشناســان اساسا پیش نویسی از مذاکرات وین از جانب ایران 
منتشر نشــده است . ســال 92 و با آغاز به کار دولت یازدهم بود که »برجام« 
 وارد ادبیات سیاســی کشــورمان شــد. برجامی که حدود یک دهه است جزو 
اصلی ترین موضوعات کشــور به شمار می آید و وجود موافقان و مخالفانی که 
پیوسته داشته باعث شده همیشه جنجالی و پر حاشیه باشد. در این بین و درحالی 
که امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشــورمان توافق در وین را نزدیک می داند و به 
نظر می رسد نهایی شدن برجام تنها معطل آمریکایی ها مانده؛ برخی از چهره های 
سیاسی در داخل کشور، روی خوشی به برجام کنونی نشان نداده و براین باورند 
که خط قرمزها در برجام رعایت نشده است. به عنوان نمونه سید محمود نبویان 
نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری  در یادداشــت اخیر خود در خبرگزاری 
فارس به سراغ مذاکرات وین رفته و در انتقاد از نتایج گفت و گوهای انجام گرفته 
در وین  می نویســد: خطوط قرمز ترسیم شده ازسوی  رهبر معظم انقالب و نیز 
قانون اقدام راهبردی مجلس درباره رفع تحریم های برجامی تامین نشده است. 
وی ادامه می دهد: همه این اقدامات تاسف بار ناشی از آن است که مسئوالن اصلی 
مشــغول در مذاکرات فعلی وین - یعنی مسئوالن کمیته های هسته ای، تحریم، 
تصمیم  کمیسیون مشــترک و ضمیمه باز اجرا - عینا همان مسئوالن اصلی تیم 
مذاکراتی آقای ظریف هستند؛ به طوری که کمیته هسته ای به آقای بقایی و کمیته 
تحریم به آقای سادات میدانی و دو کمیته تصمیم کمیسیون مشترک و نیز ضمیمه 
بازاجرا به آقای صابری انصاری ســپرده شده اســت. نبویان در ادامه خطاب به 
رئیس جمهور تاکید می کند: »الزم است به رئیس جمهور یاد آوری شود که برای 
دستیابی به توافقی که با رعایت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت ایران را تامین 
کند، مستلزم آن است که تغییر فوری در تیم مذاکرات داده شود و از افراد انقالبی، 
متدین و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام اســتفاده شود.«  عالوه بر وی، 
علــی خضریان نیز از دیگر چهره های جریان پایــداری، در روزهای اخیر در 
مطلبی در صفحه اینستاگرام خود به پیش نویس توافق واکنش نشان داد و تاکید 
کرد که »با عنایت به ضرورت رعایت سیاست قطعی نظام که نباید از آن عدول 
کرد و همچنین قانون اقدام راهبردی که مسئولیت بررسی رفع کامل تحریم ها را 
جهت تعیین تکلیف به مجلس واگذار کرده است؛ به همراه جمعی از کارشناسان 
و نمایندگان، پیش نویس متن تهیه شده در مذاکرات وین مورد بررسی قرار گرفت. 

امیرعبداللهیان : به توافق در وین نزدیکیم 
واشــنگتن پست: فعال پیشنهاد قابل قبولی برای حل اختالفات بر سر سپاه ارائه 
نشده است . حاال در وین چند هفته ای می شود که خبری از دیپلمات های ایران 
و 1+4 و آمریکا نیســت و حرفی از پرونده هسته ای و برجام در هتل کوبورگ 
شنیده نمی شود، حتی چادر خبرنگاران مقابل هتل هم جمع شد تا ببینند در آینده 
چه می شود و آیا نیازی به برپا کردن دوباره آن هست یا نه ؟ با این حال اوالنوف، 
دیپلمات قدیمی روس ها امیدوار است و می گوید، فقط برای یک نشست کوتاه 
زمان نیاز داریم، اگر توافق انجام شود و امیرعبداللهیان رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایران هم به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته به توافق وین نزدیکیم، 
اگر آمریکایی ها توپی که به زمین شان آمده را به درستی به هدف بزنند، به نظر 
می رسد توافق احیای برجام همچنان در وضعیت خیلی دور خیلی نزدیک است، 
همان وضعیتی که از حدود دو ماه قبل در آن قرار گرفته ایم و نه می توان شکست 
مذاکرات را اعالم کرد و نه می توان گفت دقیقا چقدر تا رسیدن به توافق فاصله 
داریم. با این حال واشــنگتن پست نیز مدعی شد، یکی از راه حل های موجود 
برای موضوع ســپاه نیز از روی میز مذاکرات برداشته شده و دیگر بحث کاهش 
تنش های منطقه ای میان ایران و آمریکا مطرح نیست.اما در سوی دیگر ماجرا 
و در حالــی که اعتراضات و انتقادات در داخل آمریکا علیه بایدن و دولتش در 
خصوص توافق با ایران باالگرفته، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که 
متهم اصلی ایجاد چنین وضعیتی در برجام است، ضمن انتقاد از عملکرد دولت 
بایدن گفت اگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شده بود، ظرف یک هفته 
با ایران توافق می کرد.وی در جمع هواداران خود گفت که بایدن نه تنها در حال 
بازبینی یک توافق هســته ای جدید اســت بلکه به روسیه و چین اجازه داده که 
مذاکــرات وین برای لغو تحریم های ایران را هدایت و رهبری کنند.ترامپ در این 
خصوص گفت: »بنابراین روســیه است که در حال مذاکره برای یک توافق است 
و چین نیز نقش پشــتیبان را دارد. چقدر این کشور )آمریکا( احمق است. )دولت 
بایدن( خیلی احمق هستند«.رئیس جمهور جنجالی سابق آمریکا که به صورت یک 
جانبه و به رغم پایبندی ایران به تعهداتش، برجام را ترک کرد، بار دیگر اظهارات 
تکراری درباره توافق هسته ای ایران را تکرار کرد و گفت: »و این توافق یک فاجعه 
است. مشخص خواهد شــد که این توافق فاجعه است. هیچ کس حتی نمی تواند 
باور کند اما ما همه چیز را از دست می دهیم، همه چیزهایی را که به خاطر آن ها 
با ایران جنگیدیم از دســت خواهیم داد«. همچنین در حالی که در روزهای اخیر 
گفته شــده موضوع سپاه و خروج نامش از لیست گروه های تروریستی آمریکا 
مشکل اصلی برای توافق است و آمریکا زیربار این خواسته معقول ایران نمی رود، 
روز گذشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مدعی شد درخواست تهران برای 
حذف نام سپاه پاسداران ایران از لیست سازمان های تروریستی خارجی و امتناع 
آمریکا از انجام آن، مذاکرات یک ساله بر سر احیای توافق هسته ای ایران را بدون 
جلسات برنامه ریزی شده جدید و فضای کمی برای مصالحه، متوقف کرده است.
واشنگتن پست نوشت: به گفته یک مقام آمریکایی آگاه »در این مرحله، هیچ چیز 
قابل قبولی برای دو طرف، پیشنهاد نشده است و این که آمریکا کوتاه می آید یا نه 

به بایدن بستگی دارد و رئیس جمهور تصمیمی در این خصوص نگرفته است«.

واقعیت این است آن چه تاکنون در متن 27 صفحه ای پیش نویس توافق حاصل 
شــده است، حاکی از عدم تحقق خطوط قرمز نظام و برخالف قانون مجلس و 
تحمیل خسارت جدید به منافع ملی اســت.« این اظهارات خضریان و سخن 
از بررســی پیش نویس متن تهیه شــده در حالی انجام مــی گیرد که به گفته 
 خانعلی زاده، پژوهشگر بین الملل اصال چنین پیش نویسی وجود خارجی ندارد. 
وی در این باره تاکید می کند: »اساســا پیش نویســی از مذاکرات وجود ندارد 
که دوســتان درباره آن نظر می دهند. این مذاکرات اساسا احیای برجام بوده و 
نمی شود انتظاری بیش از آن داشت هرچند اگر موضوع پی ام دی حل شده باشد 
آن را قابل دفاع می سازد.« اما فارغ از پاسخ های فنی به اظهارات اخیر نبویان 
 و خضریان، روزنامه صبح نو نیز برداشــتی سیاسی از انتقادات آن ها به گفت 
و گو های وین داشته و در این خصوص می نویسد: »هرچند در داخل کشور نیز 
عده ای از نزدیکان به جبهه پایداری با تیم مذاکره کننده فعلی مخالفت هایی دارند 
که حاال مدت هاست که به رسانه ها کشیده شده اما هیچ روزنه ای در جهت حل 
این اختالفات مشــاهده نمی شود و در روزهای اخیر نیز این روند تشدید شده 
است. دلواپسان که بیانگر مشی سیاسی مشخصی در دوران نهایی شدن برجام 
بودند، اکنون نیز در شرایط جدید معنا پیدا می کنند. علی باقری که پیش از این 
از نزدیکان به جبهه پایداری و سعید جلیلی بود حاال با مخالفانی روبه رو است 
که پیش از این قرابت هایی با آن ها داشته است؛ قرابت هایی که نه تنها به سکوت 
برخی مانند نبویان، رسایی و خضریان در مقابل روند موجود منجر نشده بلکه 
در جاهایی شمشــیر آن ها را نیز تیزتر کرده است و انتقادهای جدی را به روند 

مذاکرات وارد می کنند.«
تازه های مطبوعات

جــوان - این روزنامه نوشت: فیفا نمایش »فوتبال سیاسی نیست« را اغلب به 
زشت ترین صورت برگزار می کند. مثال های نقض از موارد عادی بیشتر است، 
آخرینش همین حذف فوتبال روســیه به خاطر عملکرد سیاستمداران روسی 
اســت! و چرا فوتبال، سیاسی نباشــد، با آن که سیاست روی چیز های بسیار 

بی ارزش تر و بی اهمیت تر از این هم دست می گذارد و دخالت می کند!
 ایــران - این روزنامه نوشت: ســال گذشته 505 هزار و 177 مؤدی مشمول 
مالیات خودروهای الکچری شناســایی شدند که 370 هزار دستگاه خودرو را 
دربرمی گیرد. مالیات متعلق به این افراد نیز به بیش از 30 میلیارد تومان می رسد 
که در سال گذشته تعدادی از مشموالن مالیات خود را پرداخت کردند. براساس 
گفته های رئیس کل سازمان امور مالیاتی از 17.5 میلیون خودروی سواری و 
دوکابین موجود در کشور، 550 هزار خودرو مشمول این مالیات هستند که این 

خودروها باید 5600 میلیارد تومان مالیات بدهند.
 اعتماد - این روزنامه نوشــت: آیا اســتفاده از اسپری فلفل جزو وظایف ذاتی 
نیروی انتظامی است؟ در چه شرایطی و به چه دالیلی و از سوی چه کسی اجازه 
برخورد خشن با بانوان صادر شده است؟ آیا بانوانی که پشت درهای ورزشگاه 
مطالبه ورود به آن را داشته اند، اقدامی در به هم زدن امنیت شهر یا تخریب اموال 

عمومی انجام داده اند که ضرورت استفاده از اسپری فلفل را اقتضا کرده است؟

 جمهوری اسالمی - این روزنامه با اشاره به اعتراف اخیر مومن نسب مبنی بر این 
که »به اسم افراد مشهور ضدانقالب، اکانت فیک می ساختیم« نوشت: بی شناسنامه 
که می گویند یعنی این. یعنی از اسم و شناسه و شناسنامه دیگران سوء استفاده کردن. 
کم هم نیستند متأسفانه این قبیل آدم ها که گاه با عناوین صاحب حرمت، بی حرمتی 
را رواج می دهند. شاید هم برخی هاشان قصد خیر داشته باشند اما کارشان به تولید 

انبوه شر می انجامد. 
 آفتاب یزد - این روزنامه نوشــت: رئیس جمهــور باید تعارف را کنار بگذارد و 
 با ترمیم جدی کابینــه به خصوص در بخش های اقتصــادی نیم نگاهی نیز به 
اســتان ها و استانداری ها داشته باشــد که ضعف مفرِط برخی استانداران و نیز 
تصمیماتی که صرفا چالش زا و ناامیدکننده است، در تقابل با منویات رهبری است 

که قطعا سیدابراهیم رئیسی آن را برنخواهد تافت.
انعکاس

اعتماد آنالین نوشت: محمد وحیدی، نماینده مجلس گفت: مجلس، عهد اخوتی با 
هیچ شخصی نبسته است. برخی تصور می کنند چون مجلس در زمان رای اعتماد به 
کابینه آقای رئیسی، تنها یک وزیر را قبول نکرد، پس با دولت مماشات کرده است. 
اگر شرایط همین طور پیش برود احتماالً دو سه وزیر مثل وزیران صمت و اقتصاد 
در خطر استیضاح خواهند بود که به اعتقاد من، زمینه برای استیضاح فاطمی امین 

وزیر صمت آماده تر است.
 انصاف نیوز نوشت: پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران درباره آخرین 
وضعیت مهدی چمران، رئیس شورای شهر گفت: آقای چمران همچنان در بخش 
آی ســی یو بستری است و روند رو به بهبودی را طی می کند و هم اکنون نیز سطح 
اکســیژن وی به 95 رسیده است. سروری در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال 
دارد با توجه به شــرایط جسمی آقای چمران، وی از ریاست شورای شهر تهران 
استعفا کند یا خیر، گفت: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست و آقای چمران ستون 

فقرات جریان شورا هستند.
 عصرخبر مدعی شــد: عامریان مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد گفت: به 
دلیل ســوءمدیریت برخی مدیران سابق، پرونده های حقوقی زیادی در مجموعه 
این صندوق وجود دارد که ارزش آن ها 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
 در این پرونده ها اشــخاص شناخته شده، فرزندان وزیران سابق این وزارتخانه و 
آقازاده ها وجود دارند که دستگاه های امنیتی را به موضوع حساس کردیم، بسیاری 
از این افرادی که برای آن ها پرونده تشــکیل شده با ذکاوت پایین، از خود ردپا 
گذاشــته اند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که با سندسازی، خود را در پشت 

افراد دیگر قرار دادند و از دور، مدیریت و اقدامات فسادی را انجام داده اند.
 همشهری آنالین نوشت: رهبران حزب ا... و جنبش امل از دولت لبنان خواستند 
که موضع شجاعانه اتخاذ کند و تسلیم فشارهای آمریکا نشود و  منتظر وعده های 
دروغین ســفیر واشنگتن در بیروت برای تامین برق از مصر و اردن نباشد. آن ها 
همچنین از دولتشان خواستند که فورا پیشنهاد ایران را بپذیرد؛ پیشنهادی که مشکل 
برق تمام شهروندان لبنانی را حل می کند و حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 

ایران در آخرین سفر خود به بیروت بر آن تاکید کرده بود.

گــروه خبــر // چهاردهمین طرح 
سفرهای دریایی نوروز در مسیر۱۶ گانه 
مجاز دریایی در پایتخت دریایی ایران 
درحالی بدون سانحه به ایستگاه پایانی 
رسید که طبق اعالم مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، طی این مدت ۳ 
میلیون و 847 هزار و ۱۱۵ هزار نفر سفر 
بر پهنه آب های فیروزه ای خلیج فارس 

به ثبت رسید.
   به گزارش خبرنگار دریا ، »علی رضا 
محمدی کرجی ران« با اعالم خبر پایان 
طرح نوروزی ســال 1401 و قدردانی 
از تالش های شــبانه روزی نوروزبانان 
دریایی در بزرگترین پهنه آبی کشــور 
اظهارکــرد: از ابتــدای طرح تســهیل 
ســفرهای دریایی که از 25 اسفند سال 
گذشته تا پانزدهمین روز از فروردین ماه 
جاری ادامه داشت، در مجموع 3 میلیون 

و 847 هزار و 115 هزار نفر ســفر از 
سرزمین اصلی به مقصد جزایر این استان 

و بالعکس صورت گرفته است.
  وی ادامه داد: خدمات رسانی مناسب 
و مســتمر صورت گرفته توســط اداره 
کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان طی 
موج نخست ســفرهای نوروزی و تردد 
 بیش از دو میلیون نفر ســفر از جزایر و 
مکان های گردشــگری این اســتان، 
هموطنان زیــادی را ترغیب کرد تا در 
موج دوم این ســفرها و طی روزهای 
تعطیالت نوروزی نوروزبانان هرمزگان 
میزبان بیش از یک میلیون نفر مســافر 
در کنــار آب های نیلگون خلیج فارس 

باشند. 
  رئیس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد 
خدمات سفر هرمزگان، استقرار 24 تیم 
غواصی،35 تیــم همیارناجی، دو فروند 

 یدک کــش تخصصی آتش خــوار، به 
آب اندازی بویه های مسیر تردد، مشارکت 
شناور حجاز 66 و20 تیم بازرسی فنی، 
بازآموزی خدمه شناورهای مسافری و 
تفریحی ایمنی در تمامی بنادر استان و 
 مســیر تردد مجاز دریایی و گردشگری 
سفری ایمن برای جابه جایی نزدیک به 
4 میلیون نفر سفر را از نقاط عطف طرح 
تسهیل سفرهای دریایی در نوروز 1401 

برشمرد.
  محمدی کرجی ران در بخش دیگری از 
سخنان خود به آخرین آمار و اطالعات 
مربــوط به وضعیت میــزان جابه جایی 
شناورهای مسافری و تفریحی در استان 
طــی 19 روز اجرای طــرح نوروزی 
اشــاره کرد و افزود: طی مدت یاد شده، 
76هزار و 69 شناور مسافری و تفریحی 
در مســیرهای دریایی و جزایر استان و 

بالعکس جابه جا شدند. به گفته وی، از 
ابتدای طرح تسهیل سفرهای دریایی در 
استان هرمزگان، در مجموع 597 هزار 
و 570 خودرو در مســیر دریایی پُل – 
الفت)جزیره قشم( تردد داشتند که نسبت 
به ســال 98 و قبل از شروع کرونا پنج 
درصد افزایش را نشان می دهد. مدیرکل 
بنــادر و دریانوردی هرمزگان در پایان، 

بیش ترین حجم جابه جایی مســافر و 
گردشگر از ابتدای اجرای طرح نوروزی 
امسال را مربوط به روز پنجم فروردین به 
عنوان شلوغ ترین روز تعطیالت نوروزی 
عنوان کرد که طی این روز، در مجموع 
375 هزار نفر ســفر انجام شد که بخش 
عمده این ترددها در مسیر دریایی پُل – 

الفت)جزیره قشم( انجام گرفت.

پایان سفرهای دریایی هرمزگان بدون سانحه 

  

گروه خبر //  رئیس کل دادگستری هرمزگان از 
رفع تصرف بیش از یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی 

ملی در این استان طی سال ۱4۰۰ خبر داد. 
    بــه گزارش خبرنگار دریا، مجتبی قهرمانی اظهار 
داشت: پس از دســتور ریاست محترم قوه قضاییه 
در راستای احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق 
بیت المال، اقدامات گســترده ای در حوزه حفاظت 
از اراضی ملی و منابع طبیعی در اســتان هرمزگان 
انجام شــده اســت که از آن جمله می توان به رفع 

تصرف بیــش از یک هزار و 200 هکتار از اراضی 
ملی در این استان طی سال 1400 اشاره کرد.مجتبی 
قهرمانــی در ادامه افزود: ارزش تقریبی اراضی رفع 
تصرف شده بالغ بر 29 هزار میلیارد ریال می باشد 
که با اقدام مراجع قضایی اســتان و صدور احکام 
مقتضی در این خصوص به بیت المال اعاده شــده 
است.وی همچنین تأکید کرد: به منظور حفاظت از 
اراضی ملی، اجرای قانون حدنگار و تثبیت اراضی 
به صورت مستمر از ســوی دستگاه قضایی استان 

پیگیری شــده که در این خصوص با تالش شبانه 
روزی مســئولین و کارکنان اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان و همکاری دیگر دستگاه های متولی تا 
پایان سال 1400 حدود 100 درصد از اراضی ملی 
و منابع طبیعی استان هرمزگان سنددار شده اند.رئیس 
کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در 
دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی، هیچ گونه چشم 
پوشی برای برخورد با متصرفان غیرقانونی اراضی 
ملی و دولتی صورت نگرفته و دادگســتری استان 

هرمزگان با همکاری ســایر نهاد ها در سال 1401 
نیز با همت مضاعف در این زمینه تالش خواهد کرد.
وی همچنین تصریح کرد: تمامی کسانی که برخالف 
ضابطه و قانون به اراضی ملی و عرصه های طبیعی 
تعدی کنند در اسرع وقت با برخورد قضایی مواجه 
خواهند شــد. مجتبی قهرمانی یادآور شــد: مقابله 
قاطع با زمین خواران و متصرفان غیرمجاز یکی از 
مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان هرمزگان 
است و در این راستا هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

رفع تصرف یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در هرمزگان 
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سال بیست و یکم شماره 3849

موسم پالوده شد
شــما یادتون نمیاد، قدیم ترها توی هرفصلی از سال، نه فقط گشت 

و گذار و مســافرت، بلکه خوردنی های همان فصل هم گیر فلک 

نمی آمد چه رســد به خوردنی های فصل های دیگر و هر آخر هفته 

جاده شمال. اغلب مردم پولش را نداشتند و اغلب تر، با یک حساب، 

یک ضربدر یک، می شود یک! مجبور بودند همان یک دانه نان شب 

را خریداری کننــد و آن هم چه نانی! این طوری بود که میوه فصل 

که می رســید آن را با احترام، نوبرانه صدا می کردند و از دور، آب 

دهانشان را قورت داده می گفتند: »هنوز آقاخور نشده.«

حاال اما امکانات زیاد شده و خیلی خوردن ها چه بسا مد حساب 

می شــود. مثاًل االن توی چهار فصل ســال، اغلب مردم بســتنی 

می خورند و حتی برخی، سر اینکه بستنی شان بزرگتر باشد یا روی 

آن چتر و مبلمان و چراغ عقب خودرو داشــته باشد، با هم رقابت 

می کنند. ترب و کدو و شــلغم و آب انار و آلبالو و دوغ هم که خدا 

بدهد برکت. حتی دیده شــده بعضی ها هرروز ســال، عنبرنسارا... 

