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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف
 ۲۰هزار تن کاغذ وارداتی

وضعیت تهویه مدارس
هرمزگان نگران کننده است
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استاندار هرمزگان عنوان کرد

استفاده ازرویداد
جام جهانی برای توسعه
ظرفیتگردشگریهرمزگان

دستور قضایی برای تعیین تکلیف  ۲۰هزار تن کاغذ وارداتی موجود در انبارهای اطراف بندر شهید رجایی
بندرعباس و ترخیص  ۳هزار تن از این کاغذها ظرف یک هفته صادر شد

2

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد

افزایش  ۱۱درصدی
مصرف برق در هرمزگان
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تولید و عرضه بتن آماده

دفترمرکزی 32212929- 32212828:
کارخانه 32561030-31:
آدرس :بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده
به میدان شهدا نبش خیابان دانش ساختمان
بنی هاشمی واحد 2

گروه خبر  //رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف  ۲۰هزار تن
کاغذ وارداتی موجود در انبارهای اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس و ترخیص  ۳هزار تن از این کاغذها
ظرف یک هفته خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ پس از کشف محموله بزرگ کاغذ وارداتی در یکی از انبارهای اطراف بندر شهید رجایی
بندرعباس ،رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و جمعی از مسئوالن قضایی و
انتظامی با حضور در محل این انبار ،به منظور تعیین تکلیف کاالهای موجود تصمیمات الزم را اتخاذ نمودند.مجتبی
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید با اشاره به سابقه نگهداری حدود  ۳هزار تن کاغذ وارداتی
در این انبار ،گفت :یکی از شرکت های بخش خصوصی با دریافت ارز دولتی و ترجیحی در سال  ۱۳۹۸حدود  ۲هزار
تن از این کاغذها را وارد نموده و در ادامه بدون اخذ مجوزهای الزم و به قصد سودجویی  ۷۰۰تن از آن را در بازار
آزاد عرضه نموده است .وی همچنین اظهار داشت :در پی گزارش ضابطین و کشف انبار مورد نظر ،اداره کل تعزیرات
حکومتی استان هرمزگان به این موضوع ورود نموده و ضمن رسیدگی به تخلفات صورت گرفته توسط مسئوالن این
شرکت ،آنها را به اتهام احتکار و عرضه خارج از شبکه کاال به پرداخت  ۳میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان جزای نقدی
محکوم نموده است .رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از اقدام به موقع پلیس
امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی استان ،تأکید کرد :طبق قانون ،نظارت بر نحوه مصرف ارز ترجیحی بر عهده ادارات
متولی این حوزه می باشد و با عنایت به شواهد و قرائن موجود ،متأسفانه ادارات مربوطه در این خصوص نظارت خوبی

نداشته و کوتاهی نموده اند که بر این اساس با توجه به اینکه تخلفات مذکور در خارج از حوزه قضایی هرمزگان و در
استان تهران اتفاق افتاده است ،جزئیات ماوقع به مراجع قضایی تهران اعالم شده تا در صورت لزوم ضمن اعالم جرم و
تعقیب متهمین ،به موضوع تخلفات ارتکابی نیز رسیدگی نمایند.وی با اعالم اینکه بر اساس اخبار و اطالعات غیر رسمی
در انبارهای اطراف بندر شــهید رجایی بندرعباس حدود  ۲۰هزار تن کاغذ وارداتی نگهداری می شود ،تصریح کرد:
دستورات ویژه ای در این مورد صادر شده است تا پس از بررسی دقیق موجودی انبارهای مذکور ،ضمن رسیدگی سریع
به موضوع ،اقدامات الزم جهت تعیین تکلیف فوری کاالهای موجود در این انبارها صورت پذیرد.رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد :در پی تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه ،دستگاه قضایی استان هرمزگان با
محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم به منظور صیانت از حقوق عامه و با هدف برخورد قاطع با محتکرین اقالم
و مایحتاج ضروری مردم ،نظارت و کنترل صنوف و انبارها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است و در همین
راستا پس از کشف احتکار صورت گرفته در این انبار ،دستور توزیع کاالهای موجود در آن ،شامل بیش از  ۳هزار تن
کاغذ وارداتی را صادر نموده و این محموله ،ظرف یک هفته با قیمت مصوب دولتی تحویل نماینده وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی خواهد شد تا به منظور عرضه در شبکه توزیع ،در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد .وی در خاتمه اذعان
داشت :با توجه به گزارش مسئولین در خصوص مشکالت موجود برای حمل این محموله های بزرگ کاغذ وارداتی
نیز تمهیدات الزم از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان جهت تأمین کامیون های مورد نیاز
برای بارگیری و ارسال این محموله ها به اقصی نقاط کشور اتخاذ شده است.

آموزشی و پژوهشی اتاق ایران طی نامه ای از تالش های
شایسته ریاست اتاق در این بخش قدردانی نمود.
متن نامه دکتر حسین میرمحمد صادقی بدین شرح است
جناب آقای مهندس محمدرضا صفا

ریاســت محتــرم اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن
و کشاورزی هرمزگان
بدینوســیله از تالش های شایســته تقدیر جنابعالی در
بخش آموزش آن اتاق و همکاری با موسســه آموزشی
و پژوهشــی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران برای برگزاری ســمینارهای آموزشــی در آن اتاق
طی ســال  1400و کسب رتبه یک تشــکر و قدردانی
می نمایم  .مسلما این تالش های شایسته تقدیر در اعتالی
دانش فعاالن اقتصادی ،کــه الزمه رقابت آنان با همتایان
خارجی می باشد و نهایتا به پیشرفت اقتصادی کشور منجر
گروه خبر  //بر اســاس اعالم موسســه آموزشی و ســمینارها و کارگاه های آموزشــی طی سال 1400می شود تاثیر بسزا دارد.یادآور می شود بخش آموزش اتاق
بازرگانی هرمزگان به مدیریت سرکار خانم کریمی در سال
پژوهشــی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی توانست مقام نخست را در این بخش کسب کند.
ایــران ،اتاق بازرگانی هرمــزگان در بخش دوره ها ،به گزارش خبرنگار دریا ؛ در همین راستا رئیس موسسه  1399نیز مقام نخست آموزش را به خود اختصاص داد.

هم افزایی فعالیت ها در حوزه فرهنگ و ارشاد اسالمی
و اوقاف و امور خیریه هرمزگان

بــه گزارش خبرنگار دریا  ،اســمعیل
جهانگیــری ضمــن تقدیر و تشــکر از
همکاری و همراهی دســتگاه اوقاف در
فعالیت های فرهنگــی  ،دینی و اعتقادی
گفــت  :الزمه اتحاد فرهنگی در اســتان
هرمزگان و ایجاد رویه مشخص و هماهنگ
و جلوگیری از موازی کاری و هدررفت
ظرفیت ها و فرصت ها  ،همگرایی و همراهی

همه دســتگاه فرهنگی استان با یکدیگر
می باشــد .وی افزود  :اداره کل اوقاف و
امور خیریه نقش به ســزایی در اشاعه و
ترویج فرهنگ دینی  ،قرآنی و استحکام
بخشی به اعتقادات اســامی مردم دارد
و این ظرفیت مــی تواند در جهت تحقق
جهاد تبیین  ،بیانیه گام دوم و گســترش
سبک زندگی اسالمی و تمدن سازی نوین
اسالمی بسیار موثر باشد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
هرمزگان اضافــه کــرد  :ظرفیت های
دینــی  ،مذهبی و اعتقادی زمانیکه با هنر
آمیخته می شود به باالترین تاثیرگذاری تبــادل تجربه و اشــتراک در برنامه ها و است  :در این نشست بر اجرای برنامه های
و مانــدگاری می رســد و الزم اســت فعالیت های فیمابین افزایش یابد .گفتنی مشترک در ماه مبارک رمضان تاکید شد.

رشد 37درصدی در معرفی متخلفین
صید و صیادی به کمیسیون تخلفات
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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان :

پنج شاخه تخصصی جدید
به درمانگاه فرهنگیان افزوده میشود

8

مقام اول فقر ،فالکت  ،بیکاری
و گرانی هرمزگان تاکی؟

2

جابجایی  620هزار مسافر و گردشگر
از بنادر شرق هرمزگان در نوروز
8

برادر ارجمند و گرامی

کسب رتبه نخست اتاق بازرگانی هرمزگان در بخش آموزش

گروه خبر  //در دیدار حجت االسالم
والمسلمین حســین مهدیان مدیر
کل اوقاف و امور خیریه با اســمعیل
جهانگیــری مدیــر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی هرمزگان بر هم افزایی
فعالیت ها تاکید شد.

2

جناب آقای مهندس مهدی رضایی سردره
بدیــن وســیله انتصاب بجــا و شایســته حضرتعالی بــه عنوان
مشاور استاندار هرمزگان در توسعه سواحل مکران را صمیمانه تبریک

عرض می نماییم .

بدیهی اســت مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و

گرانقدر حضرتعالی به عنوان فرزند برومند هرمزگان  ،موجبات ارتقاء آن
مجموعه را فراهم خواهد نمود .

ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد منان عزت  ،سربلندی و

توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم و برای حضرتعالی

در پست جدید مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی تمنا دارد .

اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی هرمزگان

فراخوان بازدید از

« نمایشگاه تخصصی توسعه همکاری

شرکت نفت ستاره خلیج فارس با شرکتهای دانشبنیان »
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در نظر دارد در راســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال مزین به نام
«تولید ؛ دانشبنیان  ،اشــتغالآفرین »  ،نمایشگاهی را با محوریت اعالم نیازمندیهای خود در حوزههای مختلف فنی و
مهندســی در روزهای  14الی  16اردیبهشتماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بندرعباس جهت
شناســایی شرکتهای دانشبنیان کشور برگزار کند  .لذا از تمامی شرکتهای فناور و دانشبنیان  ،دانشگاهها و مراکز
ک های علم و فناوری و دیگر مراکز که امکان ارائه خدمات به این شرکت را داشته باشند  ،دعوت
علمی -تحقیقاتی  ،پار 
میشود به منظور بهرهمندی از فرصت ایجاد شده  ،از این نمایشگاه بازدید فرمایند  .تمامی شرکتهای متقاضی جهت
بازدید از نمایشگاه ملزم به ثبت اطالعات و تکمیل فرم مربوطه در لینک زیر حداکثر تا تاریخ  1401/01/31هستند .
لینک نام نویسی https://pgsoc.ir/exhibition :
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر میتوانید با دبیرخانه نمایشگاه به شماره تلفن  076-31313575تماس یا از
طریق پست الکترونیک  exhibition@pgsoc.irمکاتبه فرمایید .

خبری
سه شنبه  23فروردین 1401
 10رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3855