بگذریم، این شعر از سالنامه توفیق، نوروز 1346 صفحه 13 انتخاب 

شده است:

باز شد فصل بهار و وقت گشت توده شد
موسم پالوده شد

ماه فروردین بیامد جسم ها آسوده شد
موسم پالوده شد

بستنی آمد بزد اردنگ محکم بر لبو
رفت ترب، هم کدو

شلغم و ترب و چغندر خوردنش بیهوده شد
موسم پالوده شد

آب آلو آمد و دوغ عرب)۱(، آب زرشک
هست بر صفرا پزشک

گرچه با دست کثیف صاحبش آلوده شد
موسم پالوده شد

درب دکان حلیم و آش کشکی تخته گشت
از کسادی اخته گشت

در عوض درب دکان »رویخی«)۲( بگشوده 
شد

موسم پالوده شد
گرچه بر سال گذشته هم زمستانی نشد

برف و بارانی نشد
دیو منحوس زمستان قامتش فرسوده شد

موسم پالوده شد
بنده خوردم بس برای قافیه دود چراغ

هم زحلق و هم دماغ
روده هایم از سر شب تا سحر پُردوده شد

موسم پالوده شد
کرد »پُرچانه« زکسر قافیه ختم چرند

نطق او آمد به بند
گرچه در اشعار دیگر بی جهت پُرروده)۳( شد

موسم پالوده شد
  بهزاد توفیق فر

***
قلب شفاف

قلباً شبیه آینه شفاف و ساده ایم
هرچند بین کار کمی گاف داده ایم
گه گاه طبق مصلحِت روز، ساکتیم

اما اصالتاً همه شفاف زاده ایم
از بس که صاف و ساده و شفاف و روشنیم

مانند نامه هاِی کمی سر گشاده ایم
هر طرح را که یک تنه تصویب می کنیم

در زیر ذره بین عدالت نهاده ایم
آرام و بی صدا شده تصویب طرح اگر  
اشکال نیست چون همه یک خانواده ایم!

شفافیت که قابلتان نیست ملتا!
تا پای جان به عشق شما ایستاده ایم

ظرف سه سوت طرح به تصویب می رسد
از بس شجاع و با جنم و با اراده ایم

اما نپرس کی به کجا رأی داده است!
چون خالی از فیگور و ادا و افاده ایم
کالً به عشق روی شما طرح می زنیم

جان خودم نه، جان شما فوق العاده ایم! 
  فرشته پناهی

طنز

جنوب کشور

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // 
می کنیم  پیگیری  گفت:  بوشهر  استاندار 
که صنایع جانبی و پایین دستی پتروشیمی 
فعال شوند تا شاهد بهبود وضعیت اشتغال 
و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی مردم 

باشیم.
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد محمدی زاده 
با اشــاره به استقبال مهمانان نوروزی از استان 
بوشهر اظهار کرد: به یمن قدوم مهمانان نوروزی 
در اســتان، وضعیت گردشگری استان در سال 
جدید رشد محسوسی داشــته و امیدوارم این 
روند تداوم یابد.وی با بیان اینکه منطقه دالرام 
در بخش دلوار از مناطق زیبای گردشگری در 
کنار ســاحل خلیج همیشه فارس است افزود: 
روزی اســتعمارگران انگلیســی آمدند تا این 
منطقه را تصاحب کنند، ولی شهید رئیس علی 
دلــواری و همرزمانش ایســتادگی کردند و 
شکست ســختی به انگلیسی ها تحمل کردند.

استاندار بوشهر با اشــاره به نامگذاری امسال 
از سوی رهبر معظم انقالب به نام سال "تولید، 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین" خاطر نشان کرد: 
اســتان بوشهر یک اســتان صنعتی است؛ ۷4 
درصد گاز کشــور از طریق این استان تامین 
می شــود و برای تحقق شعار سال از همه توان 
موجود بهره می بریم.محمدی زاده تصریح کرد: 
صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی به خوبی در 
جنوب اســتان شکل گرفته و ظرفیت مناسبی 
برای شــرکت های دانش بنیان و تولید کاالها 
و ابزار مصرفی فراهم کرده اســت.وی افزود: 
این صنعــت به کاالهایی نیاز دارند که آن ها را 
سرپا نگه دارند و شرکت های دانش بنیان نقش 

مهمی در این مســیر دارند.استاندار بوشهر از 
توسعه شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: 
شرکت های دانش بنیان از لحاظ کمی و کیفی 
توســعه می یابند و به سمت صنعت نفت و گاز 
می شوند.محمدی زاده  داده  پتروشیمی سوق  و 
گفت: در چند سال اخیر از حوزه تولید غفلت 
شده بود و خیلی از واحدها، نیمه فعال و تعطیل 
بودند و در ســال 14۰1 برای رونق تولید در 
بخش های مختلف برنامه ریزی شده است.وی 
به ظرفیت های کشــاورزی و شــیالت استان 
بوشهر اشــاره کرد و یادآور شد: بیش از ۵۰ 
درصد از تولید میگوی کشور در استان بوشهر 
تولید می شــود یعنی از مجموع ۵۰ هزار تن 

میگوی کشــور ۲۸ هزار تن در استان بوشهر 
تولید می شود.استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: 
همچنین 16۵ هزار تن خرما و ۷۰۰ هزار تن 
گوجــه فرنگی خارج از فصل نیز در اســتان 
بوشهر تولید می شــود.محمدی زاده با تاکید بر 
گســترش ظرفیت تولید در کشاورزی استان 
اظهار کرد: توسعه ســایت های پرورش میگو 
و راه انــدازی صنایع فــرآوری برای خرما نیز 
در دستور کار اســت و بدون تردید گامی در 

راستای بهبود وضعیت اشتغال است.
  وی خواستار پرهیز از خام فروشی محصوالت 
شد و گفت: در صادرات صنعتی و کشاورزی، 
خام فروشی می کنیم که بسیار خطرناک است. 

عمــده محصوالت  کرد:  بیــان  محمدی زاده 
پتروشیمی به صورت خام فروشی صادر می شود 
که اگر به صورت کاالهای تولیدی صادر شوند 
قطعا ارزآوری بیشتری دارند.وی گفت: همین 
محصوالت خام پتروشیمی به خارج از کشور 
صادر و تبدیل به کاال می شــود و با چند برابر 
قیمت وارد ایران می شود.اســتاندار بوشهر در 
تشریح جزئیات این موضوع افزود: محصوالت 
خام پتروشــیمی هر تن با قیمــت ۲۵۰ دالر 
صادر و وقتی تبدیل به کاال می شود با ۵ برابر 
قیمت و هر تن 1۲۵۰ دالر وارد ایران می شود 
که نشان می دهد خام فروشی موجبات متضرر 
شدن ما می شود.محمدی زاده خاطر نشان کرد: 

اگر صنایع پایین دســتی پتروشیمی راه اندازی 
شود در حوزه اشــتغال تحولی ایجاد می شود 
و رســانه ها باید در این مسیر فرهنگ سازی 
کنند تا از خام فروشــی جلوگیری شــود.وی 
اضافه کرد: ما پیگیری می کنیم تا صنایع جانبی 
و پایین دســتی پتروشیمی فعال شوند تا شاهد 
بهبود وضعیت اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت 

معیشتی مردم باشیم.

استاندار بوشهر:

فعال شدن صنایع پایین دستی پتروشیمی در بوشهر پیگیری می شود

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان کرمان گفت: از ۲8 اسفندماه سال گذشته تا ۱۳ 
فروردین ۱4۰۱ حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر نوروزی از طریق خطوط 

ریلی، هوایی و زمینی وارد استان کرمان شدند.
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ فریدون فعالی اظهار کرد: آمار ورودی به اســتان 
کرمان تا روز 13 فروردین ماه 14۰1 در مقایســه با مدت مشابه در سال 139۸، 

39 درصد رشد داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه آمار 
اقامت در تاسیسات گردشگری، ستادهای اسکان آموزش و پرورش و طرح شهید 
سلیمانی و زائرسراها، ۲9 درصد رشد را نشان می دهد افزود: تاکنون 1۸۲ هزار و 

66۷ نفر در مراکز اقامتی مذکور اسکان یافته اند.
  وی با تاکید بر اینکه آمار بازدید از اماکن تاریخی و موزه ای نیز از مرز ۲66 هزار 
نفر عبور کرده است خاطرنشان کرد: بیشترین بازدید گردشگران از باغ شاهزاده 

ماهان، ارگ تاریخی بم و حمام گنجعلی خان کرمان بوده است.
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دو میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر نوروزی وارد کرمان شدند

 
دانشگاه علوم پزشکی یزد به خانواده ها هشدار داد

شناسایی ۲ مورد سرخک در استان یزد

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها //معاون فنی مرکز 
بهداشت استان یزد اعالم کرد: طی روزهای گذشته، یک 
مورد سرخک در شهرستان مهریز و یک مورد سرخک 

در شهرستان یزد شناسایی شده است.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ دکتر »مسعود شریفی« به شرایط 
نامناسب بهداشتی در کشورهای همسایه به ویژه در مرزهای 
شــرقی و غربی و عبور و مرور غیرقانونی افراد از مرز اشاره 
و اظهار کرد: متاســفانه مواردی از بیماری سرخک در سطح 
کشور مشاهده و در روزهای گذشته، دو مورد سرخک نیز در 

استان یزد شناسایی شده است.
  وی ادامه داد: یک مورد قطعی سرخک در شهرستان مهریز 
و یک مورد قطعی سرخک در شهرستان یزد از اتباع بیگانه 

شناسایی شدند.
  معاون فنی مرکز بهداشــت استان گفت: پس از شناسایی و 
تایید موارد سرخک در استان، خانواده مبتال توسط تیم های 
بیماریابی مراکز بهداشــت شهرســتان ها مورد پیگیری قرار 

گرفتند و خوشبختانه اطرافیان مشکلی نداشتند.

  وی خاطرنشان کرد: بررسی افرادی که با فرد مبتال در ارتباط 
بوده اند، بررسی محل زندگی فرد مبتال در شعاع ۵۰۰ متری 
و بررســی خانواده هایی که در ایــن فاصله کودک زیر پنج 
ســال دارند از نظر واکسیناسیون سرخک  از اقدامات انجام 

شده است.
  شــریفی به نقش فوق العاده واکسیناسیون سرخک در برابر 
ابتال به این بیماری مســری اشاره کرد و از کلیه خانواده های 
اســتان درخواست کرد نسبت به واکسیناسیون کودکان عزیز 
خود بر علیه این بیماری در ســن 1۲ ماهگی و 1۸ ماهگی 

اقدام کنند.
  وی با اشاره به  هشدار طغیان بیماری سرخک، تاکید کرد: 
افزایش پوشــش واکسیناســیون کودکان در برابر سرخک، 
همچون سدی قدرتمند از ورود و چرخش ویروس بیماری 
در کشور و استان جلوگیری می کند.معاون فنی مرکز بهداشت 
استان به افرادی که قصد ســفر به کشور افغانستان را دارند، 
توصیه کرد: ضمــن اطالع از بیماری سرخک و عالیم آن، از 
واکسینه بودن خود مطمئن شوند و در صورت شک به سابقه 
واکسیناسیون، دریافت یک نوبت MR توصیه می شود.وی 
در ادامه تب، ســرفه خشک، آبریزش بینی، گلودرد و چشم 
های ملتهب را از جمله عالئم این بیماری اعالم کرد و افزود: 
این عفونت مراحلی دارد که در یک دوره ۲ تا 3 هفته ای به 

ترتیب اتفاق می افتد.
  شــریفی در پایان تصریح کرد: ســرخک از بیماری های 
واگیردار ویروسی و به شدت مسری است که با توجه به قرار 
گرفتن واکسیناسیون سرخک در برنامه ایمن سازی کشوری 
از چهار دهه قبل، خوشبختانه میزان بروز بیماری روند نزولی 
چشمگیری در کشور داشته است به طوری که ایران در سال 
گذشته موفق به اخذ گواهی حذف سرخک از سازمان جهانی 

بهداشت شد.

         

حسن سیالوی سرویس استان ها // عضو 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از بازگشــت ریزگردها به خوزستان گفت: 
سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشد که 
برای بحث مهار ریزگردها در خوزستان چه 
اقداماتی انجام داده و این اعتبارات و پول ها 

چه شده است؟
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی یوســفی با 
انتقاد از بازگشت ریزگردها به خوزستان اظهار 
کرد: مجددا متاسفانه شــاهد هستیم که پدیده 
ریزگردها به خوزستان بازگشــته است و این 
مســاله بســیار جای نگرانی دارد و شرایط به 
شکلی شــده که باز هم در خوزستان با گرد و 

خاک مواجه هستیم.
وی با اشــاره به برداشــت های انجام شده از 

صندوق توسعه ملی در ســنوات گذشته برای 
انجام اقداماتی در بحث مهار ریزگردها، افزود: 
سازمان محیط زیســت باید پاسخگو باشد که 
برای بحث مهار ریزگردها در خوزســتان چه 
اقداماتی انجام دادــه و این اعتبارات و پول ها 

چه شده است؟
  عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
پروژه های غیر ضروری و غیر کارشناسی انتقال 
آب از سرشاخه ها یکی دیگر از مسائلی است 
که در بحث ریزگردها اثرگذار است و نمایندگان 
استان به جد پیگیر این مساله هستند و موضوع 
را در همه سطوح پیگیری می کنند.یوسفی عنوان 
کرد: تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها از مسایلی 
اســت که باید در بحث ریزگردها مورد توجه 
دولت قرار بگیرد و در این زمینه در عمل ثابت 

کند که با بحث انتقال آب از سرشاخه ها مخالف 
است زیرا این مسایل به صورت مستقیم بر روی 

بحث ریزگردها اثرگذار هستند.
  وی با بیان اینکه مجلس در دو ســال گذشته 
تالش کرده منابع اختصاص یافته به طرح های 
کنترل ریزگردها در خوزستان را افزایش دهد، 
ادامه داد: اعتبار طرح های مقابله با ریزگردها 
از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال های گذشته به 
۵9۰۰ میلیارد تومان در ســال 14۰۰ و حدود 
۷ هزار میلیارد تومان در ســال 14۰1 افزایش 
یافته اســت.عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی گفت: این افزایش اعتبارات برای مقابله 
با ریزگردها در خوزستان، نقش نمایندگان بوده 
اســت اما بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری 
در خصوص عدم دخالت نمایندگان در اجرای 
طرح ها، دولت مســئول اجرا اســت و در این 
خصوص انتظار داریم تا به بهترین شکل از این 
اعتبارات تخصیص یافته استفاده شود.یوسفی با 
اشاره به اینکه در برخی از موارد وقوع ریزگردها 
با منبع خارجی اســت، تصریح کرد: دیپلماسی 
منطقه ای راه حل مقابله بــا وقوع ریزگردها با 
منشا خارجی در خوزستان است و در این زمینه 
انتظار داریم برنامه ای عملی از سوی دولت ارائه 

شود.
  وی افزود: دولت همچنیــن باید برنامه خود 
را در کوتاه مدت به صورت شــفاف برای مهار 
ریزگردها در خوزستان ارائه کند و در این زمینه 
یک زمان بندی دقیقی مدنظر قرار گیرد تا مردم 
خوزستان کمتر از گذشــته با ریزگردها مواجه 

شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس انتقاد کرد

بودجه مهار ریزگردهای خوزستان چه شد؟

طرح :  فاطمه  هوشنگی
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سال بیست و یکم شماره 3849

اقتصادی

توزیع کاال های اساسی ویژه ماه رمضان در هرمزگان 
  ســرویس اقتصادی  // سرپرست سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
گفت: کاال های اساســی مورد نیاز مــردم در ماه مبارک رمضان در حال 
توزیع است.  عباس مویدی گفت: هیچ کمبودی در مورد کاال های اساسی 
در استان وجود ندارد و کاال ها به اندازه کافی ذخیره شده است.وی گفت: 
هزار تن برنج، 600 تن مرغ منجمد، 400 تن روغن، 150 تن گوشــت 
منجمد و 800 تن شــکر در بازار در حال توزیع است.سرپرست سازمان 
جهادکشاورزی هرمزگان گفت: مرغ گرم نیز به اندازه کافی در استان کشتار 
می شود و کمبودی نیســت.مویدی گفت: این کاال های اساسی با قیمت 
مصوب در واحد های سیار، فروشگاه های زنجیره ای و واحد های صنفی 
عرضه می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان نیز گفت: 
مرغ گرم با قیمت مصوب 31 هزار تومان و مرغ منجمد با قیمت مصوب 
20 هزار تومان به فروش می رسد.علی فیروزی در خصوص مشکل کمبود 
مرغ در برخی از مرغ فروشی ها گفت: تالش می شود این مشکل با عرضه 
مرغ منجمد در سطح شهر برطرف شود.وی گفت: هیچ محدودیتی در عرضه 
مرغ منجمد نیست.معاون اجرایی در امور شعب تعزیرات حکومتی هرمزگان 
 نیز گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان آغاز شــده است.محمد 
حمزه زاده گفت: در این طرح بیشــتر بر کاال های اساســی مردم نظارت 
می شــود.وی گفت: روزانه سه گروه گشت مشترک در مرکز استان و در 
شهرستان های استان بر بازار نظارت می کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان ؛ توزیع و نظارت بر کاال های اساســی تا پایان ماه مبارک رمضان 

ادامه دارد.

قیمت انواع نان در بندرعباس اعالم شد 
  سرویس اقتصادی // رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان بندرعباس گفت: 
قیمت انواع نان در این شهرستان تا 30 درصد افزایش یافته است. ابراهیم 
احترامی رئیس اتحادیه نانوایان بندرعباس اظهار کرد: با توجه به افزایش 
150درصدی هزینه های نانوایان از سال98 تا کنون این افزایش قیمت از 
ورشکستگی نانوایان جلوگیری می کند.وی افزود: این افزایش نرخ به طور 
دقیق محاســبه شده و هرگونه افزایش غیر از این نرخ ها تخلف است و با 
آن برخورد خواهد شد.قیمت جدید انواع نان در شهرستان بندرعباس به 
شرح زیر است: نان لواش 400تومان ،  بربری و تافتون حجیم 1500تومان
ســنگک 2500تومان ،  نان روغنی 2500تومان ،  کرسک 2500تومان 
،  باگــت معمولی 1800تومــان ،  بربری فانتــزی 2500تومان ، باگت 
فرانسوی بزرگ 2500تومان ،  ساندویچی فرانسوی بزرگ 1500تومان ،  

ساندویچی فرانسوی کوچک 1250تومان ،  نان برگر1350تومان
به گزارش فارس، بســیاری از نانوایان بندرعباس از هزینه باالی اجاره و 
کارگر و بیمه گالیه مند بوده و در دو ســال اخیر برخی واحدهای نانوایی 
در بندرعباس نیز تعطیل شده بودند چرا که نانوایان می گویند استهالک کار 
نانوایی در مناطق گرم و شرجی بسیار باالست و نانوایان هزینه باالیی را 
نیز در طول ســال باید بابت روشن بودن دو تا سه دستگاه کولر گازی در 
محل نانوایی صرف کنند که ســختی کار شدیدی را به نیروهای شاغل در 

نانوایی ها تحمیل می کند.

کاهش سفرهای نوروزی نسبت به قبل از کرونا
  ســرویس اقتصادی // مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: تعداد مســافرانی که در نوروز امسال با 
وسایل حمل ونقل عمومی جاده ای جابجا شدند، نسبت به نوروز سال گذشته 
افزایش یافت اما کمتر از نوروز سه سال گذشته یعنی قبل از شیوع ویروس 
کرونا بود. داریوش باقر جــوان اظهار کرد: از ابتدای طرح نوروزی یعنی 
25 اسفند ماه سال گذشته تا پایان 24 ساعته روز 13 فروردین ماه امسال 
بیش از 5 میلیون و 430 هزار نفر مسافر با ناوگان عمومی جاده ای جابجا 
شده اند که این تعداد بیشتر از نوروز سال گذشته اما از نوروز سال 1398 
یعنی قبل از شــیوع ویروس کرونا کمتر بود.وی افزود: این تعداد مسافر با 
بیش از 430 هزار ســفر ناوگان حمل ونقل عمومی جابجا شدند که 66.3 
درصد با اتوبوس، 18 درصد با مینی بوس و 15.7 درصد نیز با ســواری 
کرایه پالک عمومی ســفر نوروزی خود را انجام دادند. این آمار از تعداد 
مسافران 17.8 درصد بیشتر از نوروز سال گذشته بود و در قیاس با همین 
بازه زمانی در نوروز سال 1399 بالغ بر 273 درصد رشد داشت اما مقایسه 
آن با نوروز ســال 1398 نشان می دهد که کاهش 11.6 درصدی در این 
زمینه داشته ایم.مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ادامه داد: در این ایام به صورت 24 ســاعته با مسافران در ارتباط 
بوده و پاسخگوی درخواست هایشان بودیم. چرا که اپلیکیشن، تلفن گویا 
و سامانه پیامکی 141 بدون وقفه به درخواست ها رسیدگی می کرد. در این 
بازه زمانی بیش از 755 هزار فقره درخواست در حوزه های مختلف مطرح 
شد که افزایش 240 درصدی نسبت به دوره قبل داشته است.باقر جوان با 
اشاره به اینکه با توجه به آغاز ماه رمضان از ابتدا هم پیش بینی می کردیم که 
سفرهای نوروزی به ویژه با وسایل حمل و نقل عمومی تا 13 فروردین ماه 
به پایان برسد و همین اتفاق هم رخ داد، اعالم کرد: در این میان مجموعا بالغ 
بر 1087 شکایت از سوی مسافران مطرح شد که در حوزه هایی مانند نرخ 
بلیت، برخورد نامناسب، توقف های غیرضرور و... بود و به سرعت مورد 
رســیدگی قرار گرفت و همه مسافران پس از طرح شکایت کد رهگیری 
دریافت می کردند و به سرعت، شرکت  حمل و نقل و راننده را برای پاسخ و 

ارائه توضیحات فراخواندیم.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون و کار اعالم کرد
جریمه به کارگیری اتباع خارجی 
غیرمجاز روزی ۷۰۰ هزار تومان

  سرویس اقتصادی // مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون 
و کار گفت: مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی 
به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل 6 میلیون و 966 
هزار و 250 ریال خواهد بود.محسن ابراهیمی از تعیین میزان جریمه 
به کار گمــاردن اتباع خارجی غیرمجاز در ســال 1401 خبر داد و 
تصریح کرد: بر اساس بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای 
دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا 
در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به 5 برابر 
حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.وی افزود: با توجه 
به مصوبه شــورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک 
میلیون و 393 هزار و 250 ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر 
روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد 
روزانه یعنی معادل 6 میلیــون و 966 هزار و 250 ریال خواهد بود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: همچنین در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، 
کارفرما مطابق با ماده 181 قانون کار به محاکم قضائی معرفی می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت :
مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است 
  سرویس ســالمت // وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مجوزی 
برای افزایش قیمت خودرو در ســال جدید صادر نشده است.سید رضا 
فاطمی امین و در پاســخ به این سوال که آیا مجوزی برای افزایش قیمت 
خودروهای ســنگین و سواری برای سال جاری صادر شده است، گفت: 
وزارت صمت، مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر 
نکرده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال جدید براساس 
دستور 8 ماده ای رئیس جمهور تولید می شود، گفت: بله این تعداد خودرو 
تولید می شود. تولید یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال جدید محقق 

می شود و توانایی و ظرفیت این میزان تولید وجود دارد.

خبر

ســرویس اقتصادی //معاون امور جوانــان وزیر ورزش 
و جوانان با بیــان اینکه دریافت وام ازدواج آســان تر 
می شود، گفت: بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی 

ابالغ کرد.
   وحیــد یامین پــور در صفحه توئیتر خود نوشــت: دریافت 
وام ازدواج آسان تر می شــود. بانک مرکزی بخشنامه اعطای 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج را با وثایقی سهل تر به شبکه 
بانکــی ابالغ کرد. بانک هــا مکلفند مبتنی بر اعتبارســنجی 
متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر 

به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
   وی افزود: امیدوارم رئیس بانک مرکزی نظرات را بخوانند و 
ببینند چطور عملکرد برخی بانک ها باعث از دست رفتن اعتبار 
بخشــنامه های بانک مرکزی و نظام بانکی ما شده، سختگیری 
در نظارت بر بانک ها در این فقره شــاید اعتماد را بیشتر کند. 
مســئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و 
بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم 
اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و در 

مراجع ذی صالح قابل پیگیری است.
    به گزارش ایرنا، وام ازدواج از سال 1396 با مبلغ 10 میلیون 
تومان به  روز شــد و در سال 98 و 99 به ترتیب به 30 میلیون 

و 50 میلیون تومان )به هر نفر( با بازپرداخت هفت ساله و بهره 
چهار درصد افزایش یافت.

  در سال 99 مبلغ این وام 20 میلیون تومان افزایش یافت و به 
70 میلیون تومان )به ازای هر نفر( رسیده و یک اعتبار تشویقی 
نیز برای پســرانی که زیر 25 سال و دخترانی که زیر 23 سال 

ازدواج می کنند، گذاشته شد.
  ولی اســماعیلی رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی نیز 11 دی ماه از بررســی وام 300 و 500 میلیون 
تومانی ازدواج در این کمیســیون خبر داد و گفت: بر اســاس 
پیشنهاد این کمیسیون میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج 
و زوجه مبلغ 150 میلیون تومان تعیین شــد، که در مجموع به 

300 میلیون تومان برای زوجین خواهد رسید.
  وی افزود: همچنین مبلــغ 100 میلیون تومان افزایش برای 
تشــویق جوانان به ازدواج برای پســران کمتر از 25 ســال 
و دختران کمتر از 23 ســال پیشــنهاد داده شد، بر اساس این 
پیشنهاد هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی، از مبلغ 
250 میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت 10 ساله بهره مند 
می شوند. براساس این اعتبار تشویقی، 30 میلیون تومان برای 
این دختران و پسران )دختران زیر 23 سال و پسران 25 سال( 
اضافه شد و این جوانان در مجموع 100 میلیون تومان دریافت 

خواهند کرد.

    *  

   

ســرویس اقتصــادی // رئیــس بنیاد 
مستضعفان در مراسمی از خرید و تجهیز 
۲۶ دســتگاه آمبوالنس و اهدای آنها به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای اعزام به مراکز درمانی مناطق محروم 

کشور خبر داد. 
   »سید پرویز فتاح« رئیس بنیاد مستضعفان 
در آییــن واگذاری 26 دســتگاه آمبوالنس 
تجهیزشــده به مناطق محروم کشور اظهار 
داشت: یکی از خدماتی که بنیاد مستضعفان 
در ســال های گذشته و به ویژه در ایام کرونا 
در سطح کشــور به خصوص مناطق محروم 
ارائه کرده، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
است.رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این 
آمبوالنس ها بر اساس نیاز وزارت بهداشت 
اقدام به ارائه این خدمات کرده اســت، گفت: 
این آمبوالنس ها به سفارش بنیاد مستضعفان 
از کارخانجات داخلی خریداری و تجهیز شده 
است و از امروز در اختیار وزارت بهداشت و 
مراکز جامع ســالمت در مناطق محروم قرار 
می گیرد.فتاح ادامه داد: با توجه به واگذاری 
امروز 26 دســتگاه آمبوالنس با تجهیزات 
کامل به وزارت بهداشت، تعداد آمبوالنس های 

اهدایی بنیاد مستضعفان به وزارت بهداشت به 
61 دستگاه رسید.

  رئیس بنیاد مســتضعفان با بیان اینکه تمام 
این آمبوالنس ها تجهیز شــده اند و برخی از 
آنها مجهز به تجهیزات آی ســی یو هستند، 
افزود: بنیاد مستضعفان برای خرید هر دستگاه 
آمبوالنس مبلغ 1.5 میلیــارد تومان و برای 
تجهیز هریک از آنهــا بیش از 500 میلیارد 
تومان هزینه کرده و بنیاد مســتضعفان جمعا 
بیش از 52 میلیــارد تومان برای اهدای این 

آمبوالنس ها هزینه کرده اســت.فتاح با بیان 
اینکه برخی از ایــن آمبوالنس ها در اختیار 
مراکز جامع ســالمت بنیاد مســتضعفان در 
مناطق مختلف کشــور قرار خواهد گرفت، 
گفت: در حال حاضر 41 مرکز جامع سالمت 
توسط بنیاد احداث شده است که از امروز هر 
کدام از این مراکز به یــک یا دو آمبوالنس 
مجهز خواهند شــد و مابقی آمبوالنس ها به 
مناطق در نظر گرفته شــده که همگی جزو 

مناطق محروم هستند اعزام می شوند.

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد

اهدای ۲6 دستگاه آمبوالنس به مراکز درمانی مناطق محروم کشور 

 ســرویس اقتصــادی // دبیر کانون سراســری
 انبوه سازان گفت: نرخ مالیات بر ساخت و ساز برای 
 سال جاری ۲7 درصد تعیین شده که اگرچه تأثیری 
 در افزایش قیمت مســکن ندارد ولــی از میزان 
سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی می کاهد. 
   فرشید پورحاجت درباره مالیات بر ساخت و ساز در 
قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال 1394 ماده 77 قانون 
مالیات های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز 
بود، در مجلس اصالح شد اما این تغییرات شرایط را برای 
بخش خصوصی سخت تر کرده است. با این حال در قانون 
بودجه 1401، تبصــره ای آمده که ماده 77 مالیات های 
مســتقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصالح می کند 
که بر این اســاس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت 
و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در 
قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی 
تعیین شده اســت.وی افزود: این اتفاق سبب می شود تا 
دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای 
سازنده ها انباشته می شد و روند بررسی آنها سخت بود، 
دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده 
مالیاتی برای سازنده ها از ســال های گذشته داریم.دبیر 
کانون سراسری انبوه ســازان ادامه داد: بر اساس قانون 
بودجه امسال، دفترچه ارزش امالک، مالک تصمیم گیری 
برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه 

ارزش معامالت را کمیسیون تقویم امالک هر ساله تنظیم و 
ابالغ می کند و این دفترچه مالک همه مالیات ها و عوارض 
بخش مســکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض 
شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان های متعددی 
از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می کنند.وی یادآور 
شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از 
پیچیدگی های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت 
و ســاز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه 
مالیاتی از سوی کمیســیون تقویم امالک در نظر گرفته 
شــده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و 
ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم امالک در تهیه 
دفترچه ارزش معامالت امالک به گونه ای است که 2 تا 
3 برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می دهد. به 
خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش امالک 
تدوین می کند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان 
دبیر کمیسیون تقویم امالک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از 
این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش 
می دهند.پورحاجت تصریح کرد: کمیسیون تقویم امالک بر 
اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تشکیل می شود 

که نمایندگانی از راه و شهرســازی، ثبت اسناد و امالک، 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور 
در آن حضور دارند و ســازمان امور مالیاتی دبیری این 
کمیسیون را بر عهده دارد.وی خاطرنشان کرد: این اصالح 
موقت در قانون بودجه مؤثر نیســت و صرفاً کارآیی آن 
یک ساله است؛ لذا باید ماده 77 قانون مالیات های مستقیم 
اصالح شــود؛ همچنین یکی دیگر از نقایص این تبصره 
از قانون بودجه 1401، مشــخص نبودن تکلیف مالیات 
سازنده های حقوقی و شرکت های ساخت و ساز است؛ 
در حال حاضر بر اساس قانون بودجه امسال، اگر سازنده 
حقیقی اقدام به ســاخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید 
در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده 
حقوقی )شرکت انبوه ساز( پروژه ای را بسازد، مشخص 
نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز 

می شودد یا خیر؟
  این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت و ساز 
از پرداخت مالیات معاف نیست گفت: مالیات بر ساخت 
و ســاز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و 
انتقال گرفته می شود. ولی قباًل کار سخت و پیچیده ای بود 

و از محل ســود و زیان و بررســی دفاتر 
سازنده گرفته می شد.وی بیان کرد: 

بر اســاس تبصــره 3 ماده 64 
مستقیم،  مالیات های  قانون 

دولت می تواند برای کنترل 
تورم مسکن، ضرایبی از 
ارزش امــالک تدوین 
کند و در هر سال آن 
را بــه تصویب دولت 
برســاند. این ضرایب 
قرار  جاری  سال  برای 

سال  ضرایب  با  اســت 
گذشته محاسبه شود؛ این 

در حالی است که تورم کاهش 
یافته و باید ضرایب جدیدی برای 

تدوین دفاتر ارزش امالک تدوین شود.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، 

در ســال های 1396 و 97 که تورم مسکن منفی بود و 
رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش 
امالک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته 27 درصد به 
ضرایب قبلی افزوده شــود و قرار است مالیات ساخت 
و ســاز با نرخ 27 درصدی محاسبه و از سود ساخت 
و ساز کسر شــود.پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و 

در  تأثیری  ارقام 
یــش  فزا ا
قیمت 

مسکن 
از  ولی  ندارد 
میزان سرمایه گذاری 
در ساخت و ساز می کاهد. 22 
قلم انواع عوارض و مالیات بخش مســکن و ساخت و 
ســاز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش امالک مصوب 
کمیسیون تقویم امالک محاسبه و اخذ می شود. لذا دولت 
باید ضرایب دفترچه ارزش امالک برای سال جاری را 

کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد.

مالیات ساخت مسکن ۲۷ درصد تعیین شد  

سرویس اقتصادی // دستیار ویژه رئیس سازمان بورس 
گفت: خرید و فروش سهام عدالت فعالً متوقف است 
و باید آئین نامه معامالت سهام عدالت در شورای عالی 

بورس تغییر کند. 
   در مورد امکان خرید و فروش ســهام عدالت افزود: 
با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی بورس 
در اسفندماه سال گذشــته، به خاطر واریز سود نقدی 
ســهام عدالت، نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت بسته شــد، بعد از آن مقرر شد نماد این 
شرکت ها تا زمان اصالح آئین نامه اجرایی آزادسازی 
سهام عدالت، متوقف بماند. البته بر اساس دستورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان 
بــورس، با توجه به اتمام زمــان تعلیق نماد معامالتی 
شرکتهای سرمایه گذاری استانی، نماد شرکتهای مذبور 
متوقف می شــد.وی همچنین گفت: اصالح آئین نامه 
اجرایی آزاد ســازی سهام عدالت در جلسات شورای 
عالی بورس شده است که در سال گذشته کارگروهی 
ذیل شــورای عالی بورس متشــکل از تمام نهادها و 
سازمان های مرتبط، کار بررسی و اصالح آئین نامه را 
در دســتور کار قرار داده اند.این کارگروه پیشنهادهای 
اصالحی برای اصالح آئین نامه اجرایی آزاد ســازی 
سهام عدالت به شورای عالی بورس ارائه کردند که اتفاقا 
برخی از این پیشنهادها نیز به تصویب رسید. از جمله 
این پیشنهادها این اســت که یک نفر دارای صالحیت 
توسط کارگروهی متشکل  از کانون های سرمایه گذاری 

استانی سهام عدالت، عضو حقیقی شورای عالی بورس 
و نماینده وزارت امور اقتصــادی و دارایی، به عنوان 
نماینده ســهامداران روش غیر مســتقیم سهام عدالت 
برای شرکت در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر 
انتخاب می کند که آن نماینده می تواند در همه مجامع به 
نمایندگی سهامداران شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت مشارکت کند.دستیار ویژه رئیس سازمان 
بورس درباره اینکه چه میزان از سهامداران عدالت اقدام 
به فروش سهام خود کرده اند، گفت: در روش غیرمستقیم 
که ســهامداران عدالت سهامدار شــرکت های استانی 
شده اند، در صورتی که نماد آنها باز شود می توانند سهام 
خود را در شرکت های استانی خرید و فروش کنند، اما 
در روش مدیریت مستقیم که حدود 19 میلیون نفر از 
کل سهامداران عدالت روش مدیریت مستقیم را انتخاب 
کردند، در ســال 99 ابتدا 30 درصد و بعد 60 درصد 
این سهام قابلیت خرید و فروش داشت که در آن زمان 
تا پاییز 99 حدود 3 میلیون نفر از ســهامداران عدالت 
روش مستقیم اقدام به فروش 30 درصد یا 60 درصد 
از ســهام خود کردند، اما با توجه به روند ریزشی بازار  
و کاهش ارزش پرتفوی سهام عدالت، خرید و فروش 

سهام عدالت متوقف شد. 

  به گفته وی، در آن زمان  فروش ســهام عدالت یکی 
از عوامل تشدید کننده در ریزش بازار بود و به عنوان 
پاشنه آشیل به شمار می رفت و برای جلوگیری از زیان 
ســهامداران، خرید و فروش سهام عدالت متوقف شد. 
حدادی این را هم گفت: قرار شد تصمیم گیری در مورد 
آزادسازی سهام عدالت به شرطی باشد که اوالً بازار از 
نظر حجم و قیمت سهام و معامالت متعادل شود. ثانیًا 
آئین نامه اجرایی سهام عدالت چه برای روش مدیریت 

مستقیم و یا روش غیرمستقیم اصالح شود و همچنین 
چگونگی برگزاری مجامع شــرکت های استانی سهام 

عدالت مشخص شود.
  دستیار ویژه رئیس ســازمان بورس در مورد اینکه 
چگونه ممکن اســت مجامع اســتانی ســهام عدالت 
 با حضــور چندصد هــزار نفر برگزار شــود، گفت: 
طبق دســتورالعمل آئین نامه اجرایی، مجامع شرکتهای 
سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت باید به صورت 

الکترونیکی برگزار شود و کسانی که در سامانه سجام 
ثبت نام کرده اند مــی توانند به صورت غیرحضوری و 
الکترونیکی در مجامع شــرکت کنند و رأی بدهند، اما 
مشکل این است که در اساسنامه سهام عدالت، برگزاری 
مجمع الکترونیکی قید نشــده اســت و به خاطر این 
مغایرت، در برخی از استان ها دادستان های استانی در 
سال 99 و 1400 مانع برگزاری مجامع استانی شدند. به 
هر حال این موارد باید در شورای عالی بورس  بررسی 
و درصورت نیاز، اصالح شود و بعد از اصالح آئین نامه، 
مجامع استانی برگزار شود که پس از آن می توان انتظار 
داشت نماد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در 
بازار باز شــود. وی گفت: براساس اصالحیه آئین نامه 
اجرایی شــرکت های ســرمایه گذاری که در کدال هم 
منتشر شده، اگر شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
قرار بر افزایش ســرمایه از محل مطالبات حال شده 
داشته باشند، ابتدا باید سود خود را به افزایش سرمایه 
 شرکت اختصاص دهند و بقیه سود را از طریق شرکت 
سپرده گذاری بین ســهامداران عدالت توزیع کنند که 
این مهم ســال گذشته اتفاق افتاد. این مسئله به خاطر 
این اســت که  درصد مالکیت ســهامداران عدالت در 

شرکت های سرمایه پذیر حفظ شود. 
  وی تأکیــد کرد: افراد جدیدی کــه به عنوان نماینده  
جهت هییت مدیره کانون شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی  معرفی می شــوند باید توسط سازمان بورس، 
صالحیت عمومی، حرفه ای و تخصصی آنها احراز شود. 

خرید و فروش سهام عدالت فعال متوقف است

معاون وزیر ورزش و جوانان:

دریافت وام ازدواج آسان تر می شود 

طرح :  فاطمه  هوشنگی

سرویس اقتصادی // نرخ هر کیلو مخلوط زولبیا و 
بامیه درجه یک برای شهرستان بندرعباس، ۵8۰ 
هزار ریال و نرخ هر کیلو مخلوط زولبیا بامیه درجه 

دو، 4۱۰ هزار ریال تعیین و اعالم گردید. 
   دومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان در خصوص 
نرخ زولبیا و بامیه مصرفی در ماه مبارک رمضان در 
سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد.محمد 
عباســی معاون ســازمان صمت در این باره اظهار 
داشت: به دلیل فرهنگ غذایی و ذائقه مردم، تقاضا 
برای مصرف زولبیــا و بامیه در ماه مبارک رمضان 

افزایش می یابد.
  وی در ادامه با اشــاره به اینکه درجه بندی اعالم 
شده برای این شیرینی پرطرفدار ماه رمضان بستگی 
بــه مواد اولیه مورد اســتفاده در فرایند تولید دارد، 
افزود: امســال نیز همانند سال های گذشته پس از 
طی مراحل قیمت گذاری در کمیته کارشناسی نرخ 

هر کیلو مخلوط زولبیا و بامیه درجه یک 580 هزار 
ریــال و نرخ هر کیلو مخلــوط زولبیا بامیه درجه 
دو، 410 هزار ریال تعیین و اعالم شــد.معاون امور 
بازرگانی و توســعه تجارت تصریح کرد: زولبیا و 
بامیه در ایام ماه مبارک باید با نرخ مصوب ســتاد 
تنظیم بازار عرضه می شــود و هر واحد قنادی که 
با قیمت باالتر بفروش برســاند تخلف محسوب و 
با واحد متخلف برخورد قانونی می شــود.وی بیان 
داشــت: قیمت مذکور برای مرکز استان تعیین شده 
است و شهرســتانها طبق مصوبه قیمت تنطیم بازار 
آن شهرستان تعیین می شود.عباسی در پایان اظهار 
داشت: شــهروندان در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف اعم از گرانفروشــی، کم فروشی، تقلب و ... 
می توانند به سامانه تلفنی 124 آن را گزارش کنند.

به گزارش فارس، هنوز نرخ آش و حلیم و شله زرد 
در بندرعباس اعالم نشده است.

نرخ زولبیا و بامیه در بندرعباس اعالم شد 



  روابط عمومي اداره کلگوشت ماهي و ميگو ، حاوی چربي اهی مفيد، رپوتئين مرغوب و ويتامين اهی  گوانگون است
شيالت رهمزگان

حوادث جهان
بازداشت مرد آلمانی که ۸۷ بار واکسن کرونا زده است

 یک مرد 61 ساله آلمانی که برای تزریق واکسن کرونا به چندین مرکز 
واکسیناسیون مراجعه کرده بود، شناسایی و بازداشت شد. رسانه های ملی 
آلمان اعالم کرده اند که او در برخی روزها توانســته اســت تا سه بار در 
مرکزهای مختلف درمانی، واکسن بزند و تنها در ایالت زاکسِن آلمان، 87 
مراجعه او ثبت شــده است.به گفته سخنگوی صلیب سرخ آلمان، یکی از 
کارکنان مرکز واکسیناسون در شهر درسدن به او مشکوک می شود و زمانی  
که برای زدن دوباره واکسن به یک مرکز واکسیناسیون دیگر مراجعه می کند 
در پی تماس کارکنان درمانی با پلیس، بازداشت می شود.تحقیقات قضایی 
درباره این مرد آغاز شده و صلیب سرخ آلمان این مرد را به فروش مدارک 
واکسیناسیون متهم کرده است.بر اساس گزارش ها او هر بار با برگه سفید و 
خالی واکسیناسیون به مرکز تزریق مراجعه می کرد و پس از تزریق واکسن 
با دستکاری در اطالعات مندرج، این برگه را به کسانی می فروخت که با 
واکسیناسیون مخالفند. او با نام و تاریخ تولد واقعی خود برای واکسیناسیون 
ثبت نام می کرد اما کارت بیمه خود را نشان نمی داد.این پرونده، ضعف های 
نظام درمانی آلمان را برمال کرد که در آن داده های پزشکی دیجیتالی نشده 
و در یک مرکز سراسری  ذخیره نمی شوند.سخنگوی انجمن درمانی ایالت 
ساکسونی می گوید: در صورت ثبت نام سراسری واکسن ها یا دستکم واکسن 

کرونا، چنین موردی به سرعت افشا می شد.