استاندار هرمزگان عنوان کرد

استفاده ازرویداد جام جهانی برای توسعه ظرفیت گردشگری هرمزگان

سرمقاله

مقام اول فقر ،فالکت ،بیکاری و گرانی هرمزگان تاکی؟
استان هرمزگان که جایگاه ویژه اقتصادی در کشور و منطقه دارد و
انتظار منطقی این است که این استان وساکنانش سهمی منطقی ،قانونی و
ت ببرند  ،اما متاسفانه نه تنها سهمی
عرفی از این اقتصاد و درآمد و ثرو 
نمی برد ،بلکه برخالف تصورات دیگران بدلیل ضعف مدیریت در ادوار
مختلف و اجحاف های صورت گرفته در حق هرمزگانی ها ،این استان با
نهایت تاسف در فقر و محرومیت و فالکت ،گرانی و بیکاری و ...در رتبه
نخست کشوری قرار دارد که این موضوع را شاید خیلی ها در خارج از
استان باور نکند و این موضوع را مرکز پژوهش های مجلس و ...بارها
اعالم وتایید کرده اند .وضعیت استان بگونه ای است که بخش زیادی از
جمعیت استان بدلیل فقر مطلق و مقام اول فقر غذایی هرمزگان در کشور،
تحت پوشش نهادهای حمایتی است و بخشی دیگر پشت نوبتی هستند
و از آن طرف هم تعداد زیادی شرایط سنی و ...تحت پوشش قرارگرفتن
را علی رغم محرومیت شان ندارند .سالهاست که بسیاری از خانواده ها
حتی ســه وعده غذایی را نمی توانند داشته باشند وجمعیت زیادی از
این استان به سوءتغذیه و کم خونی وبیماری های مختلف مبتال هستند
و حتی توان درمان و پرداخت هزینه های ســنگین دارو ودرمان راهم
ندارند .در این استان محروم نیاز به بیمارستان های مجهز و درمانگاه ها و
کلینیک های تخصصی خیریه می باشد تا محرومان بدلیل فقر و نداری
از درمان و تکمیل مراحل درمان محروم نباشند وجان شان را ازدست
ندهند .از طرف دیگر حتی در مرکز استان ،دو سوم محالت بندرعباس را
بافت های فرسوده ،حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی با محرومیت
شــدید تشــکیل می دهند که از کمترین امکانات بهره مندند و بیشتر
خانواده ها در فقر و محرومیت بسر می برند و توان تامین حداقل های
زندگی را هم ندارند .بیشتر خانه های فرسوده شان فاقد سند هستند و
به آنها سند داده نمی شود ونمی توانند با استفاده از تسهیالت نوسازی،
اقدام به بازسازی این امالک فرسوده کنند ودر حوادث مختلف مانند سیل
وزلزله ،سقف و دیوارهای این خانه های غیراستاندارد و بیشتر قدیمی
شکاف برداشته و یا تخریب می شوند .خانواده های حاشیه نشین حتی
در مرکز استان هم در خانه های ناایمن زندگی می کنند و با توجه به لرزه
خیز بودن استان ،مدفون شــدن ساکنان در زیرآوار خانه های فرسوده
دور از انتظار نیست وعلی رغم اطالع کامل دولتمردان در ادوار مختلف
از این موضوع ،اما اقدامی اساســی در این حوزه صورت نگرفته است
و بیم آن می رود که برنامه ها و اقدامات دولت به مثابه نوشــدارو بعد
از مرگ ســهراب بوده و بی تاثیر باشد .از آن طرف هرمزگان به عنوان
گرانترین استان کشــور می باشد که فشار اقتصادی زیادی را بر اقشار
مختلف و بخصوص قشر متوسط و محروم جامعه چند برابر کرده است
وعزمی برای برون رفت از این وضعیت در استان وجود ندارد .نیاز است
نهادهای انقالبی و بنگاه های اقتصادی در راستای انجام مسئولیت های
اجتماعی شان از محرومان حمایت های معیشتی ،درمانی ،مسکن و...
را داشــته باشند تا درد و رنج شــان کمتر شود .در استانی که صنایع و
بنگاه های اقتصادی ،پاالیشگاه ها ،بنادر ،گمرکات و ...درآمد سرشاری
را به خزانه کشــور واریز می کنند ودر رده های نخســت کشوری در
این حوزه قرار داریم ،اما جوانان اســتان از گذشته های دور سهمی از
اشــتغال در این مراکزصنعتی و اقتصادی و ...نداشــته اند و به مشاغل
کاذب رفته اند وبرچسب قاچاقچی و سوخت بر و ...خورده اند وبرخی
جان شان را هم در این مسیر ازدست داده اند وخانواده های زیادی عزادار
و کودکان زیادی یتیم شــدند .از آن طرف حتی اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای هم در این ســال ها در زمینه آموزش های مهارتی به جوانان
این مناطــق کوتاهی کرد و آموزش هــای الزم را ارائه نکرد و زمینه
آشــنایی و آموزش جوانان را آموزش های فنی وحرفه ای را چندان
فراهم نکرد تا آنها بتوانند شغل مناسبی داشته باشند .بیشتر آموزش ها به
بخش خصوصی واگذار شد که محرومان توان پرداخت این هزینه ها را
نداشته وندارند .صنایع نیز به بهانه نداشتن مهارت ،از بکارگیری جوانان در
بنگاه های اقتصادی خودداری کردند و نیروهای مورد نیازشان را اتوبوسی
از سایر استان های کشور تامین کردند وجوانان هرمزگانی بیکار ماندند
که این موضوع بارها مورد انتقاد نماینده ولی فقیه در استان ،نمایندگان
مجلس و رسانه ها قرار گرفت .نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز
چند روز قبل گفت :اعالم کردهام که تمام صنایع استان هرمزگان در پایان
هر سال باید گزارشی از وضعیت استخدام نیروهای بومی و اقدامات انجام
شده در راستای رفع محرومیت ارائه کنند تا مشخص شود چه میزان در
رفع محرومیت و فقر در استان هرمزگان نقش داشتهاند .حجتاالسالم
محمد عبــادیزاده در دیدار با مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
هرمزگان اظهار کرد :بخش عمده شعار سال حضرت آقا مربوط به وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه میتواند نقش مهمی
در تحقق شعار سال داشته باشد.وی اشتغال را یکی از مهمترین مسائل
نظام دانست وعنوان کرد :استان هرمزگان متاسفانه وضعیت نامناسبی را
در حوزه اشتغال تجربه میکند به نوعی که این استان در سال  1397بر
اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس استان هرمزگان رتبه سوم فقر
و بیکاری را داشت ،اما در دولت گذشته ،رتبه اول فقر ،فالکت و بیکاری
را پیدا کرد.وی ایجاد اشتغال را مهمترین عامل برای کاهش فقر و فالکت
دانست و ابراز کرد :تمام دستگاهها باید برای کاهش بیکاری در استان
پای کار بیایند و نباید ایجاد اشتغال را تنها وظیفه یک نهاد و دستگاهی
خاص دانست .عبادیزاده سهم اشتغال در بخشهای پر ظرفیت هرمزگان
را ناچیز دانست و بیان کرد :بندرعباس از طرف یونسکو به عنوان شهر
خالق معرفی شده است ،اما اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود امکان
سلب این عنوان وجود دارد که باید به این امر توجه شود.وی با ذکر این
نکته که گردشگر وقتی وارد شهر بندرعباس میشود ،صنایع دستی خاص
بندرعباس را مشاهده نمیکند ،خاطرنشان کرد :باید مکانی برای عرضه
صنایع دستی در شهر خالق صنایع دستی در قالب بازارچههای محلی
در نظر گرفته شــود تا هم الگوی شهر خالق صنایع دستی بندرعباس
حفظ و ارتقاء پیدا کند و هم اقتصاد محلی و منطقهای رشــد پیدا کند.
وی تاکید کرد:اولویت اشتغال باید برای ساکنان هرمزگان باشد .وی با
بیان این نکته که تمام افرادی که ساکن هرمزگان هسنند ،بومی محسوب
میشــوند ،تصریح کرد :اول باید چالش بیکاران درون استان هرمزگان
باید برطرف شود ،سپس اقدام به ظرفیتسازی برای ساکنین شهرها و
استانهای دیگر شود .یکی از این ظرفیتسازیها ،ارائه آموزشها در
بخش فنی و حرفهای است که باید مورد توجه ویژهای باشد .عبادیزاده
با بیان این نکته که جذب نیروهایی که درون اســتان هرمزگان ساکن
هســتند در اولویت قرار گیرد ،اظهار کرد :نباید به گونهای باشد که فرد
از اســتانهای دیگر برای کار وارد استان هرمزگان شود و از نیروهای
بومی و ساکن هرمزگان استفاده نشود .بلکه اولویت را باید برای کاهش
بیکاران هرمزگانی به عنوان رتبه اول کشور از نظر بیکاری و فقر قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت صادرات محصوالت صنایع دستی استان هرمزگان
عنوان کرد :در صورت ایجاد بازار هدف در کشورهای خارجی و تسهیل
صادرات محصوالت صنایع دســتی ،میتوان اشتغال بیشتری را در این
زمینه ایجاد کرد.وی ضمن تاکید بر ایجاد و تمرکز بانک اطالعاتی بیکاران
و شاغلین استان ،در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ،ابراز
کرد :هر چه بتوان بانک بیکاران استان هرمزگان را واقعی سازی کنیم،
سطح مطالبات استان نیز افزایش پیدا میکند و میتوان اقدامات مثبتی را
در راستای محرومیتزدایی انجام داد .حجتاالسالم عبادیزاده با بیان
این نکته که باید مشخص شود که صنایع چه میزان از بار محرومیت و
بیکاری هرمزگان را رفع میکنند ،بیان کرد :اعالم کردهام که تمام صنایع
استان هرمزگان در پایان هر سال باید گزارشی صنایع به صورت ساالنه
باید گزارشی از وضعیت استخدام نیروهای بومی و اقدامات انجام شده
در راستای رفع محرومیت ارائه کنند تا مشخص شود چه میزان در رفع
محرومیت و فقر در استان هرمزگان نقش داشتهاند.
علی زارعی

گروه خبر  //استاندار هرمزگان گفت:
استان هرمزگان توجه ویژهای به رویداد
مهم جام جهانــی  2022قطر دارد و از
رویداد جام جهانی برای توسعه ظرفیت

و شهرسازی جمهوری اســامی ایران با
وزیر حمل و نقل دولــت قطر ،با حضور
مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان
و دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور
و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری،
صنعتی و ویژه اقتصادی کشور ،در جزیره
کیش برگزار شــد که مهمترین محور این
نشست تاکید بر استفاده از پتانسیل جزایر
ایران برای میزبانی از مهمانان جام جهانی
2022قطر بود .مهندس مهدی دوســتی
اســتاندار هرمزگان در این نشســت از
توجه ویژه استان هرمزگان به فرصت جام
گردشگری هرمزگان و معرفی جزایر
جهانی  2022قطر خبر داد و گفت :در بعد
ایران استفاده خواهد شد.
برنامه ریزی باید بیــش از آنکه بر روی
به گــزارش خبرنگار دریا ،نشســت
بازیها سرمایه گذاری کنیم بایستی بر روی
مشترک مهندس رســتم قاسمی وزیر راه

دورانی که بازیها برگزار نمیشود ،تمرکز و
برنامه ریزی کنیم تا با شناخت کافی از سلیقه
گردشگران مختلف ،امکانی فراهم کنیم که
گردشگران بتوانند در زمان باقی مانده تا
بازیهای تیمشــان از ظرفیتهای جزایر
ایران استفاده کنند.وی اظهار داشت :ما باید
روی ساعت پرواز و مقاصد گردشگری در
فواصل چند روزه بین بازیها در دورهای
مختلف جام جهانی هم تمرکز و برای آن
برنامــه ریزی کنیم تــا بتوانیم از فرصت
موجود در جهت توســعه گردشــگری
استفاده کنیم.استاندار هرمزگان با بیان اینکه
هرمزگان با توجه بــه بنادر خود قابلیت
حمل کاال و صــادرات محصوالت مورد
نیاز قطر را دارد ،افزود :در بحث صادرات

کاال خصوصا محصوالت کشــاورزی که
نیازمند طی شدن یک پروسه آزمایشگاهی
و تایید سالمت محصوالت از حیث استفاده
از سموم است ،نیز اقداماتی در استان انجام
شد.اســتاندار هرمزگان گفت :صادرات
محصوالت کشاورزی به قطر یک پروسه
 6روزه داشــت که باید آزمایشات سموم
سبزیجات و میوهها انجام میشد اما برای
تسریع این مســئله با خرید یک دستگاه
مجهز این پروسه کاهش یافت .وی تصریح
کرد :این دســتگاه به قیمــت  18میلیارد
تومــان خریداری شــده و کمک میکند
پروسه و روند انجام آزمایشات به حدود
دو و نیم روز کاهش یابد که بسیار کمک
خواهد کرد.

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان خبرداد

رشد 37درصدی در معرفی متخلفین صیدو صیادی به کمیسیون تخلفات

گروه خبر  //سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان
شــیالت هرمزگان از رشد  37درصدی در معرفی
متخلفین صیدو صیادی به کمیسیون تخلفات در
سال  1400خبرداد.

به گــزارش خبرنگار دریا  ،سرپرســت یگان
حفاظــت منابع آبزیان با بیان اینکه در ســال 99
تعداد پرونده های معرفی شده به کمیسیون تخلفات
صیادی  209فقره بوده اســت و این میزان در سال
1400به  287فقره رســید است گفت :این میزان
رشد بیانگر تالش بیشتر علی رغم تمام کمبودها در
برخورد با متخلفین صید و صیادی در راستای صید

اصولی و پایدار است.
ســروان رامش جان با اشاره به اهمیت حفاظت
از منابع آبزیان برای نســل آینده و صید و صیادی
اصولی و پایدار گفت :در همین راستا در سال گذشته
یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان موفق
به توقیف بالغ بر  303فروند شناور صیادی متخلف،
کشــف بالغ بر هزار و760طاقه تور منوفالمنت و
ادوات صید مخرب شــامل  12دستگاه پرساین4،
دســتگاه ترال لنجی ،حدود 70دستگاه ترال قایقی
و ...توقیف شده است.
وی با اشــاره به رشد و پیشرفت عملکرد یگان

حفاظت منابع آبزیان شــیالت هرمزگان در سال
گذشــته گفت :علی رغم کمبود نیروی انســانی و
امکانات رشد چشــمگیری در تمامی کشفیات در
برخورد با شناروهای متخلف صید صنعتی و سنتی
از اهم شــاخص های رشد عملکرد یگان حفاظت
منابع آبزیان شــیالت هرمزگان بوده است.رامش
جان ماموریت این یگان را بســیار مهم و حساس
خواند و گفت :بدون شــک حفظ ذخایر ارزشمند
آبزیــان نیازمند توجه بیــش از پیش مردم و همه
دســتگاه های اجرایی به این مهم اســت چرا که
ماموریت یگان حفاظت شیالت در زمینه حفاظت

از منابع آبزیان است و از این فرصت باید برای حفظ
این منابع نهایت بهره را برد .
سرپرســت یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت
هرمزگان با بیان اینکه تلفن  07633314340ستاد
یگان حفاظت از منابع آبزیان شــیالت هرمزگان
آماده دریافت هر گونه اطالعاتی در راستای صید
و صیادی و مقابله با متخلفان غیرمجاز به صورت
شبانه روزی است یادآور شد پایگاه های حفاظت
منابع آبزیان شیالت در شهرستانهای استان نیز آماده
دریافت گزارشــات در راستای مقابله با صید غیر
مجاز هستند.