تیراندازی به ۱۵ نفر در ایالت کالیفرنیا آمریکا
 در حادثه تیراندازی در شــهر ســاکرامنتو واقع در ایالت کالیفرنیا در 
آمریکا، 6 نفر کشته و 9 تَن نیز زخمی شدند.پلیس آمریکا اعالم کرد که 
در حادثه تیراندازی در مرکز ایالت کالیفرنیا به سوی 15 نفر، 6 تَن کشته 
شدند.بر اساس اعالم پلیس آمریکا، در این حادثه 9 نفر نیز زخمی شده 
اند.پلیس ایالت کالیفرنیا تا کنون جزئیات اندکی را درباره حادثه ارائه کرده 
است.تا کنون اطالعات بیشتری در خصوص هویت و یا بازداشت عامل 
این تیراندازی منتشر نشده است.در حالی که روزانه خبرهای متعددی در 
خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار باالی جان باختگان در این حوادث 
منتشر می شود، البی قدرتمند سالح اجازه نمی دهد که قانونی در خصوص 
اعمال محدودیت بر حمل سالح در این کشور تصویب شود.در دسترس 
بودن سالح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب 
شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت 

آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سالح گرم بسیار باال است.

حمله افراد مسلح به یک معدن در بورکینافاسو ۲۰ کشته داد
  در پی حمله تعدادی فرد مسلح به یک معدن در بورکینافاسو دستکم 
20 تن کشــته شدند. رسانه های محلی در گزارشی اعالم کردند که در 
پی حمله چندین فرد مســلح به یک معدن طال در بورکینافاسو، 20 نفر 
کشته شدند.همچنین در جریان حمله تعدادی موتورسوار و افراد مسلح 
به این معدن طال در شمال بورکینافاسو تعدادی زخمی شدند.ماه گذشته 
نیز حمله مسلحانه در یکی دیگر از معادن طالی این کشور رخ داد که به 

کشته شدن دستکم 11 تن منجر شد.
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حوادث
  ســرویس حوادث// کینه قدیمی پسر 
دانشجو از پدرش باعث شد تا در آخرین 
ساعات روز ســیزده فروردین، در اقدامی 

هولناک وی را به قتل برساند.
  ســاعت 7:30 صبح یکشــنبه 14 فروردین 
امســال، مأموران کالنتری 140 باغ فیض در 
تماس با بازپرس میثم حســین پور از قتل یک 
روانپزشــک 56 ساله در خانه اش خبر دادند.با 
اعالم این خبر، بازپرس کشیک قتل پایتخت و 
تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند 
که آپارتمان شــماره 5 در طبقه هجدهم برج 
جام جم بود. با حضور در سالن پذیرایی آنها با 
جسد مرد میانســال در حالی روبه رو شدند که 
کنار مبل افتاده و با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رسیده بود.پسر 22 ساله مقتول که با لباس های 
خونی در چند قدمی جسد پدرش ایستاده بود، 
رنگ به چهره نداشت، دســتانش می  لرزید و 

آشفته حال به اطراف نگاه می  کرد. 

 
مرد میانســالی که از دوستان مقتول بود نیز در 
محل حضور داشت و  او خبر قتل را به پلیس 
اطــالع داده بود، در تحقیقات گفت: دوســتم 
کــوروش در این خانه تنهــا زندگی می  کرد، 
صبح زود بود که همسرسابقش هراسان با من 
تماس گرفت و خواست خودم را هر چه زودتر 
به خانه کوروش برســانم. خیلی بریده بریده و 
نامفهوم صحبت می  کــرد، اما از صحبت هایش 
متوجه شدم که پسر کوروش با او تماس گرفته 
و مدعی شــده پدرش را کشته است. او هم که 
نمی دانست ماجرا از چه قرار است برای همین از 
من خواسته بود تا به خانه کوروش بروم و پیگیر 
ماجرا شوم.او ادامه داد: با این تماس فوراً خودم 
را به خانه دوستم رساندم و زنگ در را زدم که 

پسرش هومن در را 
به رویم باز کرد. با دیدن لباس های خونی او و به 
دنبال آن جسد دوستم که داخل پذیرایی افتاده 
بود، شوکه شدم و تنها کاری که توانستم انجام 

دهم این بود که موضوع را به پلیس خبر دهم.
 کینه قدیمی

 هومن در ادامه تحقیقات زمانی که مقابل بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت قرار 
گرفت به قتل ناخواسته پدر اعتراف کرد. سپس 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
چه شــد پدرت را به قتل رساندی؟ از او کینه 
داشتم. قصدم قتل نبود، اما کینه ای که از او داشتم 

باعث شد که دست به جنایت بزنم.
  چه کینه ای؟پدرم روانپزشک بود، اما به خاطر 

اختالف شدید حدود 
4 ســال قبل از مادرم جدا شد. مادرم پس از 
جدایی به کرج رفت و من هم در ســاختمان 
روبه رویی آپارتمان پدرم ســاکن شــدم. این 
جدایی زندگی مرا تحت تأثیر قرار داد، همیشه 
پدرم را در این جدایی مقصر می  دانســتم و از 
او دل خوشی نداشتم. پدرم روانپزشک بود اما 

نتوانست زندگی خودش را کنترل کند.
شــب حادثه چه اتفاقی افتاد؟با اینکه در خانه 
دیگری زندگی می  کردم، امــا معموالً هفته ای 
یکبار به پدرم سر می  زدم. شامگاه سیزده بدر به 
خانه او رفتم و دوباره باهم دعوایمان شد. به او 
گفتم اگر از مادرم جدا نشده بودی، ما مثل خیلی 
از خانواده ها می  توانستیم عید و سیزده بدر با هم 
باشیم نه اینکه هر کدام تنها سال جدید را جشن 

بگیریم. سر همین موضوع باهم دعوایمان شد و 
ساعت حدود 12 شب بود که ناگهان با چاقویی 
که همراه داشــتم، به پدرم ضربه زدم. آن زمان 
اصاًل متوجه نبودم که چکار می  کنم فقط ضربات 

چاقو را پی در پی می  زدم.
همیشه با خودت چاقو داری؟بله. از وقتی پدر 
و مادرم از هم جدا شــدند بیماری های روحی 
و روانی به ســراغم آمد. حتی سال گذشته به 
مدت سه ماه تحت درمان بودم و مدتی هم در 
بیمارستان بستری شدم. از زمانی که بیمار شدم 
ترس عجیبی به جانم افتاده که نکند کسی به من 
آسیب برساند و مرا بکشد؛ به همین دلیل و برای 
دفاع از جانم، با خودم چاقو حمل می  کنم. آن 
شب هم زمانی که درگیر شدیم، با چاقویی که  

همراه داشتم قتل را رقم زدم.
بعد از جنایت چه کردی؟یک ساعت در شوک 
بودم و مــات و مبهوت به جســد پدرم نگاه 
می  کردم. بعد که به خودم آمدم، با مادرم تماس 
گرفتم و به او گفتم که پدرم را کشــته ام. مادرم 
باور نمی کرد، از طرفی چون ساکن کرج بود و 
نیمه شب وسیله ای نبود که خودش را به تهران 
برساند، شروع کرد به تماس گرفتن با دوست و 
فامیل تا یک نفــر را پیدا کند که به خانه پدرم 
بیاید. درنهایت دوســت پدرم را پیدا می  کند و 
ســاعت حدود 7 صبح بود که او خودش را به 

اینجا رساند.
کار می  کنی؟ نه، دانشــجوی مهندســی صنایع 
هســتم، اما خرجم را مادرم می  دهد. مادرم که 
طالق گرفت، ماهانه پــدرم مبلغی را به عنوان 
مهریــه بــه او پرداخت می  کــرد. او از همین 
 پول به من خرجی می  داد تــا هزینه زندگی ام

 را بدهم.

مرد روانپزشک قربانی کینه پسر شد

  

دختری مجرد بودم که به خاطر دلسوزی برای 
کودک ۶ ســاله ای که مادرش را در حادثه 
تصادف از دســت داده بود با پدر او ازدواج 

کردم اما طولی نکشید که ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 40 ساله ای است 
که به اتهام ترک انفاق از همسرش شکایت کرده 
بــود. این زن جــوان با بیان این کــه باید قانون 
تکلیف مرا مشــخص کند درباره سرگذشت خود 
به کارشناس اجتماعی کالنتری توضیح داد: حدود 
10 ســال قبل به منزل یکی از دوستانم رفت و 
آمد می کردم که از دوران دبیرســتان با یکدیگر 
ارتباط صمیمانه ای داشــتیم در این میان دختر 6 
ساله ای به نام »پریســا« نزد دوستم زندگی می 
کرد که مادرش را در یک سانحه تصادف از دست 
داده بود.»آتنا« خیلی به برادرزاده اش عشق می 
ورزید و او را دوســت داشــت. من هم به خاطر 
رفاقت با »آتنا« خیلی به پریسا محبت می کردم 
چرا که تحت تاثیر احساسات و عواطف وجدانی و 
انسانی قرار گرفته بودم. آتنا می گفت: مادر پریسا 
که معلم بود اخالقی بسیار زیبا و توام با مهربانی 
بی حد و حصر داشت ولی او یک روز زمانی که 
قصد عزیمت به مدرسه را داشت در تصادف بین 
شــهری جان سپرد و از آن روز به بعد پریسا نزد 
من زندگی می کند و ...خالصه در اثنای این رفت 
و آمدها من هم به پریسا عالقه مند شدم تا جایی 
که یک روز او پیشنهاد ازدواج با من را به پدرش 
داده بود.وقتی آتنا موضــوع را با من مطرح کرد 
یقین داشت که من به این خواستگاری پاسخ منفی 
می دهم ولی برخالف تصور او خیلی دلم به حال 
پریسا می سوخت و دوست داشتم به این کودک 
شیرین زبان 6 ســاله کمک کنم به همین خاطر و 
با وجود مخالفت های شدید خانواده ام که معتقد 

بودند این ازدواج احساسی فرجامی نخواهد داشت 
به عقد شایان درآمدم تا محبت هایم را نثار پریسا 
کنم. او را مانند فرزند خودم در آغوشم می فشردم 
و از هیچ کوششی برای تربیت اش دریغ نمی کردم 
اما هرچه زمان بیشتر می گذشت و پریسا بزرگ تر 
می شد دخالت های شــایان بر روابط بین من و 
 پریســا تاثیر منفی می گذاشت چرا که من تالش 
می کردم مهارت های خانه داری را به او بیاموزم 
و از رفتارهای ناهنجار اجتماعــی بازدارم ولی 
همســرم معتقد بود که من نباید از او برای شستن 
ظروف یا لباس ها استفاده کنم یا  دخالتی در نوع 
پوشش او داشته باشم. پریسا نیز که حاال نوجوانی 
16 ســاله اســت به خاطر حمایت های آشکار 
پدرش به من توهین می کرد و مدعی بود نباید او 
را محصور کنم و کاری به کارش داشته باشم. این 
درحالی بود که پریسا با ورود به فضاهای مجازی 
به دنبال رفتارهای خارج از عرف و هنجارشکنانه 
بود که من از دیدن این وضعیت رنج می کشــیدم 
به همین دلیل از همسرم خواستم دوباره پریسا را 
نزد عمه اش بفرســتد تا آتنا که هنوز مجرد بود او 
را از این گونه رفتارها بازدارد. باالخره پریسا نزد 
آتنا رفت اما شایان برای انتقام از من دیگر حداقل 
هزینه های زندگی را نمی پرداخت و به شدت مرا 
در مضیقه مالی قــرار می داد تا حدی که مجبور 
بودم برای تامین مخارج خود و پسر کوچکم دست 
نیاز به سوی خانواده ام دراز کنم. او حتی حقوق 
ماهانه همســر مرحومش را نیــز برای دخترش 
 هزینه نمی کرد و همه ســرمایه خود را در بانک 
سپرده گذاری کرده بود وقتی در تنگناهای شدید 
مالی قرار گرفتم به ناچار از او شــکایت کردم تا 

قانون در این باره حکم کند و ...

فرجام ازدواج احساسی! 
در امتداد تاریکی

  سرویس حوادث// رئیس کل دادگستری هرمزگان 
گفت: در ســال ۱4۰۰ به همت خیرین و ستاد دیه، 
۱8۵ زندانی جرایم غیرعمد در این اســتان آزاد 

شدند.
  به گــزارش خبرنگار دریا، رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان اعالم کرد: به همت خیرین و ســتاد مردمی 
رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، در سال 
گذشته 185 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندان ها و 
ندامتگاه های استان، آزاد شدند.مجتبی قهرمانی تصریح 
کرد: بدهــی این افراد بالغ بر یکهــزار و 410 میلیارد 
ریال بود که خوشبختانه در نتیجه پیگیری های دستگاه 
قضایی و تالش مددکاران و ســتاد دیه، بخشی از این 

مبلغ از شــکات تخفیف گرفته شد.وی در ادامه افزود: 
مشارکت های مردمی و کمک های خیرین نیک اندیش 
و همچنین پرداخت تســهیالت قرض الحسنه بخش 
 دیگری از اقدامات ســتاد دیه برای آزادی این زندانیان 

بوده است.
  قهرمانی همچنین اظهار داشــت: آزادی زندانیانی که 
بدون سوء نیت مرتکب جرمی غیر عمد شده اند، امری 
خداپسندانه است و باید از تمامی ظرفیت های نهاد های 
حمایتی و خیران برای رهایی این افراد از زندان استفاده 

کرد.
  رئیس کل دادگســتری هرمــزگان تأکید کرد: آزادی 
این زندانیان در بازســازی اجتماعی و استحکام روابط 

خانوادگی آنان بسیار تأثیر گذار است و روند اصالح و 
تربیت آن ها را نیز تسریع می کند.

  این مقام قضایی یادآور شد: خوشبختانه مردم مؤمن و 
متدین هرمزگان همواره در جهت آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد پیش قدم بوده اند و هر ساله و در مناسبت های 
مختلف زمینه آزادی تعداد قابل توجهی از این زندانیان 
 و بازگشــت آنها به آغوش خانواده هایشان را فراهم 
می سازند. رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ابراز 
امیدواری کرد که ستاد دیه استان بتواند در سال 1401 
به کمک خیرین و نیکوکاران هرمزگانی در جهت جلب 
مشــارکت های مردمی به موفقیت های بیشتری دست 

یابد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

آزادی ۱8۵ زندانی جرایم غیرعمد در سال گذشته

  ســرویس حــوادث //  رئیس پلیس 
به  منجر  تصادفات  گفت:  راه هرمزگان 
فوت در ایام تعطیالت نوروز امسال در 
درصد  پارسال ۲4  به  نسبت  هرمزگان 

کاهش داشته است. 
  ســرهنگ مهــدی نیکبخــت در جمع 
خبرنگاران، افزود: تصادفات منجر به جرح 
نسبت به مدت مشــابه پارسال 28 درصد 

افزایش داشته است.
  وی بیان کرد: از 25 اســفند پارســال تا 
13 فروردین امسال آمار ورودی مسافران 
نوروزی به اســتان 76 درصد و 82 درصد 

خروجی افزایش داشته است.
  این در حالی اســت کــه رئیس اورژانس 

پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان از خدمات رسانی 
به 3290 بیمــار و مصدوم طی طرح امداد 

نوروزی خبر دارد. 
  دکتر حسین قاسمی در این باره افزود: در 
طرح امداد نــوروزی،  تمامی پایگاه های 
اورژانــس 115 اعم از 81 پایگاه شــهری 
و جــاده ای، 5 پایگاه امــداد نوروزی، 5 
ایستگاه سالمت نوروزی، سه فروند شناور 
آمبوالنــس دریایی و یــک فروند بالگرد 
اورژانس هوایی با بیش از 600 نفر نیروی 
خبــره در آماده باش کامل بــوده و از 25 
اسفند تا 14 فروردین ماه 1401، سه هزار و 
225 ماموریت، توسط اورژانس 115 استان 

انجام، که طی آن، به سه هزار و 290 بیمار 
و مصدوم، خدمات پیش بیمارســتانی ارائه 

شده است.
وی بیان کرد: در مدت یاد شده،993 حادثه 
ترافیکی، که  منجر به مصدومیت 1298 نفر 
و فوت 30 نفر شــده بود، توسط اورژانس 

115 استان امدادرسانی شده است.
رییس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر 
حوادث دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
ادامه داد: تعداد تصادفات امدادرسانی شده 
در طــرح امداد نوروزی 1401 نســبت به 
نوروز سال قبل3.7 دهم درصد کاهش اما 
درصد فوت ناشــی از حوادث ترافیکی 25 
درصد افزایش )30 فوتی تصادفی( داشــته 

است. در همین راستا 50 حادثه ویژه با 196 
مصدوم و 26 فوتی توســط ستاد هدایت 
عملیات بحران پایش و توسط واحد عملیات 

اورژانس امدادرسانی شده اند.
  به گــزارش ایســنا؛ قاســمی در پایان 
خاطرنشــان کرد: بیشــترین حوادث ویژه 
رخ داده بــه ترتیــب عبارت اند از حوادث 
ترافیکی با تعداد مصــدوم باالتر از 5 نفر، 
با فراوانی 25 حادثــه، 140 مصدوم و 14 
فوتی و غرق شــدگی با فراوانی 15 حادثه، 
18 مصــدوم و 8 فوتی. اورژانس دریایی و 
هوایــی به ترتیب 36 و 15 بیمار و مصدوم 
را از جزایر و شهرستان ها به مراکز درمانی 

مرکز استان انتقال داده اند.

رئیس پلیس راه هرمزگان خبر داد

کاهش ۲۴ درصدی تصادفات منجر به فوت در هرمزگان

نوبت اولآگهی فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

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

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

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

روابط عمومی شهرداری جناح 

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

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

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

عنوان  پروژه

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

بتن مگر و ماهیچه و کانیوو

برآورد مالی
 )میلیون ریال (

20.000

محل
تامین اعتبار

تملک دارایی 
های سرمایه ای

رشته 
و رتبه 

رشته:ابنیه 
راه و باند

رتبه:حداقل 5

مدت انجام 
کار

سه ماه

مقدارکار

7.700
متر طول

مبلغ تضمین شرکت 
درمناقصه )ریال (

1.000.000.000

ردیف

1

شماره طرح

501ح2002150

کشف 4۰8کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان 
  ســرویس حوادث// فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
گفت: با تالش تکاوران انتظامی استان در دو عملیات هماهنگ 
در زاهدان 4۰8 کیلوگرم شیشــه و تریاک کشف و ۳ سوداگر 

مرگ دستگیر شدند.
  سردار احمد طاهری اظهار داشت: اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر سیستان و بلوچستان و مأموران انتظامی شهرستان زاهدان 
با گســترش چتر اطالعاتی خود به سرنخ هایی از فعالیت اعضای یک 
باند مواد مخدر دســت یافتند که اعضای ایــن باند قصد دارند مقادیر 
قابل توجهی مواد مخدر را به صورت شبانه از یکی از مناطق صعب العبور 

و در مخفیگاه خود در جنوب شرق کشور به داخل کشور منتقل کنند.
وی با اشــاره به رصد لحظه به لحظه تحرکات اعضای این باند توسط 
یگان های انتظامی، افزود: پس از شناســایی محل حضور قاچاقچیان 
یگان های انتظامی و تکاوری، منطقه را تحت نظر قرار داده که قاچاقچیان 
با مشاهده مأموران قبل از انجام هرگونه عکس العملی در مخفیگاه خود 
در نقاط مرکزی اســتان در حلقه محاصره پلیس قرار گرفته و دستگیر 

شدند.
  فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان اضافه کرد: در این عملیات 
مقتدرانه ضمن توقیف یک دســتگاه خودروی پراید و دستگیری سه 

سوداگر مرگ، در بازرســی خودرو، محل و مخفیگاه آنان 408 کیلو 
و 200 گرم انواع مواد افیونی شامل 163 کیلو و 200 گرم ماده مخدر 

شیشه و 245 کیلوگرم تریاک کشف شد.
  وی با بیان اینکه کوچک ترین فعالیت در زمینه مواد مخدر از ســوی 
ســوداگران و قاچاقچیان با ضربات سنگین و مهلک تکاوران انتظامی 
پاســخ داده خواهد شد افزود: پلیس سیستان و بلوچستان با همکاری 
مرزبانان غیور در جنوب شرق کشور با رصد لحظه به لحظه، منطقه را 
برای قاچاقچیان و سوداگران ناامن کرده و اجازه کوچک ترین فعالیتی 

را به آنان نخواهند داد.



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 16 فروردین  1401

3  رمضان  1443

سال بیست و یکم شماره  3849

شهرستان

۱۳مسجد در کیش پذیرای روزه داران است
   ســرویس شهرســتان// مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: طی ایام ماه مبارک 
رمضان 13 مسجد در این جزیره همه روزه پذیرای روزه داران است. 
رضا اردالن اظهار داشــت: طی ایام ماه مبارک رمضان همه روزه از 
ســاعت 14 جزء خوانی قرآن کریم با حضور قاریان و مرتالن ممتاز 
جمهوری اسالمی در مسجد امام حسن مجتبی )ع( این جزیره برگزار 
می شود.وی اضافه کرد: عالوه بر آن 13 مسجد این جزیره همه روزه 
بعد از نماز عصر و قبل از نماز مغرب برنامه های ســخنرانی و ادعیه 
خوانی با حضور عالمان دینی از جزیره کیش و سراسر کشور برگزار 
می شــود.به گزارش ایرنا؛ اردالن با اشاره به اینکه در تمام مساجد 
نمازهای یومیه در نوبت صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشــاء برگزار 
می شود افزود: با توجه به وضعیت کرونایی روزه داران باید عالوه بر 
همراه داشتن مهر، سجاده و تسبیح شخصی از ماسک نیز باید در داخل 

مساجد استفاد ه کنند.

 سه هزار دانش آموز در کیش واکسن کرونا دریافت کردند
  سرویس شهرستان// رییس اداره آموزش و مرورش کیش گفت: 
بیش از سه هزار دانش آموز در این جزیره علیه ویروس کرونا واکسینه 
شــده اند. پرویز حیدری راد اظهار داشت: این تعداد شامل ۲ هزار و 
11 دانش آموز پنج تا 1۲ سال و یک هزار و 31 دانش آموز 1۲ تا 
1۸ سال است که توسط کادر درمان جزیره علیه این ویروس واکسینه 
شــده اند. وی اضافه کرد: هم اکنون میانگین تزریق واکسن کرونا بین 
دانش آموزان پنج تا 1۲ ســال حدود ۲۸ درصد و دانش آموزان 1۲ 
تا 1۸ سال نیز ۸3 درصد است.رییس اداره آموزش و پرورش کیش 
افزود: انتظار می رود با توجه به بازگشایی مدارس و الزام واکسیناسیون 
برای دانش آموزان، والدین با همکاری کادر درمان فرزندان خود را 
برای تزریق واکسن به مرکز واکسیناسیون جزیره کیش ببرند.به گزارش 
ایرنا، وی یادآور شــد: تا 99 درصــد از ۵۲۰ معلم جزیره کیش نیز 
ُدزهای دوم و سوم واکسن خود را دریافت کرده اند و انتظار می رود 

طی چند روز آینده این میزان به 1۰۰ درصد برسد.

اعزام ۳۵۰ مبلغ به مساجد میناب 
  ســرویس شهرســتان//رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
میناب از فعالیت 3۵۰ مبلغ در ماه رمضان در این شهرستان خبر داد.

حجت االسالم اســحاق فاضلی پور گفت: در 6۰۰ مسجد شهرستان 
میناب در ماه رمضان فعالیت های فرهنگی مذهبی از قبیل محفل انس با 
قرآن، بحث های اخالقی، احکام و تفسیر قرآن انجام می شود.به گزارش 
خبرگزاری صدا وسیما مرکزخلیج فارس، وی افزود: 3۵۰ مبلغ به همراه 
گروه های قرآنی و هیئات مذهبی در مساجد میناب فعالیت خواهند کرد.

وقف ۵هزار متر زمین برای ساخت بیمارستان
 در بخش توکهور وهشتبندی 

  سرویس شهرستان// دریک اقدام خداپسندانه خانواده شهید موسی 
عســکری ۵هزار مترمربع زمین را در شــهر هشتبندی برای ساخت 
بیمارســتان وقف کردند.امام جمعه توکهور وهشتبندی گفت: ارزش 
این زمین ۵میلیارد تومان است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
خلیج فارس؛ حجت االسالم حسین جهانگیری از مسئوالن خواست 
هرچه زودتر نســبت به ساخت بیمارستان که یکی از نیاز ها ومطالبه 

جدی مردم در حوزه بهداشت و درمان است اقدام کنند.

ارائه خدمات رایگان پزشکی در جزیره هرمز 
  سرویس شهرستان// گروه جهادی پزشکی سربازان امام زمان )عج( 
تهران با همکاری کمیته امداد امــام خمینی )ره( هرمزگان در جزیره 
هرمز خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.بخشدار هرمز گفت: این گروه 
جهادی شــامل دو متخصص دندانپزشک، پزشکی عمومی، دو روان 
پزشک و زنان و زایمان است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز 
خلیج فارس؛ محمدزرنگاری افزود: گروه جهادی سربازان امام زمان 
)عج( بیمارستان حضرت بقیه اهلل االعظم )ع( تهران به مدت دو روز به 

اهالی جزیره هرمز خدمت رسانی می کنند.

کاهش ساعت فعالیت بنادر الفت و پل 
  سرویس شهرســتان// زمان فعالیت بنادر الفت و پل برای تردد 
به جزیره قشم کاهش یافت. ساعت فعالیت شناورها در اسکله الفت 
و پل که همزمان با آغاز ســال نو و ورود مســافرین افزایش یافته 
بود کاهش یافت.ســاعت فعالیت این بنادر همانند گذشته از ساعت 
6:۰۰ الی ۲4:۰۰ برای خودروهای سواری و 6:۰۰ الی 1۸:۰۰ برای 
خودروهای سنگین می باشد.به گزارش فارس، زمان تردد شناورهای 

مسافری از بندرعباس به قشم و هرمز نیز تا ساعت ۲۲ شب است.

خبری

 گروه گزارش// شــهر جناح از شــهرهای مهم در 
زمینه گردشگری می باشــد. مناطق متعددی در 
اطراف شــهر جناح وجود دارد که مردم شهر جناح 
 در زمان تعطیالت از آن مکان ها برای تفریح استفاده 
می کنند. یک از مســیرهای که از گذشته تا کنون 
مردم شهر جناح برای تفریح از آن استفاده می کنند، 
مسیری کوهستانی است که فرستنده صدا و سیما بر 

فراز آن قرار گرفته است.
 این مسیر کوهستانی که در حال حاضر جاده آن آسفالته 
می باشــد دارای الورها و سکونتگاه های متعدد است 
که در فصل زمســتان و بهار سر سبز گردیده و گیاهان 
دارویی متعددی در این مسیر و الورهای آن می رویند. 
نگارنده به کرات از این مسیر و الورهای آن بازدید نموده 
و تفریح گاه های آن را به خوبی مورد بررسی قرار داه است. 
برخی از مکان های این مســیر نظیر الور تهرو که مورد 
توجه گردشگران است در بلندای کوه قرار گرفته و دارای 
سکونتگاه های و برکه هایی است که گردشگران می توانند 
از آن اســتفاده نمایند. آب از کوه و تپه های های مجاور 
وارد این الور شده و باعث سرسبزی و سر زندگی در آن 
گردیده است. درخت های کنار بزرگ در این الور قرار 
دارد که به عنوان سایه بان برای گردشگران عمل نموده و 
در زیر این درختان علف ها و پوشــش گیاهی متعددی 
می روید که همواره مورد توجه اکوتوریست ها می باشد. 
بســیاری از گونه های درختی و گیاهی که در قدیم در 
دشت ها و صحراهای جناح و مناطق اطراف جناح وجود 
داشته و به تدریج از بین رفته است، در الور تهرو به خوبی 
یافت می شــود. این نوشتار که با حمایت های فرهنگی 
شورای شهر جناح و شهردار فرهنگ دوست و پر تالش 
این شهر جناب آقای مهندس محمد جاللی به رشته تحریر 
در می آید در نظر به نقش الور تهرو در گردشگری شهر 
جناح پرداخته و نشان دهد که مکان هایی نظیر الور تهرو 

همواره مورد توجه گردشگران طبیعت گرا می باشد.
  الور تهرو دارای گونه های متعدد گیاهی و درختی است 
که نگاه هر گردشــگری را به خود جلب می نماید. در 
مســیری که به الور تهرو منتهی می گردد نیز گیاهان و 

درختچه هایی است که در طب سنتی کاربرد زیادی دارد. 
درختچه هایی نظیر مرو تهر در بســیاری از نقاط مسیر 
روییده و افراد جناحی از قدیم االیام تا کنون به تپه های 
اطراف الور تهرو رفته و گیاهانی که در طب سنتی کاربرد 

داشتند، چیده و آن را خشک می کردند.
   دــر حال حاضر در الور تهــرو یک اتاق بزرگ برای 
نشستن افراد، دو برکه مستطیلی شکل، و یک سکو برای 
نمازخواندن وجود دارد. یک برکه مستطیل شکل مربوط 
به ادوار بسیار قدیم است که در حال حاضر کاربرد ندارد و 
تبدیل به مخروبه شده است. سقف این برکه گنبدی شکل 
است و یاد آور ساخت برکه های گنبدی شکل در دوران 
قدیم می باشــد. در دوران قدیم بسیاری از برکه هایی که 
در کوه ها و قلعه های قدیمی نظیر قلعه کالت سرخ وجود 
داشت بیشتر مستطیل شکل بوده و دارای عمق کم هستند.
   یکــی از برکه هایی که دــر حال حاضر در الور تهرو 
بوده و دایر است، برکه ای مستطیل شکل است که دارای 
پاکنه و عمق کم می باشــد. افرادی که جهت گردشگری 
به الور تهرو می روند از این برکه اســتفاده می کنند. این 
برکــه در بخش جنوبی الور قــرار گرفته و آب از تپه و 
تخته ســنگ مجاور به درون برکه می رود. فضای سبز 
و پوشش گیاهی در بخش شــمالی الور است. نگارنده 
از گونــه های درختی و گیاهی این الور بازدید نموده و 
برخی از گونه های گیاهی در این الور یافت شده که در 
هیچ کدام از دشت های مناطق جنوبی ایران وجود ندارد و 
شاید هم اگر وجود داشته در بستر زمان از بین رفته است. 
مســیر رفتن به الور تهرو یک مسیر کوهستانی است که 
می توان با ماشین هم به آن مکان رفت. اما می بایست با 
مواظبت کامل این مسیر کوهستانی را پیمود. در برخی از 
نقاط مسیر جاذبه زمین و حالت آهن ربایی و مغناطیسی 
کوه ها به گونه ای اســت که وسایل نقلیه را در سراشیبی 
به باال کشــیده و افرادی که این مسیر را طی کرده اند به 
خوبی به مسایل این مسیر کوهستانی واقفند. در گذشته 
این مسیر خاکی بوده و ماشین هایی نیز در این مسیر از 
جاده منحرف شده و مشکالت زیادی برای وسایل نقلیه 
بــه وجود آمده بود. دمای هوا دــر این الور با توجه به 
قرار گرفتن در ارتفاع خنک است و پوشش گیاهی و سر 
ســبزی آن هم با توجه قرار گرفتن در ارتفاع ماندگاری 
بیشتری دارد. وقتی دشت جناح در فصل  بهار رو به زردی 
می رود و خشک شدن گیاهان بهاری می رود، در الور 

تهرو تا مدت ها پوشش گیاهی سبز می ماند. اما مشکل 
اساسی در الور تهرو وجود پشه ها و مگس های متعدد 
اســت که برای گردشگران می توانند مشکل ساز باشند. 
اما اگر وزش باد وجود داشــته باشد، این مشکل هم بر 

طرف می گردد.
  مردم جناح و جنوب ایران به صورت خانوادگی و یا به 
 صورت گروه های دوســتانه در طول سال به الور تهرو 
می روند و معموال اگر گروه جوانان باشند، یک شب هم 
در آن جا اقامت می کنند. گونه های جانوری هم در این 
الور دیده می شود و اگر این الور برای گردشگران طبیعت 
گرا به خوبی معرفی گردد، می تواند هر سال گردشگران 
زیادی را به ســوی خود جلب نماید. از باالی کوه های 
مشــرف بر این الور، منظره دشــت، سدها و صحراهای 
اطراف جناح دیدنی اســت. چاه گازی که در مسیر الور 
تهرو حفر شــده و در حال حاضر پلمپ می باشد نیز در 
نوع خود جالب می باشد. این چاه ها در میانه مسیر بوده 
و گردشگرانی نیز از آن ها در مسیر دیدن می کنند. الور 
تهرو در تمام ایام سال پذیرای گردشگران دور و نزدیک 
اســت. این الور برای اکوتوریست ها یا بوم گردشگران 
هم جذابیت خاصی دارد. چون دارای جاذبه های طبیعی 
و جانوری می باشــد که می تواند نگاه هر تازه واردی را 
به ســوی خود جلب نماید. گردشگرانی که در شب در 
الور تهرو اقامت مــی کنند معموال از نورهای مصنوعی 
 اعم از چراغ و المپ و غیره استفاده نمایند و در زمستان 
می بایست آتش روشن نمایند. از الور تهرو تا نوک کوه 
که دگل های صد و سیما در آن قرار دارد، فاصله چندانی 
نیست و گونه های درختی متعددی وجود دارد که از میوه 
و دانه درختان اســتفاده های متعدد می گردد. در زمان 

بارندگی امکان وجود سیل هم در این الور وجود دارد.
   الور بــه مکانی اطالق می گردد کــه آب در آن جمع 
می شــود. الورهای متعددی در مناطق جنوبی ایران و از 
جمله شــهر جناح نظیر الور گادون و غیره وجود دارد که 
می توان با ایجاد تاسیسات گردشگری در آن ها به مکانی 
برای گردشــگران تبدیل نمود. مســیرهای ارتباطی که به 
الورهــای جناح منتهی می گردد در رفتن به الورها تاثیر 
 گذار اســت. آســفالته بودن و هموار بودن مسیرها باعث 
می گردد که گردشگران بیشتری به الور تهرو بروند. از نقاط 
جالب توجه در الور تهرو این است که درختان جنوب ایران 
نظیر کنار علیرغم سر سبز بودن، کمتر میوه می دهند و حتی 

نخل هم اگر کاشته شود، با توجه به در ارتفاع بودن به ندرت 
خارک و رطب می دهد. به نظر می رسد در صورت ایجاد 
کمپ های گردشگری و معرفی بیشتر این الور به گردشگران 
در ســال های آتی می توان شاهد ورود گردشگران به این 
مکان تاریخی بود. این الور در چند دهه اخیر بیشتر مورد 
توجه گردشگران قرار گرفته است. اما گردشگرانی که از این 
الور دیدن می نمایند به حفظ طبیعت آنجا نیز کمک نموده 
و کمتر شاهد آشــغال و ظروف پالستیکی و غیره در این 
الور هستیم. بیشتر بازدید کنندگان این الور مردم شهرستان 
بستک بوده و افرادی از شهرهای ایران نیز با خانواده از این 

مکان گردشگری دیدن می نمایند. 
  بخــش خصوصی نیز می تواند در الور تهرو ســرمایه 
گذاری نموده و با ایجاد روشنایی و تاسیسات گردشگری 
باعث اشتغال زایی گردد. با مصاحبه های صورت گرفته 
با افراد کهنسال جناح مشخص گردید که در گذشته مردم 

جناح به صورت خانوادگی با پای پیاده به الور تهرو رفته 
و صبح روانه سفر می شــدند. ناهار در ان مکان صرف 
نموده و عصر بر می گشتند. دلیل سفر آنها نیز سرسبز بودن 
ایــن الور بوده و نوعی ورزش و کوه پیمایی برای مردم 
نیز بوده است. در مسیر هم گیاهان دارویی و سبزی های 
خوراکی نظیر ترشه و غیره برای خود می چیدند. بیشتر 
جوانان توان رفتن به این الور که در منطقه کوهستانی بوده 
را داشتند. در گذشته حیات جانوری الور تهرو و مناطق 
کوهستانی جناح سر زنده تر بود. حیواناتی نظیر آهو، قوچ، 
خرگوش و غیره در این الور و مناطق اطراف آن دیده می 
شد و برخی از دامداران نیز در الور تهرو زندگی می کردند. 
اما در حال حاضر دامداری در جناح رو به افول رفته و 
اطراف الور تهرو دمداری دیده نمی شود. به نظر می رسد 
شــهر جناح و مناطق اطراف آن برای طبیعت گردان از 

گذشته تا کنون جذابیت داشته و دارد.    

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

الور تهرو و نقش آن در گردشگری شهر جناح

آگهی مزایده  اتومبیل 
آگهی مزایده دو دســتگاه اتومبیل به شماره انتظامی های 84-493 ق 17 و 

84-677 د 52 
به موجب پرونده اجرائی 140001896 ، 1- یک دستگاه اتومبیل سواری 
مگان L84F4R-A2000CC شــرکت سازنده: پارس خودرو سیستم 
رنو نوع رنگ : روغنی رنگ اصلی ســفید رنگ فرعی سفید مدل 1390 
به شــماره انتظامی 84-493ق 17 و 2- یک دســتگاه اتومبیل سواری 

TONDAR90K4M شرکت ســازنده : ایران خودرو سیستم رنو نوع رنگ: روغنی رنگ اصلی: 
ســفید رنگ فرعی : سفید شیری مدل 1396 به شــماره انتظامی 84-677 د 52 متعلق به حسین 
جوکار که به موجب سند نکاحیه 19631 ، تاریخ سند : 1388/08/24 دفترخانه ازدواج شماره 12 
و دفترخانه طالق شماره 12 شهر بندرعباس شهرستان بندرعباس استان هرمزگان منجر به صدور 
اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره فوق الذکر علیه حسین جوکار نام پدر : تیمور گردیده که 
حسب درخواست بستانکار پرونده اجرائی، خودروهای فوق توسط راهنمایی و رانندگی توقیف و 
به پارکینگ توقیفی دریا بندرعباس منتقل و توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخصات خودرو 
1 : خودرو به شماره انتظامی 84-493 ق 17 ، نوع سواری ، سیستم: رنو ، تیپ : مگان 2000 ، مدل 
1390، تعداد سیلندر : 4 رنگ : سفید ظرفیت 5 ، تعداد چرخ: 4 نوع سوخت : بنزین ، تعداد محور : 
2، شماره شاسی NAPLM050E01016364 شماره موتور C124119 وضعیت خودرو : اتاق 
و بدنه : ســالم موتور : خاموش، گیربکس: در حد مدل شیشه ها : سالم، دیفرانسیل : در حد مدل 
، صندلی و جلو داشــبورد : دارد الستیک ها: دارای آج. چراغ ها : دارد. آینه و برف پاک کن : دارد 
و مشــخصات خودرو شــماره 2 : خودرو به شماره انتظامی 84-677 د52 نوع : سواری ، سیستم: 
رنو تیپ : تندر 90 ، مدل 1396 ، تعداد ســیلندر: 4 رنگ سفید ظرفیت : 4 ، تعداد چرخ : 4 ، نوع 
سوخت : بنزین ، تعداد محور: 2 ، شماره شاســی NAALSRALDHA289599 شماره موتور : 
100013498RR237415 وضعیت خودرو : اتاق و بدنه : سالم موتور : خاموش گیربکس: در 
حد مدل شیشه ها سالم دیفرانسیل : در حد مدل صندلی و جلو داشبورد : دارد الستیک ها : دارای آج، 
چراغ ها : دارد آینه و برف پاک کن: دارد مالحظات : گلگیر عقب و جلو سمت چپ نیاز به بازسازی 
و ارزش خودرو به شماره انتظامی 84-493 ق17 به مبلغ 3/750/000/000 ریال ) سیصد و هفتاد و 
 پنج میلیون تومان( و ارزش خودرو به شماره انتظامی 84-677 د52 به مبلغ 2/800/000/000 ریال 
) دویست و هشتاد میلیون تومان( ارزیابی و قطعی گردیده پس از جری تشریفات قانونی از ساعت 
9 الی 12 در روز شنبه مورخ 1401/01/27  در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از طریق مزایده 
به فروش می رسد . مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت د رمزایده منوط به 
پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت ) به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی 
به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس( و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف ست مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد و مزایده از مبلغ فوق شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به 

عهده برنده مزایده است. 1401/2 م/الف 
تاریخ انتشار: 1401/1/16

مریم چمنی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آگهی حصروراثت 
آقای عبدالعزیز کوثری فرزند علی اهل و ساکن شهر دشتی طی دادخواستی اعالم داشتند که مرحوم پدرم شادروان علی کوثری فرزند سالم به شماره ملی 

470971316 در تاریخ 1400/12/13 در اقامتگاه دائمی خود به رحمت خدا رفته و وارث حین الفوت وی عبارتند از 
1- سالم کوثری فرزند علی به شماره شناسنامه سه و به شماره ملی 4709915008  و متولد 1356/6/1 پسر متوفی 

2- عبدالعزیز کوثری فرزند علی به شماره ملی 4709918724  و متولد 1360/4/1 پسر متوفی 
3- محمد کوثری فرزند علی به شماره شناسنامه 193 و به شماره ملی 4709966796  و متولد 1365/1/1 پسر متوفی

4- زلیخا کوثری فرزند علی به شماره شناسنامه 521 و به شماره ملی 4709714982   و متولد 1349/1/1 دختر متوفی 
 5- فاطمه کوثری فرزند علی به شماره شناسنامه 522 و به شماره ملی 4709714991   و متولد 1350/1/10 دختر متوفی
6- عایشه کوثری فرزند علی به شماره شناسنامه 19 و به شماره ملی 4709866147   و متولد 1352/11/11 دختر متوفی
7- مریم کوثری فرزند علی به شماره شناسنامه 1836 و به شماره ملی 4709700125   و متولد 1357/1/1 دختر متوفی 

8- حواء کوثری فرزند علی به شماره شناسنامه 13 و به شماره ملی 4709920737   و متولد 1362/5/3 دختر متوفی 
9- نیال حسن پور فرزند به شماره شناسنامه 32 به شماره ملی 470  متولد 1345/10/9 همسر متوفی 

ضمنا دارایی نامبرده در هنگام فوت بیش از پانصد میلیون ریال بوده است و الغیر 
رئیس شورای حل اختالف دشتی پارسیان - حسین اشرافی

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  سرویس شهرســتان// دبیر ستاد نوروزی جزیره 
کیش گفت: در ایام تعطیالت نوروزی از ۲۵ اســفند 
سال گذشته تا ۱۳ فروردین امسال ۲۰۶ هزار و ۵4۰ 

مسافر وارد این جزیره شدند. 
  جواد جمالی اظهار داشت: این تعداد مسافر از مسیرهای 
دریایــی و هوایی وارد جزیره شــده اند که 1۲6 هزار و 
3۵1 با اســتفاده از هواپیما و ۸۰ هزار و 1۸9 هزار نفر 
نیز با استفاده از کشتی به کیش سفر کرده اند.وی افزود: 

در این مدت یک هزار و 9۲9 پرواز رفت و برگشــت در 
فرودگاه بین المللی و یک هزار و ۵۲۲ حرکت شــناور 
باری و مســافری در بندرگاه کیش دایر شده و 1۷ هزار 
 خودرو نیز با اســتفاده از کشــتی به داخل جزیره وارد 

شده است.
  جمالی با بیان اینکه تحلیل داده های گردشــگری در 
نوروز 14۰1 با دوران پیش از همه گیری کرونا هم اکنون 
در حال انجام و اطالعات آن اعالم می شود افزود: تاکنون 

حدود 19۲ هزار نفر از مسافران از جزیره خارج شده اند.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: در روز گذشته بیش از 11 هزار گردشگر از جزیره 
خارج شــده اند که بیشترین تعداد در تعطیالت نوروزی 

است.
  به گزارش ایرنا؛ این جزیره به واسطه ایجاد زیرساخت های 
گردشگری هم اکنون با 3۰ نوع خدمت توریستی یکی از 
مهمترین مراکز گردشگری ایران اسالمی بوده و به نسبت 

وســعت خود دارای یکی از وسیع ترین و کم خطرترین 
سواحل دنیااست.پیش از شروع همه گیری کرونا جزیره 
کیش همه ساله شاهد حضور حدود ۲ میلیون گردشگر بود 
که این تعداد در سال های 1399 و 14۰۰ به کمترین میزان 
خود رسیده بود اما هم اکنون در نتیجه اقدامات مقابله ای 
با ویروس کرونا از جمله واکسیناسیون عمومی سفرها به 

جزیره کیش مجددا آغاز شده است.

تعداد مسافران 
ورودی کیش 

به ۲06 هزار نفر رسید

با توجه به اینکه 
آگهی انحالل شرکت تعاونی

 مسکن مهر ناشنوایان 
به شماره ثبت ۱۰۰۳۸ در روزنامه 

محلی استانی درج گردیده  
بدینوسیله طبق قانون ۲۲۵ 

اصالحی تجارت از کلیه بستانکاران 
دعوت می شوند. 