سرپرست شهرداری منطقه : 3

شهروندان قبل از اقدام به ساخت و ساز تمام مجوز ها را دریافت کنند

گروه خبر  //سرپرست شهرداری منطقه سه بندرعباس ،از اجرای رای
ت وساز غیر مجاز توسط شهرداری این
کمیسیون ماده  100مورد ساخ 
منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا  ،عباس بهمن زاده با اشــاره به اقدامات قانونی
شهرداری برای مقابله با تخلفات ساختوساز ،اظهار کرد :ساختوسازهای
غیرمجاز ،همواره بخش بزرگی از پروندههای شهرداری را تشکیل میدهد.
بهمن زاده گفت :در راستای دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به
منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین انجام اقدامات

الزم در جهــت مراقبت و صیانت قانونمندی از حقوق عمومی ضمن تهیه
مســتندات از قبل و بعد اقدام انجام شــده با حسن تدبیر و رعایت حقوق
شهروندی با کمترین خسارت به مالک نسبت به بازگشت به حالت سابق و
انجام موارد قانونی عملیات تخریب صورت گرفته است .وی با بیان اینکه
پرونده های زیادی در واحد اجرای احکام منطقه ســه وصول شده و مورد
رسیدگی قرار گرفته است ،افزود :شهرداری انتظار دارد شهروندان و مسئوالن،
قانون را رعایت کنند تا کمترین هزینه و اختالفات را در بررســیها داشته قبل از اقدام به ساختوساز باید تمام مجوزها را دریافت و قوانین را رعایت
باشیم.سرپرست منطقه سه شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد :شهروندان کنند تا برای شهرداری و خودشان اتالف وقت و سرمایه نشود.

خبر
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد

افزایش  ۱۱درصدی مصرف برق در هرمزگان

گروه خبر  //مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
گفت :ورود فصل گرما به اســتان باعث شــد مصرف برق  ۱۱درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته باشد .به گزارش خبرنگار
دریــا ؛ هاجر عبدی افزود :با ادامه این روند پیش بینی می شــود بار
شبکه از اردیبهشــت ماه روند صعود قابل مالحظه ای داشته باشدکه
برای مدیریت صحیح پیک بار نیازمند همراهی مشترکین در ساعات
اوج مصرف هستیم.وی با تاکید بر جمع آوری انشعاب های غیرمجاز و
مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال گفت :افزایش استفاده غیرمجاز
از دستگاههای استخراج رمز ارز و استفاده غیرقانونی از برق ،ارتباط
مستقیم با افزایش خاموشــی ها و نوسان برق دارد.به گفته وی ،تمام
مراکز حساس استان که از مولدهای برق اضطراری استفاده می کنند،
موظف هستند دستگاههای خود را در حالت آماده به کار قرار داده تا
در مواقع نیاز از برق تولیدی مولدها اســتفاده نمایند.وی اضافه کرد:
مصرف برق مشترکان پرمصرف بویژه مشترکین صنعتی و اداری به طور
مستمر کنترل می شود که در صورت افزایش بی رویه مصرف ،برق آنها
در ساعات اوج بار قطع خواهد شد.در حال حاضر عدم توازن مصرف
و تولید از ساعات قبل از ظهر آغاز می شود و تا شب ادامه دارد و دیگر
به ساعات اوج بار محدود نمی شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق گفت :دستگاههای اجرایی و ادارات موظف هستند در ساعات اوج
بار  50درصد مصرف خود را کاهش داده و در پایان ساعات اداری نیز
فقط  10درصد از بار خود را مصرف کنند.وی در پایان گفت :با توجه
به ناترازی تولید و مصرف برق از همه مشترکان می خواهیم در ساعات
اوج بار با این شرکت همراهی کنند تا ضمن جلوگیری از قطع برق ،همه
مشترکین از برق پایدار بهره مند باشند.
معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان :

تکمیل زنجیره ارزش در تولید نقش
بسزایی در توسعه استان خواهد داشت

گــروه خبر  //دکتر فیروزی معاونت امور اقتصادی اســتانداری
هرمزگان در نشســت مشترک مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران
عامل بانکهای استان با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش در تولید نقش
به سزایی در توسعه اســتان خواهد داشت افزود؛ تغییر مدل پرداخت
تسهیالت همراستا با ســند راهبردی توسعه ســرمایهگذاری استان
می تواند ثمربخشــی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و در نگاه
جدید پرداخت تســهیالت به معنای پول پاشــی نیست.به گزارش
خبرنگار دریا؛ در این نشســت دکتر دسینه مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی استان با اشاره به نامگذاری شعار سال افزود تسهیالت تبصره
 18موضوع بند الف قانون بودجه ســال گذشــته کل کشور از جمله
مهمترین ابزار ایجاد و حفظ اشــتغال در استان است که با هم افزایی
دســتگاههای مربوطه و بانک های عامل می تواند موجبات توسعه
اســتان را فراهم آورد.نماینده وزیر اقتصاد در استان در ادامه افزود با
عنایت به پيگيري های استاندار محترم در خصوص بالیای طبیعی رخ
داده در هرمزگان  ،انعقاد و پرداخت منابع خسارات مناطق زلزله زده
و همچنین پرداخت تسهیالت مربوط به اعتبارات سفر ریاست محترم
جمهوری ،در اولویت اصلی قرار دارد که اهتمام مدیران بانک ها مورد
تاکید اســت .در این نشست مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی،
مدیر کل امور ســرمایه گذاری و اشتغال استانداری ،مدیران صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشــاورزی ،کار و رفــاه اجتماعی و مدیران
بانک های استان به بیان چالش ها ،دیدگاهها و پیشنهادات در راستای
موضوعات مطروحه پرداختند.

پشت پرده سیاست
هشدار درباره توطئه ایجاد شکاف بین  2ملت

سفارت ایران در کابل ،با رد شایعات منتشر شده درباره آزار و اذیت مهاجران افغان،
در خصوص توطئه ایجاد شــده در جهت تخریب روابط  2ملت ایران و افغانستان
هشدار داد .سفارت ایران در کابل درباره انتشار برخی مطالب با هدف ایجاد فتنه و
شکاف میان دو ملت ایران و افغانستان هشدار داد .به گزارش فارس ،در این اطالعیه
آمده اســت «:با تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم
مسلمان افغانســتان ،با توجه به فتنه و توطئه ای که در روابط دو کشور در جریان
است ،سفارت جمهوری اســامی ایران در کابل ضمن هشدار به توطئه پدید آمده،
الزم می داند مطالب ذیل را اعالم نماید :جمهوری اســامی ایران بیش از  40سال
است که به شایستگی میزبان مهاجران افغانستانی بوده و هم اکنون نیز میزبان حداقل
پنج میلیون نفر از آنان میباشــد که عموما از امکانات موجود در جمهوری اسالمی
ایران همچون شــهروندان ایرانی بهره مند هستند .تحوالت اخیر در افغانستان سبب
شــده که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به ســمت ایران راهی گردند .جمهوری
اسالمی علی رغم مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه؛ هیچ مانعی برای
ورود اتباع افغانســتان ایجاد ننموده و همچنان پذیرای مهاجران جدید میباشد .اما
ورود غیر قانونی به خاک ایران بهمعنی نقض حاکمیت سرزمینی آن به شمار میرود
و نیروهای انتظامی (مرزی) جمهوری اسالمی ایران موظف هستند از ورود غیرقانونی
کلیه اتباع بیگانه به خاک کشــور ممانعت به عمل آورند .سیاســت کلی جمهوری
اســامی ایران نسبت به افغانستان و اتباع آن کشــور ،بر اصل حسن همجواری و
رعایت احترام متقابل اســتوار است .بدیهی اســت اخبار و اطالعاتی که حاکی از
بدرفتاری سازمان دهی شده نیروی انتظامی ایران در قبال اتباع افغانستان بوده ،بدون
اســاس و فاقد اعتبار میباشــند .کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر
آزار و اذیت اتباع افغانستان در ایران به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده درصدد
گل آلود ســاختن روابط ریشه دار ،عمیق و تاریخی بین دو ملت ایران و افغانستان
بوده و به دنبال القای ایران هراسی در جامعه افغانستان است .واضح است که این قبیل
فیلم ها ،کلیپ ها و تصاویر نمیتوانند مبنایــی برای قضاوت عادالنه در ارتباط با
نوع رفتار در قبال اتباع افغانســتان در ایران قلمداد گردند .از سوی دیگر فیلم ها و
کلیپهایی در فضای مجازی در حال انتشار است که به دنبال القای افغان هراسی در
جامعه ایران میباشند و در آن ها اتباع افغانستان مرتکب جرم و جنایت علیه مردم
ایران نشان داده میشــوند .کنار هم قرار دادن این نوع فیلم ها از جریان رسانه ای
هدفمندی که به دنبال تخریب روابط دو کشور هستند ،پرده برمی دارد .نمایندگیهای
جمهوری اسالمی ایران در افغانستان شامل ســفارت در کابل و سرکنسولگری ها
در هرات ،قندهار ،جالل آباد و مزار شــریف همه روزه به جز ایام تعطیل نسبت به
صدور روادید اقدام می نمایند .شــهروندان افغانستانی که تمایل دارند به ایران سفر
نمایند میتوانند با مراجعه به هر یک از نمایندگیهای مذکور نسبت به اخذ روادید
اقدام نمــوده و به صورت قانونی وارد ایران شــوند .در همین حال چند کلیپ هم
از برخی فرماندهان میان رده یا پیشــین طالبان در فضای مجازی منتشــر شده که
ادعاها و سخنان پوچ و تهدیدهایی را درباره ایران بیان می کنند .این در حالی است
که همزمان بســیاری از کاربران افغانســتانی با رد دیدگاه این افراد بر همزیســتی
مسالمت آمیز و برادرانه دو ملت طی سال های متمادی گذشته تاکید کردند».

تازه های مطبوعات

جوان  -این روزنامه نوشت :بعد از گذشت هفتهها از آغاز مذاکرات هستهای میان ایران و 4+1
که به شکل متفاوتتر از گذشته در دولت سیزدهم میگذرد ،یک جریان سیاسی تالش میکند ،تیم
مذاکرهکننده ایرانی را مقصر طوالنی شدن روند مذاکرات جلوه دهد ،بدون آن که کمترین اشارهای
به ترفندهای غیرمسالمتآمیز به کار گرفته شده توسط ایاالت متحده و کشورهای اروپایی کند.
اعتماد  -این روزنامه نوشت :آقای رئیسجمهور اعالم میکنند ،حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی هیچ
تاثیری بر معیشت مردم ندارد و آثار این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است .این در حالی
است که ایشان نگفتهاند این نامحسوس بودن آثار به خاطر آن است که مردم حسگرهای خود را
از دست دادهاند یا این که دولت راهکارهایی اندیشیده که مردم مشکالت کمتری را احساس کنند؟
شروط جدید یانکی ها روی میز وین؟

امیرعبداللهیان :نفعی در مذاکرات مستقیم با آمریکا ندیدیم ،طرف آمریکایی در  3-2هفته گذشته
زیاده خواهیهایی را مطرح کرد  140.روز پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در وین،
همچنان فضای این مذاکرات غبارآلود اســت و پیش بینی آینده توافقی که برخی از در دسترس
بودن آن سخن می گویند ،سخت شده است .با این حال ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان در جمع همکارانش با بیان این که ایران روی خطوط قرمز خود ایستاده و خواهد ایستاد،
افزود :ملت عزیز ما بدانند که ما همچنان برای رسیدن به توافقی که تحریمها را لغو کند و عزتمند،
خوب ،قوی و پایدار باشد ،به مسیر دیپلماسی ادامه میدهیم .امیرعبداللهیان در نخستین نشست
ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال  ۱۴۰۱در تشریح وضعیت کنونی مذاکرات وین
اظهار کرد :چند هفتهای است که الزم بود مکثی در مذاکرات داده شود ،علتش این بود که ما با سه
کشور اروپایی در مباحث فنی به جمع بندی بسیار نزدیک شدیم .وی با طرح این موضوع که ما
در کجا قرار داریم ،پاسخ داد :اینکه در کجا قرار داریم به مشکالتی برمیگردد که بین ما و طرف
آمریکایی وجود دارد .طرف آمریکایی در دو سه هفته گذشته زیاده خواهیهایی را مطرح کرد .به
رغم اینکه بخش زیادی از متن ،مورد توافق قرار گرفته بود ولی پیشنهادهایی را طرف آمریکایی
مطرح میکند که در تعارض با برخی از بندهای متن اســت .در حوزه لغو تحریمها هم آن ها
گاهی اوقات خارج از چارچوب مذاکراتی که انجام شده ،عالقهمندند یک طرفه شروط جدیدی
را مطرح و اعمال کنند .رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد :طبعا جمهوری اسالمی ایران روی
خطوط قرمز خود ایســتاده و خواهد ایستاد ،آمریکاییها به صورت مستمر از ضرورت مذاکره
مســتقیم با ایران صحبت میکنند .ما با بررسیهایی که کردیم و با نگاهی که آمریکاییها دارند
نفعی در مذاکرات مستقیم با آمریکا ندیدیم .حتی آمریکاییها روی زمین هنوز اقدامات مثبتی را
انجام ندادهاند که بتوان چشم اندازی را بیان کرد که طرف آمریکایی در کنار اینکه از حسن نیت
خودش صحبت میکند ،روی زمین هم اتفاقات خوبی را رقم میزند .وی گفت :بارها که آن ها
بر مذاکره اصرار کردند ،به آن ها گفتیم اگر واقعا حسن نیت دارید قبل از هرگونه توافقی یکی دو
مورد از موضوعات عملی و ملموس را ارائه کنید ،مثال بخشی از داراییهای جمهوری اسالمی
ایران نزد بانکهای خارجی آزاد شود یا پیامهای مکرری که آقای بایدن ارسال میکند که برای
لغو تحریمها و توافق در وین و بازگشت به برجام حسن نیت دارد؛ اگر این صحت دارد ،به جای
اینکه در ماههای گذشته سه تا چهار بار برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کنند،
بیایند یک مورد از تحریمها را با یک فرمان اجرایی به نشانه حسن نیت لغو کنند .امیرعبداللهیان
یادآور شد :البته رفت و آمد پیامها به صورت  Non-Paperاز طریق نماینده اتحادیه اروپا
و مذاکره کننده ارشــد اروپایی ادامه دارد .به صراحت به طرف آمریکایی گفتیم سنگ اندازی و
کارشکنی نکنید و باعث تاخیر در حصول توافق نشوید.

انعکاس

تابناک مدعی شــد :در میان وزیران دولت سیزدهم برخی از آن ها که بیشترین
انتقاد را متوجه خــود میبینند ،گزینههای محتمل تری برای جدایی هســتند.
وزیران وزارتخانههای صنعــت  ،معدن و تجارت ،کار ،تعاون و رفاه اجتماعی،
اقتصاد و جهاد کشــاورزی از وزیرانی هستند که بیشتر در معرض سیل انتقادات
قرار گرفته اند و ممکن اســت در معرض تغییر و تحول قرار گیرند؛ اما در بین
همین وزیران ،به تازگی صریحترین انتقادات به وزیران صنعت ،معدن و تجارت
و کار ،تعاون و رفاه اجتماعی اســت و از سوی برخی نمایندگان متهم به اعطای
پســتهای بدون ضابطه و بیان وعدههای توخالی شده اند که اقدامات و تدابیر
آنان دســتمایه فشار بر کابینه دولت ســیزدهم در جامعه و فضای مجازی شده
اســت .برخی کاربران توئیتر نیز از احتمال تغییر معاون پارلمانی رئیس جمهور
خبر داده اند.
جمهوریت نوشت :محسنی بندپی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم از یک
اتفاق عجیب در سطح گسترده در بین نمایندگان مجلس یازدهم خبر داد و گفت :طی
هفته های گذشته و روزهای اخیر ،واتس اپ و اینستاگرام تعداد زیادی از نمایندگان
مجلس و مسئوالن دولتی مسدود شده است.
جهان نیوز نوشــت :رســانههای عبری زبان رژیم صهیونیستی از حمله سایبری به
شماری از وبگاههای بانکهای اسرائیلی خبر دادند .بر اساس این گزارش ،وبگاههای
بانکهای مسعد ،اینترناسیونال ،اوتزارهاشیال و چند بانک دیگر از دسترس خارج
شدهاند.
قالیباف :قانون «اقدام راهبردی» قفل های صنعت هسته ای را شکست

نامه  ۲۵۰نماینده مجلس خطاب به دولت :آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام
خارج نمی شود .رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت :خوشحالیم که
در مسیر پرافتخار پیشرفت های هســته ای ،مجلس یازدهم نیز با تصویب قانون
«اقدام راهبردی» ،قفل های بسته شده به صنعت هسته ای را شکست و با برداشتن
موانع بر ســر راه ارتقای دســتاوردهای علمی در این حــوزه نقش آفرینی کرد.
خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی سازی صنعت هسته ای ایجاد شده بود ،در فاصله
کوتاهی ،دست دیپلمات های ایران در مذاکرات پُر شد .قالیباف یادآور شد :اکنون
امیدواریم که ســرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشرفته هسته ای همراه با مذاکره
خوب ،توافقی خــوب را برای انتفاع اقتصادی مردم ایران رقم بزند .همزمان بیش
از  250نماینده مجلس با قرائت نامه ای در صحن علنی خطاب به رئیس جمهور
خواســتار رعایت نکاتی درخصوص مذاکرات هسته ای شدند .در بخشی از این
بیانیه آمده اســت :تجربه مذاکرات قبلی نشان می دهد که عدم تمایل آمریکا و
طرف های مذاکره کننده برای ارائه تضمین های الزم ،عمال نه تنها منافع ملی کشور
را تامین نکرد بلکه به دلیل خروج آمریکا از برجام موجب آسیب به منافع ملی و
شکست توافق گردید؛ لذا در مذاکرات جدید الزم است آمریکا تضمین قانونی دهد
که از برجام خارج نمیشــود و به شکل کامال قانونی موضوع در نهادهای تصمیم
ساز و تصمیم گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب گردد که در آینده مانعی برای
اجرای آن ایجاد نکنند/.خانه ملت
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جنوب کشور

تهدید جان دانشآموزان بوشهری ؛

سه شنبه  23فروردین 1401

تدریس زیر کولر گازی  ،تکثیر کروناست

سرویس اســتان ها  //ایام نوروز ،در حالی که حدود
یک ماه بیشتر به پایان ســال تحصیلی نمانده بود،
اعالم شــد دانشآموزان و دانشــجویان باید پس از
سپری کردن تعطیالت بر سر کالسهای درس حاضر
شوند .بازگشایی مدارس و دانشگاهها بالفاصله پس از
تعطیالت نوروزی ،با موجی از مخالفتها روبهرو شد اما
این اعتراضات نتیجهای نداشت.

استاندار بوشهر اعالم کرد که در نشست ستاد کرونا استان
بوشهر با تاکید بر پیگیری ،اجرا و نظارت بر مصوبات ستاد
اســتانی مقابله با کرونا اظهار کرد :با توجه به مصوبه ستاد
ملی کرونا ،فعالیت دانشــگاهها و مدارس اســتان در تمام
مقاطع تحصیلی پس از پایان تعطیالت نوروزی ،به صورت
حضوری خواهد بود.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان
بوشهر نیز  ۱۰فروردین  ۱۴۰۱در نشست خبری با اصحاب
رسانه عنوان کرد که طبق برنامهای که به مدارس ابالغ شده
است از روز یکشنبه ( ۱۴فروردین) کالسهای درس مطابق
با برنامه هفتگی دائر میشود و در همین راستا  ۱۸۰۰مدرسه
استان بوشهر با  ۲۴۰هزار دانشآموز در  ۱۳۷۰کالس درس
فعالیت حضوری خواهند داشــت.علی موحدی در توجیه
علت این تصمیم عنوان کرد که تصمیم بازگشایی مدارس و
آموزش حضوری بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،سپس
خواســت  ۷۷درصدی والدین و نظام تعلیم و تربیت و در
آخر الگوپذیری از کشورهای پیشرفته اتخاذ شده است.وی
گفته بود که والدین با ارسال پیامها قدردان تصمیم آموزش
و پرورش هستند.بازگشایی مدارس و دانشگاهها بالفاصله
پــس از تعطیالت نوروزی ،با موجی از مخالفتها روبهرو
شد .اعتراضات اما نتیجهای در پی نداشت و مدارس باز شد.
* دستورالعمل بازگشایی مدارس

(با رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط ،استفاده مناسب
از ماسک و تهویه کالسهای درس) انجام شود .ظرفیتهای
مجازی در صورت نیاز صرفا به عنوان ابزار مکمل تربیت و
آموزش مورد بهرهبرداری قرار گیرد.دانشآموزان در مدرسه
و کالس درس ،طبق برنامه هفتگی ســر کالسهای درس
حضور داشته باشــند ،در صورت غیبت غیرموجه ،مطابق
آییننامه اجرایی و ســایر مقــررات مربوطه مدارس اقدام
میشود .دانشآموزان مبتال به کرونا یا دارای عالئم ابتال به
این ویروس یا داشــتن بیماری زمینهای با تأیید پزشک و
رضایت والدین میتوانند از بستر «شاد» ،آموزشهای الزم
را دنبــال کنند.تبیین اهمیت و ضرورت آموزش حضوری،
اطالعرســانی جامع و اقناع اولیای دانشآموزان از طریق
روابط عمومی اداراتکل ،استفاده از ظرفیت فضای مجازی،
انجمنهای اولیا و مربیان ،رســانهها ،گروههای آموزشی،
تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری و  ...بهگونهای صورت
پذیرد تا ضمن کاهش نگرانی خانوادهها ،زمینه برای حضور
کامل دانشآمــوزان در مدارس فراهم شــود.انجمن اولیا
و مربیان مطابــق آییننامه اجرایی در زمینه حمل و نقل و
تردد دانشآموزان مدارس نسبت به ساماندهی سرویسهای
ایاب و ذهاب دانش آموزان اقدام کنند .هرگونه برداشــت
وجه از محل پرداخت هزینه سرویس برای مدرسه و انجمن
اولیا و مربیان و افزایش شــهریه دانشآموزان مدارس غیر
دولتی ممنوع است.با توجه به مدت زمان باقیمانده از سال
تحصیلی ،ضرورت و الزامی برای تهیه پوشش متحدالشکل
دانشآموزان نیســت .نظارت بر پوشش مناسب و لباس
دانشآموزان مطابق فصل پنجم آیین نامه اجرایی مدارس
از جانب مدیران مدارس الزامی است.
* هشتگ هم جواب نداد

دســتورالعمل جدید بدین شرح بود :تمامی فعالیتهای به گزارش ایســنا ،هشــتگی تحت عنــوان "#نه_به_
تربیتی و آموزشی مربیان ،آموزگاران ،دبیران و هنرآموزان حضوری_شدن_مدارس_ابتدایی" نیز در فضای مجازی
در همه مقاطع تحصیلی و تمام دروس به صورت حضوری منتشر شد که در آن از وزیر آموزش و پرورش درخواست
آرزو توکلی سرویس استان ها  //نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت:
با پیگیریهای انجامشــده پیمانکار بازسازی
 ۴۶کیلومتر خطی ریلی مســیر کرمان  -یزد
تعیین گردید و عملیــات اجرایی آن با حدود
۱۸۵میلیارد تومان ســرمایهگذاری از هفته
آینده شروع میشود؛ با اجرای این مهم سرعت
قطارهای این مسیر از ۶۰کیلومتر به ۱۲۰کیلومتر
افزایش و ایمنی ریل این خط بهبود مییابد.

به گزارش خبرنگار دریا ،محمدرضا پورابراهیمی
در آیین افتتاح خط اتصال شرکت روغن نباتی گلناز
به ریل سراسری کشــور افزود :آغاز این کار منجر
شد تا این شرکت در صنایع تولید غذایی کشور که
روغن محصول اصلی آن است بتواند مجدد به چرخه
جریان عملیاتی کشــور برگردد.وی با قدردانی از
کارگران و مسؤالن این شرکت که روزهای سختی
که کار متوقف شــده بــود را تحمل کردند تصریح
کرد :در حوزه ظرفیت ها یک مشــکلی را در طول
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حضوری نشــدن مدارس بعد از تعطیالت نوروز داده شد
که در آن آمده بود؛«نظر به شــیوع گسترده ویروس کرونا
و بهخصــوص ویروس نوع دلتا (هندی) و اُمیکرون و عدم
واکسیناسیون رده سنی  ۱۲ســال به پایین ،خواهشمندیم
نسبت به شروع سال جدید تحصیلی بهصورت حضوری،
خصوص ًا در مقطع ابتدایی تجدیدنظر کرده و مدارس را چون
سال گذشته آنالین برگزار کنید تا از ابتالی دانشآموزان و
اولیا به کرونا جلوگیری شود .ما ،مردم ایران ،با شروع سال
جدید تحصیلی بهصورت حضوری در زمان شیوع گسترده
و افسارگسیخته کرونا مخالفیم و خواستار برگزاری کالسها به خانوادههایشان زنگ میزد .پدر و مادرها میآمدند بچهها
به صورت برخط هستیم ».هیچکدام از اینها اما کارساز نبود .را میبردند.ایــن دانش آموز کالس پنجمی عنوان میکند:
مدارس بازگشایی شدند.
مادرم هر روز درباره اینکه چطور در مدرســه حواسم به
کرونا بوده از من ســوال میپرسید .آن روز(سهشنبه) وقتی
* دلم برای دوستانم تنگ شده بود
پارســین دانشآموز کالس پنجم یکی از مدارس ابتدایی بــرای مادرم ماجرا را تعریف کردم دیگر نگذاشــت که به
شهر بوشهر است .او میگوید :از وقتی گفته شد که مدارس مدرسه بروم.
حضوری میشود پدر و مادرم برای اینکه من در کالسهای * ما ماموریم و معذور
درس شرکت کنم با یکدیگر هم عقیده نبودند .پدرم میگفت مادر پارســین میگوید :مدرسه به ما اعالم کرده است که
وقتی کالس زبان را حضوری میروی پس چرا مدرســه درصورتی که دانشآمــوزان در کالسهای درس حاضر
نروی .مــادرم اما میگفت که کالس زبــان با تعداد کم و نشوند از نمره آنها کم میشود .برای من اما سالمت فرزندم
فاصلهگذاری برگزار میشود .خودم اما دلم برای دوستانم از نمره او مهمتر است.این مادر ادامه میدهد :با دیگر مادران
تنگ شــده بود مخصوصا برای زنــگ ورزش.این دانش همکالسی فرزندم یک گروه داریم .همه با هم قرار گذاشتیم
آموز ادامه میدهد :هر جــوری که بود باالخره نتیجه این و دیروز با وجود آنکه روزه بودیم به مدرســه رفتیم .مدیر
شد که من به مدرسه بروم .از کالس  ۳۴نفره ما کمتر از  ۱۰مدرســه به اداره آموزش و پرورش رفته بود ناظم نیز در
نفر به مدرسه آمدیم اما کالسهای دیگر تعدادشان خیلی پاسخ به ســخنان ما اعالم کرد که حضوری بودن مدارس
بیشــتر بود .او بیان میکند :آقای ناظم دائم حواسش به ما بخشنام ه است و ما ماموریم و معذور .او میگوید :کالسهای
بود اگر ماســکمان حتی روی دماغمان میآمد سریع به درس کوچک بدون فاصلهگذاری برای دانشآموزان ابتدایی
ما تذکر میداد .خانم معلم هم همینطور.پارسین میگوید :که بازیگوش هســتند و کمتر توجهی به دستورالعملهای
همه چیز خوب بود تا روز سهشــنبه هفته پیش (سومین بهداشتی دارند بسیار خطرناک است .همانطور که همکالسی
روز بازگشایی مدرسه) .همان ساعت اول ،سر صف یکی پســر من ناقل بوده و دو روز در یک کالس درس با دیگر
از همکالسیهایمان باال آورد .تا زنگ اول حال  ۱۰نفر از دانشآموزان ارتباط داشته است .این مادر بیان میکند :اگر
دانشآموزان مدرسهمان بد شد.او ادامه میدهد :ناظم سریع فرزند من به کرونا مبتال شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی خبرداد