به آقای عبدلواحد حمیرانی 
به آدرس بندرعباس ۱۳ هکتاری 

کوچه بابا طاهر طبقه فوقانی 
امالک سلجوقی طبقه دوم 

مراجعه فرمایید

اطالعیه

طرح: بیتا هوشنگی
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فروردین :
عادالنه به نظر نمی رسد اگر مجبور شوید دستور به کار 
ناخوشــایندی دهید که فکر می کردید قباًل انجام شده 
است. با این حال اگر کسی از موضع قدرت سوء استفاده 
کند، نمی توانید نگرانی های تان در این باره را نادیده بگیرید. ممکن 
است وارد مبارزه ای شوید که احتمال برنده شدن تان در آن کم است 
و حتی هیچ منفعت شخصی برای تان ندارد. اگر امروز تالش کنید تا 
شــرایط را به نفع خودتان تغییر دهید، ممکن است سعی و تالش تان 
نتیجه ی معکوس به همراه داشته باشد و به هیچ نتیجه ی مثبتی نرسید. 

  اردیبهشت :
ممکن اســت امروز بخواهید در حمایت از کسی در 
محل کارتان صحبت کنید، اما مراقب باشید که اهداف 
آن کس با اهداف شما یکی و هماهنگ باشد. تفاوت های بین تان در 
نگاه اول قابل تشــخیص نیستند، اما هر چه بیشتر درگیر این مساله 
می شوید بیشتر خودشان را نشان می دهند. موضعی نگیرید که بعداً 
نتوانید شــخصًا کاری از پیش ببرید یا مجبور به عقب نشینی شوید 
و همکاران تان در دفاع از خودشــان تنها بمانند. به پا خواستن در 
دفاع از دوستان تان بسیار تحسین برانگیز است، البته تا زمانی که به 

محدودیت های خود آگاه باشید.
  خرداد :

نمی دانید که به خواسته های شخصی تان اهمیت دهید 
یا با مساله ای که در محل کارتان با آن مواجه شده اید 
دست و پنجه نرم کنید، به هر حال امروز تصمیم گیری 
بین این دو انتخاب کمی گمراه کننده به نظر می رسد. اهداف کاری تان 
ممکن است در وضعیت ثبات نباشند و این مشکل را مضاعف کنند. 
همین که تصمیم بگیرید که خودتان چه می خواهید به اندازه ی کافی 
دشوار است؛ حاال اگر دیگران را هم به این مجموعه اضافه کنید، فقط 

اضطراب و پریشانی تان اضافه می گردد. 
  تیر :

ممکن است امروز به طرزی نا آگاهانه بخشی از بازی 
قدرت یکی از همکاران تان شوید، اما قبل از این که 
همه چیز مشخص شــود غرایزتان به شما اخطار می دهند که یک 
مشکل پنهانی وجود دارد. اگرچه با در میان گذاشتن احساسات تان 
می توانیــد از مقابله های غیر ضروری جلوگیــری کنید، اما باید 
روابط تــان را طوری تنظیم کنید که هر گونه انگشــت اتهامی را از 
خودتان دور کنید. همین که برنامه های پنهانی یک نفر را آشکار کنید 
کافی است تا همه چیز را در جهت مناسب قرار دهید. بگذارید همه 
بدانند که به نظر شما صداقت بهترین سیاست است و فقط تماشا کنید 

که بعد چه اتفاق می افتد.
  مرداد :

ممکن است امروز دیگران منظور شما را اشتباه متوجه 
شــوند، مثاًل وقتی چیزی را با نیت خوب می گویید 
ممکن است دیگران این حرف شما را طوری بفهمد که 
انگار به دنبال قدرت هستید. اما فعاًل عالقه ای به خطر انداختن قدرت 
دیگران ندارید؛ فقط می خواهید که همه چیز آن طوری که درســت 
اســت انجام شود و فکر می کنید قبل از این که چیزی به بیراهه برود 
باید مداخله کنید. در شیوه ای که در پیش گرفته اید خیلی تحکم آمیز 
عمل نکنید؛ صبور باشید و انگیزه های تان را تا جایی که ممکن است 

به روشنی توضیح دهید. 
 شهریور :

شاید یک دوست یا همکار در جریان پویای رابطه با 
شــما نامطمئن به نظر برسند، اما همه ی سر در گمی 
مال شماست. شاید بیش از آن چه در این زمان ممکن است به دنبال 
وضوح و روشنی هستید؛ پافشاری بیش از حد برای فهمیدن چیزهای 
بیشتر ممکن است باعث شود که طرف مقابل بخواهد با اجتناب از 
پرسش های شما به خشم تان پایان دهد. این قدر سرسخت نباشید 

که دیگران بترسند و به همین دلیل از شما دوری کنند. 
 مهر :

امروز به تمام حرف هایی که زده می شوند توجه کنید، 
حتی در یک مکالمه ی معمولی، زیرا ممکن اســت 
 چیزهایی در آن پنهان شده باشــند که در ظاهر به نظر نمی رسند. 
گفت و گوی معمولی درباره ی وضع هوا می تواند اطالعات مهمی 
را فاش کند. به خاطر داشته باشید که اگر امروز پیام مهمی دریافت 

کردید، نیازی نیست که همین اآلن پاسخ اش را بدهید. 

 آبان :
امروز ممکن اســت لحن تان شــدیدتر از آن چه فکر 
می کنید باشد. اما هیچ عالقه ای ندارید که به یک تصمیم 
مشترک برسید؛ می دانید که کار درست چیست و حتی حاضرید که 
برای آن بجنگید. متأسفانه اگر باور داشته باشید که نظر شما تنها نظر 
درست است، ممکن است به ضررتان تمام شود. نظرتان را بگویید، 
اما سعی نکنید که ذهن دیگران را تغییر دهید. اکنون زمان آن است که 
با نظرات مخالف موافقت کنید، زیرا ممکن است از مرزهای مبارزه 

عبور کنید که دیگر قابل جبران نیستند.
   آذر :

به جای این که سعی کنید که دیگران را تشویق کنید تا 
مطابق برنامه ی شما پیش بروند، بهتر است با مشکالت 
برنامه ریزی مواجه شوید. شاید فکر کنید که تقریبًا غیرممکن است که 
برنامه ریزی تان را تغییر دهید، اما در نهایت یک اصالح مختصر می تواند 
باعث شود که روز با جریان مالیم تری پیش برود. اگر اآلن بر خالف 
میل تان سعی کنید انعطاف پذیر باشید، در نتیجه ی آن فرصتی طالیی 
به شما داده می شود که در غیر این صورت آن را از دست خواهید داد.

 دی :
مجموعه کلماتی که امروز به کار می برید ممکن است 
صریح باشند و حتی خیلی سرد و خشک عمل کنید، 
اما شــاید خودتان فکر کنید که این کارهــا را از روی مهربانی انجام 
می دهید. شاید حتی آگاه نباشید که امروز چه قدر قدرت دارید. همین 
که لحن تان را مالیم تر کنید کافی است تا تاثیر مثبتی بگذارید. تا زمانی 
که خیلی دیر نشده دست به کار شوید؛ تمرین کنید تا آگاهانه با لطافت 

بیشتری عمل کنید و بتوانید روابط هماهنگ تری را به وجود آورید.
   بهمن :

ممکن است امروز احســاس کنید که همه چیز بیش 
 از آن چه باید طول می کشــد؛ هــر چه قدر تالش
 می کنید تا سریع تر کاری را به اتمام برسانید، می بینید 
که هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام دهید. به خودتان نگرانی 
راه ندهید، زیرا مهلت کنونی تان انعطاف پذیرتر از آن چیزی اســت 

که فکرش را می کنید.
  اسفند : 

امروز احساســات تان بسیار آشکارند و باعث می شوند 
که آسیب پذیر به نظر برسید. ممکن است به عنوان راه چاره 
نوعی صبوری نامتعارف را در پیش بگیرید، یعنی حساسیت خود را انکار 
کنید و از این مساله ی مهم کناره بگیرید. وقتی سعی می کنید تا این راهکار 
غیرمنطقی را با دیگران در میان بگذارید، راه حل دیگری خودش را نشان 
می دهد. یکباره می فهمید که نیازی نیست احساسات تان را پنهان کنید، 
قدرت درونی تان آن چنان خواهد درخشید که همه آن را درک می کنند.
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  ســرویس سالمت // ســازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد جهش جدید ویروس 
 کرونا که به نام »XE« شــناخته می شود، 
به نظر می رسد ۱۰ درصد بیشتر از امیکرون 
پنهانکار که مســری ترین سویه شناخته 

شده است، قابلیت انتقال پذیری دارد.

  ســازمان جهانی بهداشت اعالم کرد جهش 
جدید ویروس کرونا که به نام »XE« شناخته 
می شود، به نظر می رسد 10 درصد بیشتر از 
زیرســویه »BA.2« اامیکرون که مسری ترین 
سویه شناخته شده است، قابلیت انتقال پذیری 

دارد.

به گفته ســازمان جهانی بهداشت، XE، یک 
ســویه نوترکیب از دو زیرمجموعه BA.1 و 
BA.2، اســت و همچنان به جهش امیکرون 

تعلق دارد.
در این گزارش آمده است: »برآوردهای اولیه 
حاکی از آن اســت که ایــن جهش نوترکیب 

حداقــل 10 درصد مســری تر از امیکرون 
پنهانکار است که به عنوان مسری ترین جهش 

ویروس کرونا شناخته می شود«.
سویه مذکور نخستین بار در اواسط ماه ژانویه 
در انگلیس شناسایی شــد و براساس اعالم 
ســازمان جهانی بهداشــت 10 درصد قابل 

انتقال تر از زیر سویه BA.2 است.
به گفته ســازمان جهانی، بهداشــت در حال 
حاضر گونه فرعی BA.2 سویه غالب ویروس 
کرونا در سراسر جهان اســت که تقریبًا 86 
درصد از تمام موارد توالی شــده را تشکیل 

می دهد.

  سرویس ســالمت // مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت گفت: مصرف سبزی ها و 
میوه ها در ایــام روزه داری با تأمین ویتامین ها به 
تقویت سیســتم ایمنی بدن برای مقابله با بیماری 

کووید ۱٩ کمک می کنند.
   زهــرا عبداللهی در خصوص توصیه های تغذیه ای در 
ایام روزه داری اظهار کــرد: در ماه مبارک رمضان نیز 
مانند همیشه پیروی از برنامه غذایی متنوع و متعادل یعنی 
تأمین انواع مختلفی از مواد غذایی به تناسب با یکدیگر و 
مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن و 
رعایت میانه روی با محدود کردن غذاهای دارای چربی ، 
کلســترول، قند، نمک زیاد و ترکیبات افزودنی توصیه 
می شــود. غذاها بر اساس محتوای پروتئین ، ویتامین و 

موادمعدنی در 6 گروه اصلی غذایی قرار دارند.
  وی ادامه داد: انتخاب انواع غذاها از گروه های مختلف 
به شرح زیر و همچنین انتخاب مواد غذایی جایگزین در 
هر گروه غذایی بــرای برطرف کردن نیازهای تغذیه ای 
شــامل آب، امالح، ویتامین ها، مواد معدنی ، پروتئین و 
انرژی مورد نیاز بدن افراد روزه دار در سه وعده غذایی 

)سحر، افطار و شام( ضروری است .
  عبداللهــی در خصــوص 6 گروه غذایــی اصلی و 
جایگزین هــای آنها گفت: گروه نــان و غالت؛ نان ها 
)شــامل سنگک ، بربری ، نان جو، لواش، تافتون و سایر 
نان های محلی (، برنج ، انواع ماکارونی ، رشته ها، غالت 
صبحانه ، بلغور گندم و بلغور جو اســت . توصیه بر این 
است که حداقل نیمی از نان و غالت مصرفی روزانه از 

نوع سبوس دار باشد.
  وی افزود: گروه ســبزی ها؛ شامل انواع کاهو، اسفناج، 
کرفس ، سبزی خوردن و سایر سبزی های برگی ، انواع 
کلم ، هویج ، بادمجان، نخود ســبز، لوبیا سبز، انواع کدو، 
فلفل ، قارچ، خیــار، گوجه فرنگی ، پیاز و ... اســت، 
گروه میوه ها؛ شــامل انواع میوه هــای فصل از جمله 
 مرکبات )مانند پرتقال، نارنگی ، لیمو ترش، لیمو شیرین ، 
گریپ فروت(، سیب ، کیوی و... و انواع آب میوه طبیعی 
و بدون شکر افزوده، کمپوت میوه ها )کم شیرین یا بدون 

شکر افزوده( و میوه های خشک )خشکبار( است.
  وی عنوان کرد: مصرف مقادیر کافی گروه سبزی ها و 
میوه ها در ایام روزه داری با تأمین ویتامین ها به خصوص 
ویتامین C و پیش ساز ویتامین A به تقویت سیستم ایمنی 

بدن برای مقابله با بیماری کووید 19 کمک می کنند.
  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت در 
مورد گروه شــیر و لبنیات نیز بیان کرد: شیر و لبنیات 
شامل شیر، ماست ، پنیر، کشک و دوغ است، این گروه 
عالوه بر تأمین کلسیم و فســفر و بخشی از پروتئین ، 
 B 12 و B 2 به خصوص ویتامین B ویتامین های گروه
را که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند، تأمین 
می کند. توصیه بر این است که لبنیات از نوع کم چرب 

)کمتر از 2.5 درصد چربی ( مصرف شود.
  وی گفت: گروه گوشــت و تخم مرغ؛ این گروه منبع 
تأمین پروتئین حیوانی و با کیفیت باال هســتند و شامل 
گوشت قرمز، مرغ، ماهی ، میگو، بلدرچین ، غاز، اردک، 
تخم مرغ و تخم سایر پرندگان هستند؛ گروه حبوبات و 
مغز دانه ها و حبوبات نیز شامل نخود، انواع لوبیا، عدس، 
باقال، لپه ، ماش و ... و مغزها شــامل گردو، بادام، فندق، 

پسته ، بادام زمینی ، بادام هندی و... هستند.
  عبداللهی تصریح کرد: در ایــام روزه داری در دوران 
کرونــا، به مصرف منابع کافی پروتئین اعم از حیوانی و 
یا گیاهی که برای عملکرد طبیعی سیســتم ایمنی بدن 
برای پیشگیری از بیماری کووید 19 الزمند، باید توجه 

شود. انواع حبوبات منبع پروتئین هستند و وقتی همراه با 
غالت مصرف می شوند، به عنوان جایگزین گوشت ، مرغ 
و ماهی می توانند یک پروتئین خوب و با کیفیت را برای 

بدن تأمین می کنند.
  وعده های غذایی در ایام روزه داری 

  وی در خصوص وعده غذایی در ســحر توضیح داد: 
وعده سحری و دو وعده افطار و شام، وعده های اصلی 
هستند. به ویژه افرادی که در طول روز فعالیت بیشتری 
دارند، نوع غذاهایی که در وعده سحری خورده می شود 
با تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بدن نقش مهمی 
در حفظ کارایــی و جلوگیری از کم آبی بدن، ضعف و 
خستگی دارد.عبداللهی در خصوص نکات مهم در وعده 
سحر گفت: در وعده سحر از غذاهای کم حجم و غنی 
از مواد مغذی که کم نمک ، کم چرب و کم شیرین هستند 
استفاده شــود. اصوالً مصرف زیاد قند، نمک و چربی 

موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند.
  وی گفت: همچنین مقدار مناسبی از سبزی های مختلف 
)ســبزی خوردن و ساالد( مصرف شــود. سبزی ها با 
دارا بودن مواد مغذی مختلــف و آب، عالوه بر تأمین 
ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن، از تشــنگی و 
خشکی گلو که می تواند فرد را مستعد ابتالء به بیماری 

کووید 19 کند، جلوگیری می کنند.
  عبداللهی خاطرنشان کرد: مصرف مواد غذایی شیرین 
در وعده ســحری توصیه نمی شود. مواد غذایی شیرین 
با تحریک انسولین و ورود ســریع قند خون به داخل 
ســلول ها و در نتیجه افت قند خون موجب گرسنگی 

زودرس می شود.
  وی تاکید کرد: با توجه به اینکه کم آب شــدن بدن و 
خشکی گلو می تواند زمینه را برای ابتالء به کووید 19 
فراهم کند، در وعده ســحر سبزی هایی که آب بیشتری 
دارند و در طول روز از تشنگی و کم آبی بدن جلوگیری 
می کنند مثل کاهو، خیار و گوجه فرنگی مصرف شود. 
نوشیدنی های خیلی شیرین مثل نوشــابه های گازدار، 
شــربت ها و چای خیلی شــیرین و چای پررنگ هم 
موجب تشــنگی ، خشــکی دهان و گلو در طول روز 

می شوند و توصیه می شود در وعده سحر مصرف نشوند. 
چای پررنگ به این دلیل که مدر است می تواند موجب 

دفع آب بدن و کم آبی در طول روزه داری شود.
  وی گفت: غذاهای پر پروتئین مثل انواع کباب، جوجه 
کباب، ماهی و غذاهای خشک و پرروغن مثل کتلت و 
کوکو، سوســیس و کالباس، پیتزا، کله پاچه و همچنین 
غذاهای چرب و سرخ شده و پر ادویه موجب احساس 
تشنگی و خشکی دهان در طول روز می شوند. به ویژه 
در شــرایط فعلی که با شیوع بیماری کووید 19 مواجه 
هستیم، بهتر است در وعده سحر مصرف نشوند به طور 
کلی غذاهای ساده و سبک مثل انواع پلو و خورشت در 
حجم کم )برای افرادی که فعالیت بدنی بیشتری در طول 
روز دارند( و یا غذاهای ســبک تر شبیه وعده صبحانه 
)برای افرادی که در طول روز فعالیت کمی دارند( برای 

بعد سحر می تواند مناسب باشد.
  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت در 
خصوص وعده غذایــی در افطار گفت: در وعده افطار 
باید ضمن پرهیز از پرخوری ، از غذاهای ســبک و در 
عین حال پر انرژی استفاده شود. سعی شود غذا به آرامی 
جویده شود. در هنگام افطار بدن نیاز به یک منبع انرژی 
به شــکل گلوکز دارد که کاهش قند خون در ساعات 

روزه داری را جبران کند.
  وی ادامه داد: مصرف یک لیوان آب گرم، چای کمرنگ 
و یا یک لیوان شــیر گرم همراه با خرما یا عســل در 
شروع افطار توصیه می شود. استفاده از غذاهای سبک 
مثل فرنی ، شــیربرنج ، نان و پنیر و ســبزی که یکی از 
عادات خوب غذایی ایرانی در این ایام است . شستشوی 
کامل و ضد عفونی کردن سبزی مصرفی باید بر اساس 
دســتورالعمل 4 مرحله ای وزارت بهداشــت درمان و 

آموزش پزشکی انجام شود.
  عبداللهی عنوان کرد: انواع ســوپ کم چرب، آش کم 
حبوبات و سبک ، حلیم بدون روغن )حلیم منبع خوبی 
از مواد نشاسته ای، فیبر، پتاسیم و منیزیوم است ( غذای 
مناسبی برای افطار است . خوردن آش های غلیظ و چرب 
که مقدار زیادی پیــاز داغ و نعناع داغ دارد و همچنین 

حبوبات فراوان به دلیل ایجاد مشــکالت گوارشی در 
وعده افطار توصیه نمی شــود. ســیب زمینی آب پز، 
سبزی های پخته مثل کدو، کلم ، گل کلم ، هویج و نخود 
فرنگی ، تخم مرغ آب پز، کره و عسل غذاهای مناسبی 
برای افطار هستند. وی گفت: مصرف بامیه و زولبیا که 
دارای مقادیر زیادی قند و چربی ، اسیدهای چرب اشباع 
و ترانس است ، بسیار محدود شود. به طورکلی زیاده روی 
در مصرف مواد قندی و شیرین از جمله حلوا، شله زرد 
خیلی شیرین و.... در وعده افطار عالوه بر اینکه منجر به 
اضافه دریافت انرژی و چاقی می شود، موجب تضعیف 

سیستم ایمنی بدن می شود.
  عبداللهی در خصوص وعده غذایی شام در روزه داری 
گفت: شــام به عنوان یکی از وعده های غذایی مهم در 
روزه داری باید مورد توجه قرار گیرد. بهتر اســت افراد 
روزه دار حدود یک ســاعت پس از صرف یک افطار 
بسیار ساده و سبک اقدام به خوردن شام کنند. در وعده 
شــام می توان از گروه گوشت ، مرغ یا ماهی ، حبوبات، 
نان یا برنج ، به شــکل پلو و خورش، کوکوها و کتلت 
کم روغن ، خوراک های مختلف با نان سبوس دار همراه 

با سبزی و ساالد، ماست و یا دوغ استفاده کرد.
  وی گفت: غذایی که در وعده شــام خورده می شــود 
باید کم چرب و کم نمک باشد. پس از شام و تا قبل از 
خواب مصرف میوه و مایعات برای جبران کم آبی بدن 
و حفظ ســالمت و ایمنی بدن توصیه می شود. مصرف 
سبزی ، ساالد در هنگام افطار و خوردن میوه بین افطار و 
شام و در فاصله زمانی بین افطار تا سحر به دلیل اینکه 
منبع خوبی از ویتامین C و پیش ساز ویتامین A می باشد 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه می شود. سبزی ها 
و میوه ها هم چنین دارای مقادیر کافی فیبر هستند که به 

پیشگیری از یبوست کمک می کنند.
  عبداللهــی گفت: در وعده شــام به جــای مصرف 
نوشیدنی های شــیرین مانند انواع نوشابه های گازدار، 
ماءالشعیر، آب میوه های صنعتی و انواع شربت ها، توصیه 
می شود از آب آشامیدنی سالم ، دوغ و عرقیات سنتی و 

شربت های خانگی بسیار کم شیرین استفاده شود.