سرعت قطار کرمان-یزد  ۲برابر میشود

سال های اخیر مواجه شدیم و آن مشکل این بود که
سیاست هایی که در خصوص تخصیص برای کاالی
اساسی مطرح شــد عمال تولید این کاالها را دچار
چالش کرد و با اینکه بارها در مجلس به دولت های
قبلی و فعلی هشــدار دادیم که ادامه این سیاست به
نفع مصرف و تولید نیســت و هر  ۲جهت را هدف
گذاری می کند و دلیلی بر ادامه این سیاست اشتباه
وجود ندارد .وی ادامه داد :در دولت قبلی که اعتقادی
به این سیاست نداشتند و در دولت جدید این اعتقاد
ایجادشد اما هفته های پایانی سال که قرار بود برای
اصالح روش تخصیص ارز ترجیحی تصمیم گرفته
شــود اما کنار رفت.نماینده مردم کرمان و راور در
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در رسانه ها و
جاهایی مطرح می شود حذف ارز ترجیحی در حالی

که ما این تصمیم را نگرفته ایم.پورابراهیمی ادامه داد:
سالی  15میلیارد دالر برای اینکه ما کاالهای اساسی
را به قیمت های ســال  ۹۶بــا ارز  4200تومانی
برگردانیم ،حساب می شود.وی خاطرنشان کرد :در
سال دولت باید ۱۵میلیارد دالر ماءالتفاوت کاالهای
اساسی بپردازد و اگر با ارز آزاد حساب شود ۳۰۰
هزار میلیارد تومان در ســال می شود.نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
در الیجه بودجه  1401در مجلس تصویب شد که
دولت حدود  ۲۸۰هزار میلیــارد تومان باید یارانه
آماده کند و بپــردازد و این یارانه به تولید کننده به
 ۲روش پرداخت می شود اول اینکه به تولیدکننده
بــرای واردات ارز  ۴۲۰۰تومانی بدهیم و واردات
را انجام بدهد و این در سال های قبل این سیاست

نماینده مردم بوشهر ،گناوه و دیلم:

سهم بوشهر از درآمدهای مالیاتی
نفت  ،گاز و پتروشیمی ناچیز است

مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها  //نماینده مردم
بوشهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی گفت :این
اســتان به دلیل میزبانی از شرکت های بزرگ نفت ،گاز و
پتروشیمی درآمد مالیاتی بسیار خوبی دارد اما سهم مردم
بوشهر از این درآمدها بسیار ناچیز است.

بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛ عبدالکریــم جمیری در
نشست هماهنگی دســتگاه های اقتصادی استان بوشهر
با اشــاره به لزوم هماهنگــی و هم افزایی بیشــتر بین
دستگاه های اقتصادی برای جبران محرومیت ها و عقب
ماندگی های اســتان اظهار کرد :به دلیل ناهماهنگی بین
دستگاه های اجرایی استان مسائل و مشکالت همچنان سر
جای خود مانده و تا زمانی که این هماهنگی ایجاد نشود
گرهی از مشکالت باز نخواهد شــد.وی ادامه داد :استان
بوشــهر به دلیل میزبانی از شرکت های بزرگ نفت ،گاز و
پتروشیمی درآمد مالیاتی بسیار خوبی دارد اما سهم مردم
استان از این درآمدها بسیار ناچیز است.
نماینده مردم بوشــهر ،گناوه و دیلم در مجلس شورای
اسالمی با تأکید بر لزوم هماهنگی با مودیان بزرگ مالیاتی
برای کمک به حوزه های بهداشــتی ،درمانی و آموزشی
اســتان ،تصریح کرد :ما مالیات های کالنی در اســتان از

شــرکت های بزرگ دریافت و به خزانه واریز می کنیم و
بعد برای دریافت کمترین بودجه باید کلی التماس کنیم تا
تخصیص صورت بگیرد ،در حالی که مشکالت متعددی در
حوزه زیرساخت های بهداشتی ،درمانی و آموزشی داریم.
جمیری گفت :در حوزه درمان آخرین استان کشور هستیم،
می توان از ظرفیت مودیان بزرگ برای ساخت درمانگاه
و تجهیز بیمارستان ها و نوســازی مدارس استفاده کرد،
این موضوع یک تدبیر عالمانه می خواهد تا با اســتفاده
از ظرفیت های قانونی و شناســایی مودیان بزرگ ،استان
بهره ای از درآمدهای کالن مالیاتی داشــته باشد.وی بیان
کرد :باید جدی تر و با انجام کار کارشناسی هدف گذاری
و برای حل مسائل با برنامه ریزی تالش کنیم و با استفاده
از همه ظرفیت های موجود در اســتان برای توسعه گام
برداریم .نماینده مردم بوشــهر ،گنــاوه و دیلم در مجلس
شورای اســامی افزود :در استان بوشهر ،با ظرفیت های
بســیار و نعمت های فراوانی که دارد جای کار زیاد است،
الحمدهلل دولتی در رأس کار قرار دارد که برای خدمتگزاری
به مردم آمده اســت و از این شرایط جدید می توان برای
جبران عقب ماندگی ها استفاده کرد.
جمیری اظهار کرد :ما از آقای رئیس جمهور خواسته ایم
نگاه دولت به این استان با این همه ثروت و ظرفیت عوض
شود ایشان هم پذیرفتهاند این استان با این همه نعمت نباید
کمبود و محرومیت داشته باشــد .در جلسات با وزرا نیز
بــه این معنا تأکید کردهایم ،ما باید با توجه به این همراهی
و دیدگاه مثبت دولت اولویت ها را در اســتان مشــخص
کنیم و با مدیریت اســتاندار محترم و همگامی و همراهی
دستگاه های اجرایی برای توسعه و پیشرفت استان تالش
کنیم.وی خاطر نشان کرد :بنده به عنوان خدمتگزار مردم
در مجلس شــورای اســامی با همه توان و ظرفیتی که
وجود دارد برای کمک به مســئولین استان در این مسیر
خدمتگزاری آماده هستم.

جــواب نداد به دلیل اینکه میزان واردات کشــور
افزایش پیدا کرد یعنی سرانه میزان هر ایرانی روغن
و گوشت بین یک و دو دهم تا یک و نیم افزایش
یافته اما مصرف واقعی دهک ها به ویژه دهک های
کم درآمد در طول سالهایی که نرخ ارز ترجیحی
 4200داده شده به طور متوسط  ۳۰تا  40درصد
کاهش یافته است .پورابراهیمی با اشاره اینکه سرانه
واردات با مصرف واقعی در کشــور متفاوت است
افزود :مفهوم این مهم این است که حدود  ۴۰تا ۵٠
درصد قاچاق کاال داریم یا مصرفی داریم در شبکه
به ایرانی نمی رسد.وی ادامه داد :یکی از راهکارها
این اســت که تخصیص ارز را مستقیم به واردات
ندهیم و براساس سرانه مصرف تخصیص داده شود
و پیشــنهاد دادیم که بک کارت اعتباری مصرف

پارتی بازی
اولی :شما کجا تشریف داشتید؟
بازگشــایی مدارس درست بعد از مسافرتها و تعطیالت
نوروزی درحالی که کرونا این روزها بهراحتی جان کودکان
را میگیرد منطقی نیست.این مادر میگوید :بهتر بود  ۱۰روز
بعد از تعطیالت نوروزی دســت نگ ه میداشتند تا افرادی
که بعد از مســافرت نوروزی به ویروس مبتال شده بودند،
مشخص شوند.
* شرایط خاص بوشهر

به گزارش ایســنا ،همه ما بر ضربــه کرونا بر آموزش
واقف هستیم و میدانیم که در طول سالهای شیوع کرونا
دانشآموزان و دانشجویان ضربهی بسیاری خوردهاند اما
طبق تجربیات چند سال گذشته در استان بوشهر وقتی هوا
رو به گرمی میرود و کولرهای گازی شروع بهکار میکنند
تعداد مبتالیان به کرونا شــدت میگیرد .گواه این ادعا نیز
آمارهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که اعالم کرده
تعداد مبتالیان به دو برابر افزایش یافته اســت.فرزندان این
سرزمین سرمایههای گرانبهایی هستند که مشخص نیست
با بازگشایی مدارس و دانشگاهها بالفاصله پس از تعطیالت
نوروز که ســفرها و بازدیدهای بســیاری انجام شده چه
آیندهای برای آنها رقم می خورد .بهتر اســت تا دیر نشده
شرایط خاص این استان را در نظر گرفته و نسبت به برخی
تصمیمات تجدید نظر شود.

رییس جمهور هســتند و می گویند کشــور بهم
می ریزد.وی با بیان اینکه اتصال شرکت روغن نباتی
گلناز به ریل سراسری کشور این اتفاق مثبتی است
و بــا راحتی می توانند تولیدات را جابجا کند بیان
داشت :هر چی مســیر ترددهای باری را از جاده
برداریم و روی ریل ببریم تصادفات کشور کاهش
می یابد زیرا ساالنه  ١٧هزار نفر در اثر تصادفات
کشته می شوند و این آمار کشته شده را در جنگ
نداشتیم.وی با اشاره به اینکه پیگیر نوسازی خطوط
ریلی استان کرمان هســتیم خاطرنشان کرد :این
خطوط ریلی در اســتان از قبل از انقالب تا کنون
هیچگونه تغییــری نکردند با پیگیری هایی انجام
شــده پیمانکار بازسازی  ۴۶کیلومتر خطی ریلی
مسیر کرمان  -یزد تعیین گردید و عملیات اجرایی
آن با حدود ۱۸۵میلیارد تومان سرمایه گذاری از
هفته آینده شروع می شود با اجرای این مهم سرعت
قطارهای این مسیر از  ۶۰کیلومتر به  ۱۲۰کیلومتر
افزایش و ایمنی ریل این خط بهبود می یابد.

ورود گوجه جنوب کرمان به بازار ،قیمت ها را متعادل می کند
آرزو توکلی سرویس استان ها  //رئیس سازمان
جهاد کشاورزی جنوب کرمان از پیش بینی تولید
 ۳۴۵هزار تن گوجه بهاره در هفت شهرســتان
جنوبی این اســتان خبر داد و گفت :ورود گوجه
این منطقه به بازار قیمت این محصول را متعادل
می کند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ ســعید برخوری ســطح
زیرکشــت گوجه فرنگی را در هفت شهرستان جنوبی
استان کرمان  ۹هزار و  ۵۳۵هکتار اعالم کرد و اظهار
داشت :برداشــت گوجه در این منطقه از نیمه نخست
فروردین در شهرستان های قلعه گنج و رودبار جنوب
آغاز شده و تا خرداد ماه سال جاری ادامه دارد.وی به
افزایش قیمت گوجه فرنگی در تهران اشاره و تصریح
کرد :روانه شدن گوجه های این منطقه به بازار موجب
پایین تر آمدن قیمت گوجه فرنگی در کشور شده است.

وی از برداشت همزمان هفت محصول در منطقه جنوب
کرمان خبر داد و این محصوالت را شــامل هندوانه،
ســیب زمینی بهاره ،گوجه بهاره ،پیــاز بهاره ،خربزه،
طالبی و گرمک برشمرد.
وی همزمانی برداشت گوجه در جنوب و محصوالت
کشاورزی خوزستان را دلیل کمبود کامیون و در نتیجه
افزایش قیمت حمل و نقل محصوالت کشاورزی اعالم
کرد .وی به فصل برداشت هندوانه نیز در جنوب کرمان
اشاره کرد و سطح زیرکشــت این محصول را در این
منطقــه  ۹هزار و  ۸۵۰هکتار با پیش بینی تولید ۳۶۴
هزار و  ۴۵۰تن عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان
اینکه  ۹هزار و  ۲۴۰هکتــار از اراضی این منطقه به
کشت سیب زمینی بهاره اختصاص یافته است ،از پیش
بینی تولید  ۳۵۱هزار و  ۱۲۰تن محصول سیب زمینی

در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد.وی به
تولید پیاز بهاره در منطقه جنوب کرمان اشاره و سطح
زیرکشــت این محصول را هشت هزار و  ۵۷۴هکتار
با پیش بینی تولید  ۴۷۱هــزار و  ۵۷۰تن اعالم کرد.
برخوری با بیان اینکه یکهزار و  ۴۹۰هکتار از اراضی
منطقه جنوب کرمان به کشــت خربزه اختصاص یافته
است ،از پیش بینی تولید  ۵۲هزار و  ۱۵۰تن محصول
خربزه در جنوب این استان خبر داد .وی گفت :سطح
زیر کشت محصول طالبی در جنوب کرمان  ۲۴۰هکتار
با پیش بینی تولید  ۶هزار و  ۲۴۰تن اعالم است .وی
با بیان اینکه  ۱۸۰هکتار از اراضی منطقه جنوب کرمان
به کشت محصول گرمک اختصاص یافته است ،از پیش
بینی تولید چهار هزار و  ۵۰۰تن محصول در این منطقه
خبر داد.قیمت گوجه در جنوب کرمان بین هفت تا ۹
هزار تومان برآورد شده است.

دومی :تانزانیا.

اولی :مگه اونجا هم دانشگاه داره؟

دومی :بله .دانشگاه داره ...قطب مهندسی
پرورش آناناسه.

اولی :چی؟ متوجه نشدم...

دومی :مهد کارشناسی و ارشد و دکترای رشته
مهندسی پرورش آناناسه .بنده اونجا کلی
تالش کردم تا این رشته رو خوندم.

اولی :آخه این رشته برای کشور چه منفعتی داره؟

دومی :شبیه مهندسی کشاورزی و بیوتکنولوژی
و آمار و خیلی رشتههای دیگهس...
اولی :دکترا دیگه؟

دومی :نه آقا دکترا سه ماهه بود .من فوق
دیپلم دارم .همون کاردانی رو گرفتم.

اولی :گفتید کارشناسی و ارشد و اینا...

دومی :آره من ویزای مسافرتی داشتم .تحصیلی
نبود .یعنی ددی خیلی پول نداده بود بهم .واسه
مسافرت تفریحی  ۴روزه رفتم تانزانیا ،گفتم

من که تا اینجا اومدم یه تالشی کنم و بیام یه
کاردانی مهندسی پرورش آناناس بگیرم.
اولی :آخه چهار روزه؟

دومی :بله .خب فشرده بود ،البته منم باهوشم خیلی.
اولی :درسته .به سالمتی...
دومی :شما چی خوندی؟

اولی :دکترای تولید و پرورش تخممرغ بدون
دخالت مرغ از هند.

دومی :خب این چه سودی داره؟!

اولی :اینهمه مرغداری داریم که کلی کارگر
هر روز به مرغاشون هورمون میزنن .کلی

کارگر دارن برق رو روشن و خاموش میکنن
تا مرغه بفهمه شب ،روز شده و بیدار بشه

دوباره تخم کنه .کلی کارگر دارن که اینهمه

آت و آشغال قاتی غذای مرغ میکنن .خب من
با دکترام ،جلوی اینهمه رو میگیرم .صنعتی

میکنیم این کار رو .این یعنی رشد و پیشرفت.
دومی :خب آخه توی هند اینا استفاده میشد؟
اولی :بله دیگه .من یه جایی توی هند بودم که

مرغها خیلی مقدس بودن براشون ،این مدرک
رو گرفتم ...کلی زحمت کشیدم ...یکساااال
تموم درس خوندم تا دکترا رو دادن بهم.

دومی :احسنت .انصاف ًا زحمت کشیدیم هردو.
اولی :من و شما میتونیم جهت رشد و توسعه
کشور خیلی مفید باشیم .باید باز صبر کنیم.

مسئول :آقایونی که مدرک تحصیلی کاردانی
مهندسی پرورش آناناس و دکترای تولید و
پرورش تخممرغ بدون دخالت تخم ارائه

دادن ،مدرکشون معادل دیپلم کشور شناخته
شده و هر چه سریعتر خودشون رو به نظام

نظر به اینکه آقای مهال ســالم زاده فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه  ۱۲۷صادره از
حوزه مرکزی کنگان به اســتناد دو فقره استشــهاد محلی اعالم داشته است که سند
مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پالک  -۱۱۴۶۹اصلی واقع در روستای اکبری
بخش  ۲۱پارســیان به مساحت ۱۸۴۳/61متر مربع که در صفحه  ۱۴۷دفتر  ۳۹ذیل
قوهقضائیه
تسلیم
شــماره  5195به شماره  ۶۹۶۸۰سریال  85سری الف به نام نامبرده صادر و
کش
ثب
م
س
سازمان تا نادوا الک ور
گردیده به علت جابجایی مفقود شده است .لذا با عنایت به تبصره  ۵ماده  ۱۲۰آيين ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۱۳۸۰/۱۱/18مراتب به استناد بند
یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت  ۱۰روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی  ،تسلیم و
رسید دریافت نماید .چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض  ،سند مالکیت
ارائه نشود ،اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان پارسیان  ،سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد 1708 /7 .م/الف  -تاریخ انتشارآگهی 1401 /01 /23 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

طنز

همانند کارت یارانه کاالهای اساســی را دریافت
کننــد همانند بنزین که مصرف کننــد ماءالتفاوت
را بپردازد و این مهم به عدالت هم نزدیک اســت
و سرانه سهمیه شخص محفوظ است.پورابراهیمی
ادامه داد 2 :ســاله بانک مرکزی یک زیرساخت
برای کارت اعتبــاری خرید نمی تواند فراهم کند
و اگر این مهم اتفــاق بیفتد تولید کننده به راحتی
می تواند تولیدات و صادرات داشته باشد و از سوی
دیگر اشتغال  ۲برابر می شود.وی با بیان اینکه دام
در کشــور به تعطیلی می رسد زیرا برای دامداران
صرفه اقتصادی نــدارد تصریح کرد :ارز ترجیحی
و سیاســت غلط ارز  ۴۲۰۰تومانی در طول این
ســال ها نه تنها مصرف کشور و قیمت ها را برای
مــردم دچار چالش کرده حتی تولید را هم بیچاره
کرده اســت که نمونه آن در ایــن کارخانه دیده
می شود.وی با تاکید بر اینکه ادامه این مسیر یک
روز به صالح کشور نیســت و دولت باید تعیین
تکلیف کند گفت :مافیــای واردات دنبال نگرانی

آگهی فقدا ن سند مالكيت

عبدالحسینفروتن

سال بیست و یکم شماره 3855

وظیفه معرفی کنن تا سرباز فراری محسوب نشن.
اولی :همینه ها ...مدام پارتیبازی میکنن.

دومی :آره دیگه ،فامیل خودشون نیستیم کار
ما رو راه نمیاندازن.

اولی :مدام رابطه ...پس کو ضابطه؟ ...عه شعر گفتم.

دومی :احسنت ...میگم بزنیم توی کار شعر و خوانندگی...
اولی :آفرین پاشو بریم.

طرح  :فاطمه هوشنگی

علیرضا عبدی
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خبر
افزایش عجیب قیمت میلگرد و سیمان

ســرویس اقتصادی  //دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن از
افزایش قیمت میلگرد به کیلویی  ۱۸هزار و سیمان به کیسهای  ۶۰هزار
تومان در روزهای اخیر خبر داد .فرشید پورحاجت گفت :در روزهای
اخیر قیمت دو قلم اصلی مصالح ســاختمانی شامل سیمان و میلگرد
افزایش داشته اســت.وی افزود :در حال حاضر حداقل قیمت میلگرد
در ســایزهای باال  ۱۸تا  ۳۲حداقل کیلویی  ۱۸هزار تومان است .در
ســایزهای کوچکتر( ۸تا  )۱۶نیز بین هزار و تا  ۱,۵۰۰تومان به این
رقم در هر کیلو افزوده میشود.وی تأکید کرد :این افزایش قیمت میلگرد
از سوی تولیدکنندگان اتفاق افتاده و آنها محصوالت را با قیمتهای باال
در بورس کاال عرضه میکنند .این در حالی اســت که میلگرد در اسفند
ماه سال گذشته کیلویی  ۱۴تا  ۱۵هزار تومان بود.دبیر کانون سراسری
انبوه سازان اظهار کرد :ســیمان در بورس کاال کیسهای  ۴۷و در بازار
مصرفی  ۶۰هزار تومان فروخته میشود؛ کرایه حمل ۹ ،درصد مالیات
بر ارزش افزوده ،هزینه تخلیــه و بارگیری ،هزینه بنکداری و غیره نیز
به آن افزوده میشــود .وی با اشاره به اظهارات سید رضا فاطمی امین
وزیر صمت در سفری که اواخر اســفند گذشته به خوزستان داشت و
در بازدید از فوالد خوزســتان ،وعده کاهش قیمت آهن و میلگرد داد،
گفت :ســیمان و میلگرد ظرف  ۳سال اخیر رشد عجیبی داشتهاند و به
یک بحران در بازار مسکن نوساز تبدیل شدهاند.پورحاجت یادآور شد:
دستمزد کارگر روزمزد ساختمانی در روزهای اخیر به روزانه  ۳۰۰هزار
تومان افزایش یافته و بنّا نیز دو برابر آن را مطالبه میکند .حق بیمه تأمین
اجتماعی کارگران ساختمانی هم افزایش قابل مالحظهای داشته است.
به گفته دبیر کانون سراســری انبوه سازان ،پروژههای ساختمانی دچار
رکود شدهاند و تقاضایی از سوی بازار نیست که تولیدکنندگان فوالد و
سیمان اقدام به افزایش محصوالت خود کردهاند .البته این افزایش قیمت
از قبل از عید نوروز از سوی تولیدکنندگان استارت خورده بود.به گزارش
قدس آنالین ،گفتنی است؛ فاطمی امین وزیر صمت در سخنرانی پیش
از خطبههای نمازجمعه  ۲۰اسفند اظهار کرده بود :در روزهای اخیر به
لحاظ درگیریهای روسیه با اوکراین ،قیمت مواد اولیه افزایش یافته که
سبب افزایش نرخ میلگرد شده؛ اما راهحل کنترل قیمت مواد اولیه میلگرد،
اعمال عوارض بر صادرات است؛ مراحل آن در ستاد تنظیم بازار به پایان
رسیده و هفته آینده ابالغ خواهد شــد که به مرور به رفع التهاب بازار
میلگرد منجر میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

فراخوان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان از خرداد

سرویس اقتصادی  //رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :یکی
از احکام بودجه امسال واگذاری سهام عدالت به مشموالن جامانده است
که از خرداد ماه فراخوان واگذاری سهام به این مشموالن انجام میشود.
محمدرضا پورابراهیمی گفت :مجموع ًا  ۱۸میلیون نفر مشمول دریافت
سهام عدالت هستند که واگذاری سهام بعد از خرداد ماه یعنی اواسط سال
طی فرآیندی صورت میگیرد.به گفته او ،البته ابتدا مشموالن کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ،رزمندگان معسر ،کارگران فصلی در
اولویت واگذاری سهام عدالت قرار میگیرند و بعد از آن نوبت به سایر
دهکهای کم برخوردار میرسد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس سوم
اسفند پارسال گفت :کمیسیون اقتصادی بیش از یک سال است به موضوع
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت پرداخته و حتی دفتر مقام معظم
رهبری هم پیگیر بوده اســت.به گزارش جام جم آنالین ،پورابراهیمی،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود ،هماکنون جمعیت
بسیار زیادی از جاماندگان ســهام عدالت ،تحت پوشش دستگاههای
حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند .تقریب ًا حدود
 ٢میلیون و  ۵٠٠هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و یک میلیون و ۵٠٠
هزار نفر هم در مجموعه ســازمان بهزیستی هستند و باید برای این دو
بخش تصمیمگیری شود.

اعالم دستمزد مبنای کسر حق بیمه
سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

سرویس اقتصادی  //بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال
 ،۱۴۰۱از ســوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر و به تمامی
واحدهای اجرایی این سازمان ابالغ شد .با توجه به بخشنامه  ۲۲اسفند
سال  ۱۴۰۰وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با موضوع تصویبنامه
جلســه  ۱۹اسفند شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد
روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران
مشــمول قانونکار در سال  ،۱۴۰۱میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای
کســر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شــرح زیر اعالم و ابالغ شد:
«حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین
کار و تأمیناجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد
مقطوع) مبلغ  ۱,۳۹۳,۲۵۰ریال اعالم میشود.سایر سطوح دستمزدی بر
اساس آخرین دستمزد روزانه سال  ،۱۴۰۰معادل  ۳۸درصد به عالوه رقم
ثابت روزانه  ۱۷۱,۷۲۲ریال بر اساس ابالغیه سازمان افزایش مییابد».