سویه جدید کرونا، مسری ترین جهش ویروس

  ســرویس ســالمت // رییــس اورژانس 
دانشگاه  حوادث  مدیر  و  پیش بیمارســتانی 
علوم پزشــکی هرمزگان از خدمات رسانی به 
۳۲٩۰   بیمار و مصدوم طی طرح امداد نوروزی 

خبر دارد. 
  به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر حســین قاسمی 
گفت: در طرح امداد نوروزی،  تمامی پایگاه های 
اورژانس 115 اعم از 81 پایگاه شهری و جاده ای، 
5 پایــگاه امداد نوروزی، 5 ایســتگاه ســالمت 
نوروزی، ســه فروند شــناور آمبوالنس دریایی 
و یک فروند بالگــرد اورژانس هوایی با بیش از 
600 نفر نیروی خبــره در آماده باش کامل بوده 

و از 25 اســفند تا 14 فروردین ماه 1401، ســه 
هزار و دویست بیســت و پنج ماموریت، توسط 
اورژانس 115 استان انجام، که طی آن، به سه هزار 
و دویســت و نود بیمار و مصدوم، خدمات پیش 

بیمارستانی ارائه شده است.
  قاســمی در ادامه افزود: در مدت یاد شده،993 
حادثه ترافیکــی، که  منجر به مصدومیت و فوت 
1328 نفر شده بود، توسط اورژانس 115 استان 

امدادرسانی شده است.  
  تعداد تصادفات امدادرسانی شده در طرح امداد 
نوروزی1401 نسبت به نوروز سال قبل3.7 دهم 
درصد کاهش اما درصد فوت ناشــی از حوادث 

ترافیکی 25درصــد افزایش) 30 فوتی تصادفی( 
داشته است. در همین راستا 50 حادثه ویژه با 196 
مصدوم و 26 فوتی توسط ستاد هدایت عملیات 
بحران پایش و توســط واحد عملیات اورژانس 

امدادرسانی شده اند.
  بیشترین حوادث ویژه رخ داده به ترتیب عبارت اند 
از حوادث ترافیکی با تعداد مصدوم باالتر از 5 نفر، 
بــا فروانی 25 حادثه، 140 مصدوم و 14 فوتی و 
غرق شــدگی با فراوانی 15 حادثه، 18 مصدوم و 
8 فوتی. اورژانس دریایی و هوایی به ترتیب 36 
و 15 بیمار و مصدوم را از جزایرو  شهرستانها به 

مراکز درمانی مرکز استان انتقال داده اند.

توصیه های تغذیه ای روزه داری در دوران کرونا 

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشریح کرد 

عملکرد اورژانس 115 هرمزگان در طرح سالمت نوروزی

  سرویس ســالمت // یک متخصص و مدرس طب ایرانی 
گفت: یکی از مشکالتی که مبتالیان به کرونا را حسابی اذیت 
می کند سردرد اســت که راه های درمانی آن سبب کاهش 

سردرد افراد می شود.
  مریم نواب زاده اظهار کرد: یکی از راه های درمان این است که تخم 
گشــنیز و نبات را به میزان مساوی با هم ترکیب کرده و بعد از هر 

وعده غذایی یک قاشق غذاخوری از آن را مصرف کنید.
  وی ادامه داد: همچینن می توانید ناحیه پیشــانی و گیجگاه را با 
روغن بنفشــه یا روغن بابونه به صورت مالیم ماســاژ دهید و یا 

می توانید گالب و روغن گل سرخ را روزی چند بار بو کنید.
  این متخصص و مدرس طب ایرانی بیان کرد: یکی از مشکالتی که 
پــس از بهبود هم مبتالیان به کرونا را آزار می دهد تب و بی حالی 
است، یکی از توصیه های کمک درمانی طب ایرانی به درمان ضعف 
و بی حالی این است که یک قاشق مرباخوری از عسل یا مخلوط 
آب و عسل با لیموترش را هر دو ساعت یک استکان آهسته آهسته 
بنوشید و یا اگر دیابت ندارید هر شش ساعت یک قاشق مرباخوری 
شیره انگور را بخورید، سیب پخته یا آب سیب یا فالوده یا مربای 
سیب یا هویچ پخته یا آب هویج مصرف کنید؛ قبل از خواب شبانه 
بــه مدت 15 یا 20 دقیقه پاها را در آب گرم قرار دهید و اگر تب 

ندارید بدن را با روغن بابونه روغن مالی کنید.
  نواب زاده ادامه داد: بدن درد یکی از مشــکالتی است که مبتالیان 
به کرونا را خیلی آزار می دهد، برای درمان بدن درد می توانید 8 تا 
10 سانتی متر چوب دارچین را در دو لیوان آب جوش به مدت یک 

یا دو ساعت دم کنید، بعد از دم کشیدن به آن عسل هم اضافه کنید 
و هر 8 ساعت 6 تا 8 ساعت یک استکان از این ترکیب بنوشید.

  وی بیــان کرد: اگر تب ندارید بدن را با روغن بابونه روغن مالی 
کنید و یا قبل از خواب شــبانه به مدت 15 یا 20 دقیقه پاها را در 
آب گرم قرار دهید همچنین می توانید نصف قاشــق چای خوری 
پودر زنجبیل همراه با یک قاشق چای خوری عسل را مصرف کنید.
  نواب زاده تصریح کرد: یکی از مشــکالتی که در حین یا پس از 
بهبودی ســویه های مختلف کرونا دیده می شود سرفه های خشک 
یا خلط دار اســت ؛ برای درمان سرفه خشک می توان یک قاشق 
غذاخــوری به دانه را در یک لیــوان آب جوش خیس کنید و هر 
نیم ســاعت یک قاشــق غذاخوری از آن را بخورید؛ یک قاشق 
غذاخوری از بنفشــه یا ختمی را در لیوان آب جوش به مدت 10 

دقیقه دم کنید و هر 8 ساعت بنوشید.
  نواب زاده بیان کرد: سه عدد عناب نیم کوب و یک قاشق غذاخوری 
پودر گل ختمی، ســه عدد انجیر و نصف قاشق چای خوری پودر 
آویشــن را با هم مخلوط کنید و با یک لیوان آب جوش بجوشانید 
طوری که نصف لیوان آب بماند و هر 8 ســاعت از این جوشــانده 
بنوشــید.وی برای درمان سرفه خلط دار خاطرنشان کرد: می توانید 
5 عدد عناب نیم کوب را با ســه سانتی متر چوب دارچین با یک و 
نیم لیوان بجوشانید تا به حجم یک لیوان برسد و هر 8 ساعت از این 
جوشانده بنوشید.نواب زاده یادآور شد: پنج عدد عناب نیم کوب را با 
یک قاشق چای خوری پودر ریشه شیرین بیان را با یک و نیم لیوان 

آب بجوشانید تا به حجم یک لیوان برسد و هر 12 ساعت بنوشید.

درمان 
سرفه خشک و خلط دار

 کرونا 

  سرویس سالمت // معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
از تعداد کل ده هزار و چهار صد و نود وپنج مورد بستری در استان 

هرمزگان در ایام  نوروز۱4۰۱ خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر محمود حســین پور ضمن تشــکر و 
قدردانی از کادر درمان کلیه مراکز درمانی اســتان گفت: از 28 اسفند ماه 
1400 تا پایان تعطیالت نوروز1401،  تعداد 10 هزار و 495 مورد بیمار 
بستری و تعداد 74 هزار 467 بیمارسرپایی از خدمات مراکز درمانی کل 
استان هرمزگان بهرمند شده اند.  آمار تعداد کل بیماران کووید بستری در 
مراکز درمانی استان در این بازه زمانی 309 نفر بود همچنین در این ایام 
1448مورد عمل جراحی،514 مورد زایمان طبیعی و 280 مورد زایمان 

سزارین انجام گردیده است. 
  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تعداد کل ویزیت سرپایی )متخصص 
و فــوق تخصص( را  14 هزار و 305 مورد و تعداد کل اعزام های انجام 

شده در استان را  102 نفر برشمرد
  دکتر حســین پور اظهار داشــت: در ایام نوروز کلیه مراکز درمانی استان 
توسط کارشناسان معاونت درمان، از لحاظ نحوه خدمت رسانی به بیماران 
ومشکالت تجهیزاتی و کمبود نیروی انسانی کادر درمان و خدمات پشتیبانی 
مورد بررسی و ارزیابی واقع شدند در  مجموع 62 مورد بازدید به جهت رصد 
خدمات انجام گردید که ازاین تعداد 34مورد بازدید از مراکز بیمارســتانی، 

و 28 مورد بازدید از درمانگاه های خصوصی و MMT انجام شده است. 
  وی در ادامــه اعالم کرد: بخــش های اورژانس، ICU و بســتری کلیه 
بیمارســتان ها فعال و خدمات تصویربرداری، آزمایشــگاه و داروخانه به 
صورت 24ســاعته در جریان بودند. کلیه بیمارســتان هــا آمادگی الزم 
درخصوص پذیرش بیماران کووید را داشته و آمادگی الزم به جهت  احتمال 
طغیان کووید  اتخاذ گردیده بود. در این ایام بخش های دیالیز و تاالسمی 

فعال بودند و ازنظر تجهیزات پیش بینی های الزم انجام شده بود.

ده هزار بیمار در نوروز در بیمارستان های هرمزگان بستری شدند

  سرویس ســالمت // طی سال های اخیر در 
جوامــع مختلف، اســتفاده و تزریق ژل های 
موسوم به جوان ســاز صورت یا حجم دهنده 
برای کاهش چیــن و چروک  ها، رفع گودی ها 
یا آثار ناشی از پیری در صورت رو به افزایش 

است.
  به طوری که پس از بوتاکس دومین ماده شــایع 
تزریق شده در صورت، ژل جوان  ساز است. برخی 
از این مواد بعضا اثر پرکننده ای یا فیلر هم دارند که 

باز هم تحت نام کلی ژل شناخته شده اند.
  ژل هــا بــه دو دســته هیالورونیک اســید یا 
غیرهیالورونیک اسید تقسیم می شوند. دسته اول یا 
هیالورونیک اسیدها به علت امکان برگشت اثرشان 
با کمک آنزیم هیالورونیداز که آنها را تجزیه می کند، 
محبوبیت بیشــتری دارند؛ زیــرا در موارد نتیجه 
نامطلوب راه حلی برای از بین بردن آن وجود دارد.

متاســفانه با توجه بــه ســودآوری تزریق این 
گونه مواد و جذابیت آن برای مشــتریان، تزریق 
مواد غیراســتاندارد و غیر قانونی از ســوی افراد 
غیرمتخصص به بروز عــوارض گاه فاجعه بار و 
حتی مرگ منجر شده اســت. برای جلوگیری از 
عوارض ابتدا باید بدانیم تزریق فیلرهای سیلیکون، 
ژل پلی اکریل آمید و گلیسیرین ممنوع است. این 
مواد می توانند باعث تشــکیل توده های عفونی، 
زخم هــای غیر قابل درمان، از بین رفتن وســیع 
پوست، عفونت خون، فرستادن لخته به اندام های 

حیاتی بدن و حتی مرگ شوند.
  ایــن مواد را بیشــتر افراد شــیاد و کارنابلد در 
محیط های غیردرمانی نظیر آرایشــگاه های زنانه 
تزریــق می کنند. از طرفی حتی در صورت تزریق 
مواد اســتاندارد احتمال بروز عارضه وجود دارد 
که پیشــگیری از قسمتی از آن به تکنیک و تبحر 
فرد برمی گردد. افراد کارآزموده و متخصص نحوه 
درمــان عوارض را نیز می دانند. از جمله عوارض 
تزریــق ژل ها و فیلرهای مــورد تایید می توان به 
چنین مواردی اشــاره کرد: تزریق بیش از حد و 
برجستگی غیرطبیعی لب یا خط خنده، کبودی و 
قرمزی محــل تزریق، تورم محل تزریق که گاهی 
به صورت حاد و گاهی به صورت تاخیری و مزمن 
رخ می دهد. نفوذ ماده تزریق شده به مناطق دیگر، 
تشکیل توده های زیرپوستی که می تواند عفونی یا 
غیرعفونی باشــد، واکنش های حساسیتی به ماده، 
ایجاد تغییر رنگ آبی در پوست زیر نور و انسداد 
عروق. عارضه انسداد عروق بر اثر ماده تزریق شده 
می تواند به کوری منجر شود. تزریق در نواحی پل 
بینی، خط خنده و لب ها بیشــترین خطر را دارد و 
فرد تزریق کننده باید اصول خاصی را حین تزریق 
رعایت کند و به ساختار عروق و محل حرکت شان 
در این نواحی آگاهی داشته باشد. توصیه می شود 
درصورت تمایل به استفاده از چنین محصوالت و 
راه حل های درمانی، از مواد اســتانداردی استفاده 
کنید که پزشــک یا افراد دارای مدرک تخصصی 

تزریق می کنند.

درمان عوارض 
ژل  های جوان  ساز 
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  مصاحبه اختصاصی// کودکان احساسات مختلفی 
از جمله خشم را تجربه می کنند و وظیفه والدین این 
است که بتوانند شیوه  های کنترل خشم به کودک را 
آموزش دهند. در واقع خشم در ابتدا احساسی است 
که کودک نمی داند چگونه باید با آن برخورد کند و 
در صورتی که مورد غفلت قرار گیرد، می تواند سبب 
طرد شدن کودک از جانب هم ســن و ساالن، افت 
تحصیلی و اشکال در ســالمت روانی در بزرگسالی 
شود. شیوه هایی مانند بازی درمانی، داشتن قوانین و 
آموزش مهارت های مقابله ای سالم می تواند به کاهش 
خشم در کودکان کمک کند. در این شماره به گفتگو 
با نسیم جعفری، روانشناس کودک، مدرس دانشگاه 
و محقق و پژوهشــگر در حیطه روانشناسی کودک 
است پرداختیم و از دریچه نگاه او به مسأله کنترل 

خشم در کودکان نگریستیم.
دریا: خشم در کودکان چه تعریفی دارد؟

خشم نیز مانند بسیاری از احساسات و رفتارهای انسانی 
الزمه داشــتن زندگی خوب و مناسب است و در مواقع 
مناســب، فوایدی نیز برای فرد به همراه دارد. به گونه ای 
 که در موقعیت هایی نظیر خطر و تهدید، بروز دادن خشم 
می تواند جان ما را نجات دهد. پس خشــم هم می تواند 

مثل بقیه عواطف انسان کاربردی و مفید باشد.
  خشــم را یک احســاس ثانویه می دانند، زیرا ما برای 
حفاظت از خودمان در برابر احساساِت آسیب  پذیر دیگر 
یا پنهان کردن آنها، به خشم متوسل می شویم و منظور از 
ثانویه بودن این احساس، این است که قبل از خشم ممکن 
است احســاس هایی چون ترس، ظلم و ... داشته باشیم 
 که پنهان شــدن این احساسات اولیه منجر به بروز حس

خشم می شود.
 دریــا:  خشــم در کــودکان چگونــه بــروز پیــدا 

می کند؟
1- مشاهده و الگوپذیری : یادگیری اولین و مهم ترین دلیل 
پرخاشــگری در کودکان است. همانطور که بارها یادآور 
 شــدیم،کودکان به طور مســتقیم از والدین الگو برداری 
می کنند و اگر به عنوان پدر یا مادر ُخلق و خویی عصبانی 
و پرخاشــگر داریم، فرزندانمان نیز پرخاشگر می شوند 
چراکه کودکان با والدین خود همانند ســازی می کنند و 
این همانندسازی کاماًل ناخودآگاه صورت می گیرد. یادمان 
باشد که حتمًا الزم نیست با خوِد کودک پرخاشگری کرده 
باشیم؛ همین که او شاهد پرخاش پدر و مادر با یکدیگر 
یا دیگران باشــد، این رفتار را فرا می گیرد. مشــاهده ی 
 فیلم های خشــن و بازی های کامپیوتری نیز شــامل این 

الگوپذیری می شود.
2- ناکامی: ناکامی از دیگر دالیلی است که به پرخاشگری 
می انجامد. وقتی کودک به هدف خود دست نیابد و ناکام 
شود، یکی از رفتارهایی که از او سر می زند پرخاشگری 
است و اگر با پرخاشــگری به خواسته ی خود برسد این 

رفتار در او تثبیت می شود.
3- اضطراب  : کودکان مضطرب کودکان ناآرامی هستند. 

آن ها پرخاشگری می کنند .
4- افســردگی :  همراه بودن پرخاشگری وکج خلقی در 
کودکان با عالمت های دیگری، چون شب ادراری، دوری 
گزیــدن، گریه های بی دلیل و افت تحصیلی در مدرســه 

می تواند نشانه ای از افسردگی باشد. 
5- عوارض مصــرف دارو:  مصرف برخــی از دارو ها 
دارای عوارض جانبی از جمله کج خلقی و پرخاشــگری 
 اســت که البتــه با قطع مصــرف )تحت نظر پزشــک( 

خاتمه می یابد.
6- مدرسه : کودکان گاهی در مدرسه قربانی پرخاشجویی 
سایر دانش آموزان یا معلمان هستند و این باعث می شود 

که خود آن ها نیز پرخاشجو شوند.
 دریا:  مهارت کنترل خشــم در کودکان را چگونه 

تقویت کنیم ؟
  کــودکان معمــوال در درک تفــاوت میان احســاس 
عصبانیــت و رفتــار پرخاشــگرانه مشــکل دارند. به 
 کودکتان یاد دهید که احســاس خســتگی و عصبانیت و

 ناامیدی شــان را برایتان بگویند و بــه کالم آورند. در 
کــودکان اغلب احساســاتی مثل ناراحتی و آســیب به 
شــکل رفتار پرخاشــگرانه نمود پیدا می کند. همچنین، 
به او بگویید که احســاس عصبانیت کردن خوب است. 
عصبانیت هم مثل بقیه احساسات است و بعضی وقت ها 
ما احساس عصبانیت می کنیم و اصاًل چیز عجیب یا بدی 
نیست، ولی باید بتوانیم عصبانیتمان را با کالم ابراز داریم 
 نه اینکه با رفتار پرخاشــگرانه، کتک زدن یا فحش دادن 

بروز دهیم.
  فرصت هایی را برای صحبت کردن درباره عصبانیت با 
 کودکتان فراهم کنید و در موقعیت های مختلف احساس 
عصبانیت تان را به شــکل کالمی بروز دهید. مسئولیت 
 رفتار خود را بپذیرید وقتی که عصبانی می شوید از کوره 
در مــی روید بعد از کودک معذرت خواهی کرده و رفتار 
صحیح خود را بروز دهید.یک قانون نوشته شده در خانه 
تان بگذارید که مشــخص می کند که چه کار می توانند 
بکنند وقتی که عصبانی می شــوند و اگر قانون را رعایت 
نکنند چه پیامدهایی برایشان دارد. قوانین عصبانیت باید 
با مرکزیت ادب و احترام باشــد چون احساس عصبانیت 
ایــن حق را به آنها نمی دهد کــه به دیگری بی احترامی 
 کرده یا به آنها آســیب بزنند و پرخاشــگری بطور کلی 

ممنوع است.
  کودکان نیاز دارند راه های مناسب غلبه بر عصبانیت را یاد 
بگیرند. و بهتر است به جای اینکه بگوییم برادرت را نزن 
و به آنها بگوییم که چه کار کن وقتی احســاس عصبانیت 
می کنی. و وقتی شما از شیوه گوشه نشانی به عنوان قانون 
اســتفاده می کنید تا تنبیه، کودک یاد می گیرد که در اوج 

عصبانیت در گوشه ای آرام بگیرد تا عصبانیتش فروکش 
کند.از همه مهمتر اینکه به او راههای غلبه بر عصبانیتش 
را یاد دهید:مثاًل وقتی خیلی عصبانی است محل مناقشه 
را تــرک کند،یا چند دقیقه به خود فرصت دهد تا حالش 
بهتر شــود،یا به صورت کالمی از خــود دفاع کند،مثاًل 
 به خواهرش بگویــد: »اصاًل از کارت خوشــم نیامد«.
 به طور کلی شما می بایست راه های حل مسئله را به کودک

 یاد دهید.
 دریا: مهارت کنترل خشم در کودکان از چه سنی 

می توان آموزش داد؟
البته یادگیری مشاهده ای و شــیوه ای که بزرگساالن و 
 اطرافیــان در مواجهه با این موقعیت ها از خود نشــان 
می دهنــد، در عملکرد کودک موثر اســت. اما در یک 
تربیت فعال و مداخله ی بهنــگام می توانید این مهارت 
از ســن دو ســالگی به بعد بتدریج و با زبان کودکانه با 
بچه ها تمرین کنید.از ســه سالگی به بعد کودک از درک 
بیشــتری برخوردار شده و حاال می توانید یک گفتگوی 

 دو طرفــه با او داشــته باشــید. برای این منظــور ابتدا 
درباره ی انواع احساسات با کودک صحبت می کنیم.این 
کار را مــی توانید با گروه های چنــد نفره در خانواده یا 
حتی کالس انجام دهید. بعد با کمک شــما یا به تنهایی 
تصاویــری را از روزنامــه یا مجالت بریده و ســپس 
 روی میز یا زمین بچینید و درباره ی احســاس هر کدام 

صحبت کنید.
دریا: نقش و جایگاه والدین در کنترل خشــم در 

کودکان چه می تواند باشد؟
  به طور کلی همراهی والدین، محور اصلی کنترل خشــم 
کودکان می باشد.بسیاری از شما این بازی ها را می شناسید 
و گاهی با فرزندتان آن ها را بازی کرده اید؛ اما شاید ندانید 
همیــن بازی های ســاده راهی برای تــــخلیه روانی و  
هیجانی و کنترل خشم فرزندتان می باشد. در ادامه تعدادی 
بازی که می تواند به آموزش مهارت کنترل خشم کودکان 

کمک کند را بیان می کنیم.
 حباب بــازی: حباب بازی، یکی از همان نوع بازی های 
ساختن و خراب کردن است. کودکان برای ساختن حباب، 
مجبورند تنفس آرام، طوالنی و آهســته داشــته باشند و 
همین مســئله، به آرامش کودک کمک می کند. این بازی 
برای کودکان 3 تا 5 ساله مناسب است. بــــازی کودکان 
یکی از مهمترین عوامل رشد و کسب مهارت کودکان است 
که می تواند در ســــالمت روان آن ها نیز بســیار موثر 

باشد.
  ِگل بــازی و خمیر بازی:  یکی از بهترین بازی ها برای 
پرورش و تربیت کودک، ِگل بازی و خمیر بازی اســت. 
ِگل بــازی و خمیر بازی، هم برای رشــد خــــالقیت 