اقتصادی

قیمت خانههای نهضت ملی مسکن میلیاردی شده است؟

سرویس اقتصادی  //شگفتانه مدیرعامل شهرهای
جدید در یک برنامه تلویزیونی ،اعالم قیمت متری
 ۱۰تا  ۱۵میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی
مسکن بود که هزینه واحدها را به باالی یک میلیارد
تومانمیرساند.
اساس فهرست بهای ســال  ۱۴۰۰و با اتکا به برآورد مذکور را بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون تومان اعالم کرده است .دارد .بر اســاس تاکید وزیر ،ما صرفا مسکنســازی

شگفتانه مدیرعامل شــهرهای جدید در یک برنامه
تلویزیونی ،اعالم قیمت متری  ۱۰تا  ۱۵میلیون تومان
برای واحدهای نهضت ملی مســکن بــود که هزینه
واحدها را بــه باالی یک میلیارد تومان میرســاند؛
اگرچــه روابط عمومی شــرکت ،این عدد را اشــتباه
لفظی دانسته اما محاسبات سازندگان بر اساس قیمت
نهادههای ســاختمانی و هزینه های مرتبط با ساخت
و ســاز مربوط به سال گذشته از عددهای باالی ۸۰۰
میلیــون تومان برای واحدهــای  ۱۰۰متری حکایت
دارد .هر روز اعداد و ارقام متفاوتی از قیمت واحدهای
نهضت ملی مسکن از سوی مسئوالن شنیده میشود که
منجر به سردرگمی متقاضیان شده است .پس از آنکه
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرســازی بر

سازمان برنامه و بودجه از پروژههای دولتی هزینه هر
متر واحدهای نهضت ملی مسکن را  ۴.۵میلیون تومان
اعالم کرد ،رئیس بنیاد مســکن گفت که نرخ هر متر از
واحدهای واقع در بلوکهای باالی شش طبقه کمتر از
 ۶تــا  ۶.۵میلیون تومان نخواهد بــود .پیش از آن هم
انبوهســازان و سازندگان با اســتناد به افزایش قیمت
نهادههای ســاختمانی ،نرخ دستمزد و سایر هزینههای
مرتبط با صنعت ساختمان از قیمتهای متری  ۷تا ۱۰
میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن سخن
گفته بودند.اما ماجرای سردرگمی متقاضیان نهضت ملی
مســکن بین اعداد و رقمهــای مختلف به اینجا ختم
نمیشود .علیرضا جعفری  -مدیرعامل شرکت عمران
شهرهای جدید هزینه هر متر مربع از واحدهای پروژه

البته محمد نظری  -مدیر روابط عمومی شرکت عمران
گفت که این رقم باید اصالح شود و احتماال اشتباه کالمی
صورت گرفته است.از طرف دیگر ،جعفری در سخنان
خود به تسهیالت تا سقف  ۴۵۰میلیون تومان اشاره کرد
و گفت که اقساط این تسهیالت بین  ۳تا  ۴میلیون تومان
است.نکته دیگر صحبتهای مدیرعامل شرکت عمران
این بود که به طور تلویحی اعالم کرد هزینه زیرساختها
باید توســط متقاضیان پرداخت شود .او در عین حال
که تالش برنامهریزان تولید مســکن در وزارت راه و
شهرسازی را به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها
از طریق کاهــش قیمت زمین عنوان کرد از خدمات و
زیرساختهایی سخن گفت که قیمتها را باال میبرد.
وی اظهار کرد :بســیاری از زمینها نیاز به آمادهسازی

معاون وزیر راه خبر داد

راهاندازی خط مسافرت دریایی ایران -قطر
در ایام جام جهانی
ســرویس اقتصادی  //مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی گفت :برای پشــتیبانی
و تسهیل تردد دریایی بخشی از هوادران
تیمها در مســابقات جام جهانی  ۲۰۲۲در
قطر ،امکانات و ظرفیتهای خوبی در بنادر
جنوبی فراهم است.

علیاکبر صفایی در نشســت هماهنگی برای
پشتیبانی از جام جهانی  ۲۰۲۲به میزبانی قطر
که با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی،
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای
عالی مناطق آزاد تجاری ،استانداران هرمزگان،
بوشهر و خوزستان وجمعی از معاونان وزرای
گردشگری و ورزش و مدیران ارشد ارگانهای
دریایی برگزار شــد اظهار داشت :برای تردد و
جابجایی ایمن گردشگران و هواداران تیمهای
فوتبال جام جهانی ،شــناورهای استاندارد و
پیشــرفته در بنادر مسافری استانهای بوشهر،
خوزســتان و هرمزگان در حال فعالیت است.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به
راهاندازی مجدد خط مســافری خرمشــهر-
کویت ،افــزود :برنامهریزی شــده تا ترمینال
مسافری استاندارد و مجهزی در شأن مردم ایران
و میهمانان در بوشهر راهاندازی شود.صفایی با
بیان اینکه تاکنون سه سند همکاریهای مشترک

حملونقلی در حوزههای بنــدری ،دریایی و
هوایی با کشور قطر در دولت سیزدهم به امضا
رسیده اســت ،گفت :در خصوص پشتیبانی از
جام جهانی قطر ،حتی ســه ماه پیش از سفر
ریاستجمهوری به دوحه ،اقدامات و تمهیدات
اولیه صورت گرفت که منجر به امضای سه سند
همکاری مشترک با دوحه شده است.مدیرعامل
ســازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد:
یکی از ظرفیتهای مناسب کشور ،استفاده از
پتانسیلهای بخشخصوصی فعال در این زمینه
است که باید بسترهای فعالیت این حوزه را مهیا

کرد.وی از رفع مشکل پهلوگیری شناور در بندر
بوشهر در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت :یکی
از موارد تســهیل تردد هواداران فوتبال ایرانی،
گرفتن مجوز کاپوتاژ خودرو اســت تا بتوانند
با خودروهای شــخصی تردد کنند.مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه الزم
است خط مسافری دریایی بین ایران و قطر تا
شهریور ماه جاری تسهیل و فعال شود ،اظهار
داشت :مطابق برنامه ،فعالیت کشتیهای کروز
در خطوط دریایی جنوب ،تا عید فطر امسال،
راهاندازی میشود.

معاون بنیاد مسکن :

اشتباه مسکن مهر را در نهضت ملی تکرار نمیکنیم
سرویس اقتصادی  //معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گفت :طرح نهضت ملی تقاضامحور
است و اشــتباهی که در بخشی از
مســکن مهر شــد که ابتدا ساخته
میشــد و بعد متقاضی شناســایی
میشد اینجا انجام نمیشود.

حمیدرضا ســهرابی گفت :ساالنه برای
ساخت  ۲۰۰هزار واحد در مناطق روستایی
و  ۲۰۰هزار واحد در شــهرهای زیر ۱۰۰
هزار نفر جمعیت برنامه ریزی شده است.
وی تصریح کرد :برای تســهیالت مسکن
روستایی در بخش یارانه نرخ سود بانکی
مشــکالتی وجود دارد و سازمان برنامه و
بودجه هنوز قطعی نکرده اســت و بانک
مرکزی  ۱۸درصد ابالغ کرده و وقفهای در
کار مسکن روستایی ایجاد شده است و به
رغم اینکه حدود  ۱۴۰تا  ۱۵۰هزار خانوار
شناسایی شدند آماده کار هستند یا بخشی
از کار را انجام دادند ،متأســفانه این باعث
یک وقفهای در حوزه مســکن روستایی
شده است.سهرابی ادامه داد :سازمان برنامه
و بودجه متأسفانه هنوز روی این قضیه که
تأمین یارانه بکنــد یا تضمین نامه را ارائه
دهــد ،هنوز نهایی نکرده و مقداری در این
زمینه وقفه ایجاد شده است.
وی افزود :در بخش شــهری  ۲۰۰هزار

افزایش قیمت اینترنت در سایه اماواگرهای رگوالتوری

سرویس اقتصادی  //در حالی که ارائهدهندگان
خدمات اینترنتی ،عنوان کــرده بودند تنها راه
ادامه کارشان ،افزایش  ۱۰۰درصدی تعرفه است،
رگوالتوری اعــام کرده افزایش قیمت اینترنت
در اپراتورها را بررسی میکند و وزیر ارتباطات
نیز تاکید داشته که اگر اپراتوری پیش از اعالم
رگوالتوری ،به افزایش قیمت اینترنت یا حذف
تعرفه ترجیحی اقدام کند ،تخلف است.

افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان ســال ۱۴۰۰
از سوی مجلس ممنوع شده بود ،اما مسووالن وزارت
ارتباطات ،در ماههای گذشــته و بــا تاکید بر ایجاد
انگیزه ســودآوری در ســرمایهگذاران برای توسعه و
ارائه کیفیت مناســب ،حرف آن را برای سال ۱۴۰۱
پیش کشیده بودند ،زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در
اپراتورهای موبایلی ،موجب شده تمایل افراد به استفاده
از اینترنت موبایل بهجای اینترنت ثابت باشد.پیش از
این محمدعلی یوسفیزاده -رئیس کمیسیون اینترنت

سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران -با برشمردن
عواملی مثل افزایش دستمزد ،افزایش نرخ ارز ،گران
شــدن فضا و تنظیم مقررات که هزینه شــرکتها را
افزایش میدهد گفته بود که در چند سال گذشته ،این
هزینهها روی تعرفهها اعمال نشده است و تاکید داشت
که افزایش  ۱۰۰درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای
ادامه کار این شرکتهاست.
او همچنین خاطرنشــان کرده بود اگر دولت تا اول
فروردینماه  ۱۴۰۱تعرفهها را اصالح نکند ،بر اساس
اصل  ۴۴قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود
دولت هزینهها را جبران کند .این موضوع به سازمان
تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعالم شده است.
بندی در اصل  ۴۴قانون اساسی آمده که بر اساس آن
اگر دولت تعرفهای را به شکل دستوری تعیین کند ،باید
مازاد هزینههــا را خود برای بخش خصوصی جبران
کند.
در این راستا عیســی زارعپور -وزیر ارتباطات و

نمی کنیم ،بلکه به زیربناها و مراکز خدماتی مورد نیاز
در نگاه شهرسازی توجه داریم .شاید اشکال طرحهای
گذشــته این بود که صرفا مسکن تولید شد و توجه به
حوزه زیربنایی و روبنایی پروژهها کمتر بوده است .ما
باید بتوانیم هم زیست سکونتی متقاضیان را به صورت
مطلوب درآوریم و هم زیســت اجتماعیشان را توجه
کنیم.صحبتهای جعفری در شرایطی عنوان شده که در
طرح جهش تولید و تامین مســکن ،اشارهای به تامین
منابع زیرساختها توسط متقاضیان نشده است؛ اما اگر
قرار باشد این مبالغ توسط متقاضیان پرداخت شود قیمت
واحدها چقدر خواهد بود؟
در این خصوص با یکی از ســازندگان مســکن مهر
شهر جدید هشــتگرد صحبت کردیم که گفت توسعه

*

شبکه آب ،برق ،گاز ،محوطهسازی و آمادهسازی برای
هر واحد بیــن  ۱۰۰تا  ۱۳۰میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش قدس آنالین ،حال ،مروری داشته باشیم به
قیمت تمام شــده واحدهای نهضت ملی مسکن؛ طبق
صحبتهای مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
هزینه ساخت یک واحد  ۱۰۰متری حدود  ۱.۵میلیارد
تومان خواهد بود؛ اما با فرض بر اشــتباه کالمی او بر
اســاس صحبتهای کارشناسان و سازندگان ،متوسط
هزینه ساخت واحدهای  ۱۰۰متری با لحاظ مشاعات
حدود  ۸۵متر خالص ،برای پروژههایی که از سال قبل
آغاز شــده  ۷۰۰میلیون تومان درمیآید .اگر وام ۴۵۰
میلیون تومان باشد متقاضیان باید  ۲۵۰میلیون تومان
آورده بیاورند .اگر به این رقم هزینه  ۱۰۰تا  ۱۳۰میلیون
تومانی زیرساختها را هم اضافه کنیم قیمت یک واحد
 ۱۰۰متری ،آن هم بر اساس هزینههای سال گذشته بین
 ۸۰۰تا  ۸۳۰میلیون تومان خواهد بود که  ۴۵۰میلیون
تومان تســهیالت بانکی و حدود  ۳۵۰میلیون تومان
توسط متقاضیان پرداخت میشود.

فناوری اطالعات -درباره اقدام برخی از ارائهدهندگان
خدمــات اینترنتی به افزایش قیمــت اینترنت،گفت:
اپراتورهــا طبق قانون تا پایان ســال  ۱۴۰۰افزایش
قیمت نداشتند ،اما ما کارگروهی تعیین کردیم که مدل
اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشــور را بررسی
کنند که ســال  ۱۴۰۱برای آن تصمیمگیری میشود.
اما اگر اپراتــوری پیش از اعالم رگوالتوری ،اقدام به
افزایــش قیمت اینترنت یا حذف تعرفه ترجیحی کند،
تخلف است.از سوی دیگر در روزهای گذشته ،سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرو افزایش تعرفه
در بخشی از بستههای اینترنت تعدادی از اپراتورهای
ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه اعمال
مقررات و رعایت حقوق مصرفکنندگان ،اعالم کرد که
رگوالتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه
اینترنت نداشته و افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی
اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج
از چارچوب قانونی باشــد ،نسبت به اصالح صریح و

واحد اســت که بر اســاس متقاضیانی که
وزارت راه و شهرســازی ما به عنوان قائم
مقام و کارگزار وزارت راه و شهرســازی
اعالم کند اقدام میکنیم و در هر نقطهای که
به مــا زمین دادند و متقاضی معرفی کردند
ما کار را شــروع کردیــم و از  ۲۰۰هزار
واحد حدود  ۸۲هزار واحد تعریف شــده
اســت و  ۶۰هزار نفر متقاضی مؤثر به ما
معرفی کردند.ســهرابی گفت :طرح نهضت
ملی تقاضامحور اســت و آن اشتباهی که
در بخشی از مســکن مهر شد که ساخته
میشد و بعد متقاضی شناسایی میشد اینجا
انجام نمیشود به همین خاطر ما به همین
میزان  ۶۰هزار نفری که متقاضی مؤثری که
مخاطب ما هستند .طرحها را خوشبختانه

جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.
به گزارش ایسنا ،سازمان
تنظیــم مقــررات
و ارتباطــات
رادیویی البته
در ایــن
ا طال عیه

شروع کردیم و در مراحل مختلف پیشرفت
اســت و فکر میکنم تا پایان خرداد ماه ما
بتوانیم اولین مراحل این طرحها را به بهره
برداری برسانیم.وی افزود :در بحث مسکن
روستایی اگر یارانه سود تسهیالت تأمین
نشود متأسفانه نمیتوانیم هیچ قولی بدهیم،
در بحث شهری هم کام ً
ال منوط به این است
که اراضی الزم در اختیار بنیاد مسکن قرار
بگیرد و متقاضیان مؤثر معرفی شوند.معاون
بنیاد مسکن تاکید کرد :در حوزه روستایی
هم یقین داریم به محض اینکه تســهیالت
با یارانه مورد نظر تأمین بشود ،چون همه
متقاضیان پای کار هســتند و همه آمدهاند
و منتظر این یارانه هســتند کــه بتوانند ۵
درصدی قرار ببندند کارها آغاز میشود.