کودک و هم برای تخلیه هیجانی و کنترل خشــم او 
موثر اســت. بهتر اســت در این بازی از قالب های 
آماده اســتفاده نکنیــد تا کــودک هیجاناتش را به 
راحتــی و بدون هیچ تســهیل کننده ای ابــراز کند. 
این بــازی برای ســنین 3 تا 11 ســال مناســب 
 اســت و به کاهش پــــرخاشگری کودکان کمک 

می کند.
پاره کردن روزنامه: بــرای کودکتان مقداری 

روزنامه باطله تهیه کرده و به او بگویید هر 
وقت عصبانی شد و خواست واکنش 

نشــان دهد، روزنامه هایش را تا 
 آنجا کــه می تواند پاره کرده و 

ریز ریز کند.
این  بادکنک های خشــم: 
مســتقیم  بیان  بــازی، 
خشم اســت. کودک با 
نفس های ســنگین و 

عمیق به داخل بادکنک، می تواند انتقال خشم خود به داخل 
بادکنک را لمس کند و ببیند. والدین باید به او بفهمانند که 
نفس های او، همراه با خشــم است که در حال پر کردن 
بادکنک می باشد. ســپس از او بخواهید که بادکنکش را 
بترکاند. او بدون اینکه به کسی آسیبی برساند خشم خود 
را تخلیه کرده است. همچنین کودک می تواند با تخلیه باد 
بادکنک و مشاهده آن، خالی شدن خشم را مشاهده کند. 
 به این ترتیب عــصبانیت کودکان فروکش کرده و آرامش 

خواهند یافت.
بازی پا کوبیــدن: در این بازی کودک مجاز اســت که 
پاهایش را به هرشکلی که می خواهد به زمین بکوبد. باید 
سعی کنید که سالمت کودک به خطر نیافتد و یا کفش پای 
او باشد یا در زمینی نرم به این کار بپردازد. به او بگویید 
که عصبانیت و خشــمش، با هر ضربه از پاهایش خارج 

شده و روی زمین پخش می شود.
بازی الک پشــت ماورا : این بازی بر اساس قــــصه 
درمانی اســت و به کودک می گوییم که الک پشــتی در 
گذشــته ها زندگی می کرده که مانند تو عصبانی می شده 
و از خود پرخاشــگری نشان می داده اســت. تا این که 
روزی پدربزرگش او را صــدا می زند و به او الگوهایی 
 یاد می دهد. بعد از توضیح داســتان بــه بیان مراحل آن

 خواهیم پرداخت.
در مرحله اول به کــودک یاد می دهیم که وقتی عصبانی 
شــد صحنه را ترک کند و و از جمع خارج شود. سپس 
مقــداری فکر کند و خود را آرام کند.در مرحله دوم به او 
آموزش می دهیم که چند نفس عمیق بکشد و در مرحله 
بعد بتواند دســت خود را بر روی شکمش گذاشته و 3 

ثانیه نفس خود را حبس کند و با 3 شــماره هوای درون 
ریه های خــود را تخلیه کند. در مرحلــه چهارم کودک 
باید به این مســئله فکر کند کــه در آن لحظه چه کاری 
می توانسته انجام دهد و در آخرین مرحله کودک به جمع 
و گروه بــاز می گردد. قصه درمانی و بازی درمــــانی 
کــودکان از روش هــای بســیار موثــر و کاربردی در 
جهــت درمان و رفــع اختــالالت رفتــاری و روانی 
 کودکان اســت کــه می توانــد نتایج خوبی بــه همراه 

داشته باشد.
نکته بسیار مهم در استفاده از بازی برای کنترل خشم کودکان 
این اســت که کودک به تنهایی موضوع را یاد نمی گیرد، 
بلکه کامال وابســته به آموزش والدین هستند. بنابراین، 
والدینی که به روش های تربیتی مسلط نباشند و نتوانند یا 
نخواهند برای آمــوزش به کودکان خود وقت بگذارند، 
 در آینــده نمی توانند انتظار رفتــار منطقی و معقول از او 

داشته باشند.
دریا: کالم آخر؟

به کودک یاد بدهید که در وهله اول، ســعی کند از محیط 
خارج شود و برای آرام شــدن صبر کند. همچنین الزم 
اســت که والدین در طول این بازی ها، به کودک، هیجان 
خشــم را توضیح داده و در طول بازی ها، به او نشــان 
دهند که چگونه خشــم از سر و بدن او به نوک انگشتان 
می آید و با کاری که می کند، از بدن او خارج می شــود. 
کــنترل خشم، مهارتی است که اگر درست آموخته شود، 
 تضمین یک زنــــدگی سالم و بی دردســر را در آینده 

خواهد داد.

نسیم جعفری، روانشناس کودک در مصاحبه با روزنامه دریا نحوه مدیریت و کنترل خشم در کودکان را تشریح کرد

راههای غلبه بر عصبانیت را به کودک یاد دهید
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برای جلوگیری از شوری و خشک شدن چاه ها؛ 

بهره برداران حفر چاه های غیرمجاز 
را گزارش دهند

یادداشت

 

مجری طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی هرمزگان، در یادداشــتی به مسائل 
مختلف پیرامــون اجرای طرح »احیاء و تعادل 
اســتان  در  زیرزمینی«  آب  منابع  بخشــی 

هرمزگان پرداخت.
 امید رضویان در یادداشت خود آورده است:منابع 
آب زیرزمینی کشور به واسطه برداشت های بی رویه 
طی ســالیان گذشته شرایط مســاعدی را تجربه 
نمی کنند و این امر نیز ناشی از تفکر نامتناهی بودن 
این منابع توسط برخی از بهره برداران است.دشت ها 
و آبخوان  آن ها، تنها منابع و ذخیره گاه آب های کشور 
برای آیندگان محسوب می شــود و باید به مفهوم 
محدود بودن این منابع توجه کرد؛ چراکه کاهش یا 
افزایش این منابع بستگی به 2 عامل ورودی به دشت 

و خروجی از آن دارد.
  ورودی به دشــت از طریق بارندگی اتفاق می افتد 
و خروجــی آن نیز از طریق چاه صرف بخش های 
مختلف مانند کشاورزی، شرب، بهداشت، صنعت و 
... می شــود؛ به همین جهت اگر میزان خروجی از 
ورودی بیشــتر باشد، ذخایر آبی رو به خالی شدن 

خواهند رفت.
  یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت 
این اســت که این منابع زیرزمینی، تنها ذخایر آب 
برای آیندگان است و در صورت عدم استفاده بهینه 
و اصولی از این منابع، فرزندان و نسل های آینده ما 

با چالش جدی روبرو خواهند شد.
قانون گــذار و وزارت نیرو با بررســی ها و انجام 
اقدامات کارشناســی، طرحی ملی را تحت عنوان 
طرح »احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی« را 
با هدف احیاء و برگرداندن تعادل به دشت های ایران 
به تصویب رساندند. این طرح تمام ابعاد حکمرانی 
را از جملــه اقدامات نرم افزاری، ســخت افزاری، 
فرهنگ ســازی، ســلبی و ... را برای دنبال کردن 
 اهداف پوشــش می دهد و در هفت فصل خالصه 

می شود.
هــدف این طرح تعادل بخشــیدن بــه منابع آب 
زیرزمینــی برای تداوم فعالیت های توســعه ای در 
کشــور اســت چراکه در بســیاری از دشت ها که 
برداشت بی رویه بهره برداران روبرو هستم، کیفیت و 
کمیت آب به شــدت افت کرده است به نحوی که 
دیگر امکان انجام فعالیت های کشاورزی و صنعتی 

مرسوم منطقه وجود ندارد.
در این طرح اقدامات ســخت افزاری مختلفی نظیر 
نصب کنتور، پر کردن چاه های فاقد پروانه، تعدیل 
پروانه بهره برداری، جلوگیری از اضافه برداشــت و 
... برای کنترل میزان خروجی از دشت و جلوگیری 

از برداشت های غیرمجاز در نظر گرفته شده است که 
تمام این برنامه ها یک هدف، یعنی تداوم فعالیت های 
اقتصادی و روزمره زندگــی در تمام ابعاد را دنبال 
می کند. یعنی جلوگیــری از حفر چاه غیرمجاز در 
یک منطقــه و یا پر کردن آن، به حفاظت از کیفیت 
و کمیت تمام چاه های بهره برداران موجود در یک 

دشت کمک می کند.
 فرهنگ ســازی در اجرای طرح احیــاء و تعادل 
بخشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه اگر 
بهره بردار با مفاهیم و منافع مرتبط با مدیریت منابع 
آب، آشنا باشد، همکاری بهتری در راستای تحقق 

اهداف، انجام خواهد شد.
ارتقاء ســطح آگاهی جوامع هدف از طریق اجرای 
برنامه های فرهنگ ســازی مختلف بــا بهره گیری 
از ظرفیت های روحانیون، بســیجیان، ائمه جمعه، 
دانش آمــوزان، معلمان و ... کمک بســیار خوبی 
برای رســیدن به اهداف طرح، که تعادل بخشیدن 
به آبخوان ها اســت می کند. یعنی بهره بردار وقتی از 
مضرات حفر چاه غیر مجاز در کنار چاه خود، آگاه 
باشد، حتما گزارش های الزم را به نیروهای گشت و 

بازرسی ارائه خواهد کرد.
همکاری و جلب مشــارکت مردم در برای تحقق 
اهــداف طرح احیــاء و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی اهمیت ویــژه ای دارد به گونه ای که یک 
فصل از طرح به مدیریت مشــارکتی اشــاره دارد. 
بر این اساس تقویت تشــکل های مردم نهاد برای 
فاصله گرفتن دولت از تصدی گری و ســپردن امور 
مرتبــط با مدیریت منابــع آب و نظارت جزئی به 
خود مردم در دستور کار قرار دارد و در  این زمینه 
قراردادهای مشارکتی متعددی در سطح استان انجام 
شده است و به دنبال گسترش فعالیت در این بخش 

هستیم.
  در پایان باید توجه داشــتیم که تمام بهره برداران 
موجود در یک دشت، از یک آبخوان یا به اصطالح 
ظرف، آب برداشت می کنند و ظرفیت آب موجود 
در ظرف نیز محدود اســت به همین جهت هر چه 
برداشت بیشتر شود، منابع با سرعت بیشتری به اتمام 
می رســند؛ این افزایش برداشت می تواند جنبه های 
مختلفی از اضافه برداشــت چاه های دارای مجوز 
و برداشــت غیر مجاز داشته باشد؛ به همین جهت 
بهره  برداران مســتقر در دشت، با ارائه گزارش های 
الزم به ســامانه 1118، می تواند باالترین تاثیر را 
در جلوگیری از خشک و شور شدن چاه های خود 

داشته باشند.
  خشکســالی های طوالنی مدت ســالیان گذشته 
هرمزگان، بر اهمیت حراســت و حفاظت از منابع 
آبی می افزاید و امید اســت با همکاری حداکثری 
بهره  برداران بخش های مختلف، تعادل به دشت های 

استان هرمزگان بازگردد.

امید رضویان
مجری طرح احیاء و تعادل بخشی 

منابع آب زیرزمینی هرمزگان

  گروه گزارش // همزمان با فرا رسیدن ایام 
نــوروز و آغاز قرن جدیــد و پس از حدود 
دوســال محدودیت هاي ناشي از بیماري 
کووید ۱٩ ، سفرهاي نوروزي شدت بیشتري 
به خود گرفت و هرمزگان و بخصوص برخي 
جزایر به عنوان مقصد نهایي گردشگران شد 
تا تعداد زیادي از مسافران به آن سفر کنند. 
در این بین ،برخي رفتارهاي خارج از عرف 
و قانون تعدادي از مسافران موجب رنجش 
خاطر اهالي و بومیان استان هرمزگان شده 

است.
 به همین راحتي

  یکي از شــهروندان بندرعباسي که در ایام عید 
به یکي از بازار هاي مرکزي رفته مي گوید: در 
خودرو ام نشسته بودیم که ناگهان خانمي بالغ و 
جوان را دیدم که با یک دامن کوتاه بدون اینکه 
پاهایش را پوشــانده باشد خیلي آرام و طبیعي 
همراه با مرد ســالخورده اي کــه پدرش بود از 
عــرض خیابان عبور کردند و بعــد از عبور از 
پیاده رو وارد یکي از بازارهاي نزدیک ســاحل 
شــدند. برایم جاي سوال دارد که پدر این خانم 
چطور غیرت و مردانگــي اش اجازه مي دهد 
دخترش این چنین در انظار عمومي ظاهر شود؟

 حتي در خیابان
  شهروند دیگري که به همراه خانواده خود براي 
خرید به یکي از فروشگاه هاي سطح شهر رفته 
اســت توضیح مي دهد ؛ بــراي خرید به یکي 
از فروشــگاه هاي زنجیره اي در محله اوقاف 
بندرعباس رفته بودیم بعد از خرید و خروج از 
فروشــگاه  نگاهم به آن طرف خیابان افتاد که 
دختر و پسر جواني ، در روز روشن و در  مقابل 
چشــم همه مردم بدون هیچ نگراني و در کمال 
آرامش رفتاري از خودشان نشان مي دانند که از 
نظر فرهنگ عمومي و مردم هرمزگان جایش در 
خیابان نیست و همه  مردم و حاضران را دچار 

حیرت کرده بودند.
 نورز در خانه

  شــهروند دیگري نیز از پدیده بي حجابي در 
خودرو ابراز نگرانــي مي کند و مي گوید؛ قبل 
از فرا رسیدن ایام نوروز بعضي وقت ها و خیلي 
اتفاقــي ممکن بود کســاني را ببینیم که هنگام 
رانندگي روسري از سرشــان مي افتد که البته 
بالفاصله آن را درســت مي کردند ولي در ایام 
عید نــوروز این موضوع کامال تغییر ماهیت داد 
و در حال حاضر و بخصوص در بازار ، سواحل 
شهر و مکان هاي عمومي ممکن است کساني را 
ببینیم که اصال چیزي به عنوان روسري به همراه 
ندارند که اگر یک وقتي الزم شد یا کسي به آنها 
تذکر داد آن را به ســر بکشند انگار در ایام عید 
نوروز شهر بندرعباس از حیا ، حجاب و قانون 
کامال خالي مي شــود. در حالي که بسیاري از 
مردم هرمزگان به حجاب و عفت فرزندانشــان 
کامال پایبند هستند و با این وضعیت شماري از 
خانواده ها ترجیح مي دهند ایام عید قید گردش 

در طبیعت و یا کنار ساحل را بزنند.

  مردان بي حجاب
 یکي دیگر از شهروندان که به همراه خانواده اش 
به ساحل بندرعباس رفته است توضیح مي دهد؛ 
متاسفانه برخي از مسافران گمان مي کنند وقتي 
به ســاحل و دریا مي رســند دیگر نیاز نیست 
هیچ پوششي داشــته باشند؛ بعضي وقت ها در 
کنار ساحل و یا حتي در فواصلي بسیار دورتر 
 از آب و نزدیــک به خیابان اصلــي مرداني را 
مي بینیم که تنها با یک لباس زیر در کنار خیابان 
ایســتاده اند و همان جا اقدام به پوشــیدن یا 
تعویض لباس شان مي کنند. به نظر من حجاب 
فقط مخصوص خانم ها نیست و مردان هم باید به 
فرهنگ عمومي و عرف هاي اجتماعي شهرهایي 
که به آنجا مسافرت مي کنند احترام بگذارند. آیا 
این افراد حاضر هســتند در محل کار یا در یک 
مهماني عمومي  با همین سر و وضع رفت و  آمد 
کنند؟ قطعًا خیر! پس چرا در سواحل هرمزگان 
 چنین رفتارهایي عجیب و خــارج از عرف را 

مي بینیم؟
  آش نخورده و دهان سوخته

 یک راننده تاکسي اینترنتي در خصوص ماجرایي 
که برایش پیش آمده توضیح مي دهد؛ روزي دو 
نفر مسافر خانم را سوار کردم که وضع حجاب 
خوبي نداشتند ؛ در مســیر متوجه شدم پلیس 
توجهش به خودروي من و دو مســافر داخل 
ماشین جلب شده ، بعد از گذشت چند روز براي 
صاحب خودرو که پدرم بود پیامک آمد که شما 
مي بایست به پلیس امنیت اخالقي مراجعه کنید. 
بعد از مراجعه به پلیس از ما تعهد گرفتند که به 

خاطر قانون شکني مسافراني که فرهنگ عمومي 
و قانون را رعایت نکرده اند باید تعهد بدهید که 
دیگر مرتکب چنین بي قانوني نشوید. چرا کساني 
به خودشان اجازه مي دهند خالف قانون رفتار 
کنند و قانون با آنها هیچ برخوردي نمي کند آن 
وقت پلیس راننده خودرو را بابت این موضوع 
جریمه مي کند؟ اي کاش حداقل پلیس خودرو 
من را همان جا نگه مي داشــت و در مورد این 
موضوع از من توضیح مي خواســت. گذشته از 
ایــن، چنین مواردي موجب بروز ســوء ظن و 

بدگماني در بین مردم و خانواده ها مي شود.
  مــردم قشــم از هنجارشــکني هــا

 گالیه مندند
  به گزارش خبرگزاري تسنیم که در تاریخ 13 
اســفند 1400 منتشر شده است حجت االسالم 
غالمرضا حاجبي امام جمعه جزیره قشــم در 
بخشــي از خطبه هاي نمــاز جمعه به موضوع 
هنجار شکني ها در این جزیره اشاره مي کند و 
مي گوید: مردم قشم مردمي با فرهنگ و مبادي 
آداب اســالمي و دیني هستند، مردم در جزیره 
قشم نمي توانند هنجارشکني ها را تاب بیاورند و 
همگان باید در مقابل مسائلي که سبب کدورت و 
ناراحتي مردم مي شود بایستند. برگزاري مراسم با 
موسیقي حرام در فضاهاي عمومي به دغدغه اي 
دیگر در جزیره تبدیل شده که این امر نیز گالیه و 

شکایت مردم را در پي داشته است.
  در جزیره هرمز چه خبر است؟

  حجت االســالم والمسلمین حسن کریمي دبیر 
ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان هرمزگان  

روز سیزدهم بهمن ماه 1400  در دیدار با فرمانده 
انتظامي هرمزگان که خبرگزاري تســنیم آن را 
منتشر کرده است توضیح مي دهد: امروز جزیره 
هرمز به مقصد خیل عظیمي از هموطنان گردشگر 
تبدیل شــده و این موضوع باعث آسیب هایي به 
زیست بوم جزیره مي شود، اگر به تاریخچه جزیره 
هرمز نگاه کنید در هر زمینه اي پیشرو در ارزش ها 
بوده اســت اما امروز متاسفانه این جزیره محلي 
شــده براي آســیب به دین و اسالم و همینطور 
آسیب رساندن به فرهنگ مردم ساکن و فرهنگ 
محلي هرمز در مخاطره جدي قرار گرفته است.  
کالنتري جزیره هرمز باید توسعه پیدا کند، هرمز 
در حال حاضر از ســطح یک بخش فراتر رفته 
و باید به عنوان یک شهرســتان به آن نگاه کرد، 
همین طور امکاناتي که میخواهیم ارسال کنیم باید 
در حد یک شهرستان باشد، در بحث ساحل هم 
همه نگاه ها به ستاد امر به معروف و نهي از منکر 
اســت اما باید بدانیم ستاد امر به معروف بازوي 
اجرایي براي انجام اهداف مــورد نظر را ندارد، 
قانون به گونه اي اعضاي ستاد را گمارده که وجود 
هر شخص و هر نهاد براي انجام اهداف ضروري 
است. متاسفانه رستوران ها و سفره خانه هایي که 
کمپ بوم گردي ایجاد کردند گزارشاتي مي رسد 
که خوراک هاي حرام سرو مي شود و یا اتفاقات 

که مي افتد بسیار عادي انجام مي شود. 
  مسئوالن باید فرهنگ سازي کنند

 بدون شــک مســئوالن اســتان هرمزگان در 
حوزه هاي مختلف تالش مي کنند بیشــترین و 
بهترین خدمات را به مردم و مسافران نوروزي 

ارائه دهند و در خصوص موضوعات فرهنگي 
و اجتماعي نیز بیشــترین مدارا و همراهي را با 
مردم داشته باشند تا به این ترتیب موجب رنجش 
و تنش کمتري در بین عموم مردم شوند. ولي از 
ســوي دیگر این نکته را نباید فراموش کرد که 
رها کردن موضوعات فرهنگي نتیجه اش چیزي 
مي شود که در ایام نوروز 1401 در بندرعباس 
شــاهد آن بوده ایم ، متاســفانه در حال حاضر 
عده اي استان هرمزگان و بخصوص برخي جزایر 
آن را به عنوان مناطق آزاد و بدون قانون فرهنگي 
و اجتماعي تصور مي کنند و با این تصور غلط؛ 
و با خیال راحت دســت به کارها و رفتارهایي 
مي زنند که با اصول قانوني ، عرفي و شــرعي 
کشور و این منطقه مغایرت دارد و سبب آزردگي 
خاطر اهالــي و بومیان این شــهرها و مناطق 
مي شود. از ســوي دیگر و بدون شک برخورد 
قهر آمیــز آخرین نقطه و مرتبه در فعالیت هاي 
اجتماعي و فرهنگي خواهد بود که در نگاه کمتر 
کسي مورد تایید است و به جز در موارد خاص 
کاربردي ندارد. در این بین الزم است مسئوالن 
در حوزه هاي مختلف فرهنگي به موضوع فضا 
سازیهاي فرهنگي متناســب با فرهنگ جامعه 
و لزوم احترام گذاشــتن مهمانــان نوروزي به 
ارزش هاي فرهنگي مقاصد خودشــان بیشــتر 
برنامه ریزي کنند. درست مانند همان برنامه هایي 
که در خصوص حفظ محیط زیست و لزوم توجه 
و اهمیت آن بیان مي شود تا با پي بردن به اهمیت 
حفظ و احترام به آنها موجب حفظ فرهنگ بومي 

این مناطق هم شود.

Taha           @ gmail.com
محمد زارعی/دریا
1089

تورم بدحجابي در نوروز هرمزگان

جاي خالي مسئوالن 
براي محافظت از فرهنگ عمومي هرمزگان