چندبرابریهزینهها،ادامه
سرمایهگذاری و
پاسخ به

خاطرنشان
کرده بــود که
مصر ف
بر اساس مقررات
روزافــزون
مصوب سالهای گذشته
مشترکین با چالش
اپراتورها در محدوده مشخصی
جدی مواجه شده است و ادامه
مجاز به تعریف بستههای خدماتی بودند که
ب هدلیل شــرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری این روند ،دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را
اقــدام به تعرفهگــذاری میکردند و اکنــون با افزایش دچار مشکل خواهد کرد.

خسارت بزرگ اقتصاد کشور از توقف ساخت مسکن روستایی
سرویس اقتصادی  //جلوگیری از ساخت مسکن اشتغال  500هزار نفر در هر سال را مهیا میکند.در این مسکن روســتایی در سال رقم باالیی به نظر برسد اما
روســتایی عالوه بر توقف ظرفیت اشــتغال نیم راستا مهمترین آسیب کوتاه مدت جلوگیری از ساخت تخریب این واحدهای مسکونی در اثر زلزله و تامین
میلیون نفره در ســال ،میتواند زمینه افزایش مسکن روستایی در دولت سیزدهم فعال نشدن ظرفیت هزینه بازسازی ناشی از زلزله میتواند نظر شما را تغییر
خسارتها در سیل و زلزله را مهیا کند.
دهد.
اشتغال نیم میلیون نفر در هر سال به حساب میآید.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی به عنوان متولی * ساخت مســکن روستایی چه مقدار تسهیالت * بــار مالی خســارت زلزلــه  11برابر هزینه
مقاومسازی مسکن روستایی
مسکن روســتایی از سنگاندازی ســازمان برنامه و نیاز دارد
بودجه در ارتباط با پرداخت تسهیالت مسکن روستایی فعال نشــدن ظرفیت اشــتغال مســکن روســتایی بــر همین مبنا و به منظور برآورد هزینه بازســازی
خبر داد و عنوان کرد ،تاکنون هیچ یک از روســتاییان تنها مشــکل به وجود آمده ناشــی از عدم پرداخت یک واحد مســکونی تخریب شده بر اثر زلزله نیاز به
نتوانســتند از وام ساخت واحد مسکونی استفاده کنند .تسهیالت مسکن روستایی نیســت .با توجه به اینکه آمار واقعی از یک زلزله داریم .به همین دلیل به سراغ
بر این مبنا پیگیریهای خبرنگار اقتصادی خبرگزاری عمده واحدهای مسکن روستایی نوسازی و بهسازی آمار مرتبط با آخرین زلزله کشــور در سال  96رفتیم.
فارس مشخص کرد ،مسئلهای که رئیس بنیاد مسکن از واحدهای بســیار فرســوده و غیرقابل سکونت است به اســتناد اطالعات منتشر شده توسط بنیاد مسکن و
آن به عنوان سنگاندازی سازمان برنامه و بودجه یاد بنابراین در صورتی که این نوســازی در دســتور کار استانداری کرمانشاه ۴۱ ،هزار و  ۱۰۰واحد مسکونی
کرد در حقیقت عدم ارسال نامه این سازمان با محوریت قرار نگیرد ،میزان ریســک وارد شده از محل باالهای در زلزله  ۲۱آبان سال  ۹۶غرب این استان آسیب دیده
تضمین اصل و سود مابهتفاوت نرخ اعالم شده  5درصد طبیعی نظیر سیل و زلزله به طور قابل توجهی افزایش است و دولت برای جبران خسارات مالی ناشی از این
با نرخ شــورای پول و اعتبار به بانک مرکزی است.بر مییابد.عمده دلیل خســارات جانی وقوع زلزله ناشی زلزله به منظور بازسازی زیربناها و خانه مردم تاکنون
همین اساس کارشناسان حوزه تامین مالی مسکن معتقد از واحدهای مســکونی واقع در بافت فرسوده به ویژه بیــش از  94هزار و  334میلیــارد تومان هزینه کرده
هستند ،ارســال این نامه صرفا به واسطه انجام فرایند در مناطق روستایی است و مقاومسازی این واحدهای است .با یک محاسبه سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت،
حســابداری بوده و هیچگونه بار مالی برای دولت به مسکونی میتواند در کاهش خسارات زلزله نقش مهمی هزینه بازســازی یک واحد مسکونی تخریب شده در
همراه ندارد.
را ایفا نماید.در همین ارتباط رئیس ســازمان مدیریت اثر زلزله معادل  2میلیارد و  314میلیون تومان هزینه
* ظرفیــت اشــتغال  500هزار نفره مســکن بحران کشور ،ضمن اشــاره به این نکته که اگر بتوانیم دارد.حال فرض کنید بر اثر زلزل های سراســری200 ،
روستایی فعال نشد
تمامی خانههای روستایی و ناایمن کشور را بازسازی هزار واحد مسکونی فرسوده روستایی تخریب شود ،با
فارغ از عدم هماهنگی شکل گرفته پیرامون تسهیالت کنیم و به طور کلی بحث ساختوســاز را مورد تأکید تعمیم نتایج به دست آمده از زلزله کرمانشاه 459 ،هزار
مسکن روستایی ،پرداخت نشدن حتی یک فقره از وام قرار دهیــم ،آن زمان میتوان ادعا کــرد که با وقوع میلیارد تومان مورد نیاز است تا بتوانیم همه  200هزار
در دولت ســیزدهم میتواند مشکالت گستردهای را به زلزلههای با ریشتر باال خسارتی نخواهیم داشت ،گفت :واحد مســکونی که حاال تخریب شدهاند را بازسازی
همراه داشته باشد.بر همین اساس اگر فرض کنیم ،بنیاد « تعداد  ۲.۵میلیون واحد مســکونی روستایی داریم کنیم.به گزارش فارس ؛ در حقیقت فارغ از خســارات
مســکن مطابق تکلیف خود قصد ساخت ساالنه  200که نیازمند عملیات نوســازی و بازسازی هستند ».با جانی و آثار نامطلوب اجتماعی ناشــی از زلزله ،این
هزار مسکن روســتایی به متراژ متوسط  100متر را توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیالت مسکن پدیده شوم میتواند بار مالی  459هزار میلیارد تومانی
داشته باشد ،ساخت این تعداد واحد مسکونی با در نظر روســتایی ،در نگاه اول شاید ،اختصاص  200میلیون را برای دولــت فراهم کند در حالی که با اختصاص 9
گرفتن اشــتغال  2.5نفری برای هر  100مربع ساخت تومان برای ساخت هر واحد مسکونی واقع در روستاها درصد از این هزینه کالن یعنی  40هزار میلیارد تومان
مســکن به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،زمنیه ایجاد و پرداخت  40هزار میلیارد تومان برای کل  200هزار میتوان از خسارات جانی نیز جلوگیری کرد.

طرح  :بیتا هوشنگی

حوادث

سرویس حوادث //دو کودک مشهدی و
پدرشان که برای تفریح به ساحل صخرهای
«دریابزرگ» چابهــار رفته بودند به خاطر
ناآشنایی با فنون شنا غرق شدند.

محمود رضــا ناصح ،سرپرســت اورژانس
پیشبیمارســتانی و مدیر حوادث دانشــگاه
علومپزشکی ایرانشهر در تشریح این حادثه تلخ

غرق شدن پدر و  2فرزندش در چابهار

این افراد با فنون شــنا اعالم کرد گفت :پس از
اطالع از این حادثــه در کمترین زمان ممکن
پرسنل اورژانس چابهار در محل حاضر شدند و
گفت :این خانواده چهار نفره
نخســت پســر  5ساله
بالفاصلــه به طرف
زدند کــه پدر 35
توجو پیکر بیجان  ۲نفر از
پس از ساعتی جس 
شده
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دریا دوید تا برادرش را نجات دهد اما خودش ســاله خانواده هم گرفتار وغرق شد ولی مادر غرقشدگان توسط تیمهای امدادی بندر چابهار
بودند ،اما هنگام مراجعه به دریابزرگ و هنگام
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نجات پیدا کرد.
پیدا شد ،اما تالش برای پیدا کردن پیکر دختر
بازی و تفریح دچار حادثه شدند.
ساله این پسر بچه به محض مشاهده این صحنه دو کودک هم برای نجات فرزندان خود به دریا وی در حالی که علت این حادثه را ناآشــنایی  8ساله ادامه دارد.

در امتداد روشنایی

گذشت با چشمانی اشک آلود

خانواده همسرم خیلی زیرکانه زندگی مرا
از هم پاشیدند و برای شوهرم زن دیگری
گرفتند اما زندگی مشترک او  6ماه بیشتر
دوام نیاورد و هوویم با به اجرا گذاشــتن
مهریه اش حکم جلب همسرم را گرفت با
وجود این من به کالنتری آمدم تا ...

این ها بخشــی از اظهارات زن  54ساله ای
است که برای ضمانت همسرش وارد کالنتری
او که بازنشســته یکی از ادارات دولتی است
درباره سرگذشــت خود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت :از همان
دوران کودکی بسیار دلسوز و مهربان بودم به
گونه ای که به خاطر همین خصوصیت اخالقی
بارها دچار مشکالت حاد می شدم ولی به قول
مشهدی ها هیچ گاه از گذشته درس نگرفتم.
خالصه  25ســاله بودم که به طور سنتی با
«فرشــاد» ازدواج کردم .آن زمان من در یک
اداره دولتی استخدام شده بودم و همسرم نیز
که مانند من تحصیالت دانشگاهی داشت در
یک شــرکت خصوصی کار می کرد اما چون
در اوایل زندگی بودیم و درآمد زیادی نداشتیم
زندگی مشــترکمان را در یکی از اتاق های
منزل پدرم شــروع کردیم .حساب بانکی من
و همسرم مشترک بود و همه درآمدمان را با
هم خرج می کردیم تا بتوانیم پولی برای خرید
خانه پس انداز کنیم .فرشــاد جوانی خوب و
زحمت کش بود و من هم با عشق وعالقه در
کنــار او تالش می کردم تا این که باالخره در
حالی صاحب خانه شدیم که دخترم «نازیال»
به دنیا آمده بود .در این شــرایط دل کندن از
پدر و مادرم بســیار برایم دشوار بود چرا که
نازیال نیز به پدر و مادرم عالقه عجیبی داشت
و آنها نیز نمی توانســتند دوری ما را تحمل
کننــد ولی از این که خانــه ای خریده بودیم
خیلی خوشــحال بودم در میان گریه و خنده
اســباب کشــی کردیم تا این که سال بعد نیز
پســرم به دنیا آمد .من و فرشاد در موضوع
مالی هیچ مشــکلی با یکدیگر نداشــتیم اما
حسادت های خانواده فرشاد از زمانی آشکار
شد که همســرم خانه را به نام من سند زد و
همین موضــوع موجب دخالت های خانواده
همسرم را شدت بخشید ولی من هیچ گاه به

این حرفها توجهی نداشتم و به زندگی شیرین
خودم ادامه می دادم تا این که  2ســال قبل به
بیماری آرتروز مبتال شدم و بعد از آن هم یک
سرطان خاص زنانه گریبانم را گرفت زمانی
که این موضوع را فهمیدم خیلی ناراحت شدم
چون هنوز فرزندانم سروسامان نگرفته بودند
و من هراسان به آینده آن ها می اندیشیدم با
چشمانی اشکبار موضوع را به فرشاد گفتم اما
او با خیالی راحت و آسوده گفت« :پس به فکر
یک زن دیگر باشم!» اصال توقع چنین کالمی
را نداشتم و به همین خاطر خیلی از همسرم
رنجیدم .در این شــرایط بود که زمزمه های
خواهر شوهرم از گوشه و کنار شنیده می شد
که نگران برادرش شده است! حرف های مادر
شوهرم نیز بر رفتار و گفتار همسرم به شدت
تاثیر گذاشته بود به همین خاطر فرشاد همواره
در برابر من جبهه می گرفت و با من لجبازی
می کرد .در همین روزها بود که خواهر شوهرم
با من تماس گرفــت و گفت« :بیچاره برادرم
چقدر باید هزینه های درمان تو را بپردازد و به
پای تو بسوزد در هر صورت باید برای رهایی
برادرم از این شرایط چاره ای بیندیشیم! و »...
خوب می دانستم هدف او از بیان این مطالب
چیســت .باالخره خانواده فرشاد آستین باال
زدند و زن دیگری را برای همسرم پیدا کردند.
در حالی که من همچنان جلســات شــیمی
درمانی را پشــت سر می گذاشتم از کم لطفی
و بی محبتی های همسرم نیز اشک می ریختم
در همین حــال او «فوزیه» را با مهریه 114
ســکه بهار آزادی به عقد خودش در آورد و
زندگی جدیدی را شروع کرد ولی هنوز  6ماه
بیشتر از ازدواج مجدد همسرم نگذشته بود که
آن ها اختالفات شدیدی پیدا کردند و فوزیه
نیز بالفاصله مهریه اش را به اجرا گذاشت در
این وضعیت فرشاد که به شدت از ازدواجش
پشیمان شــده بود دوباره نزد من بازگشت و
عذرخواهی کرد.من هم مانند همیشــه دلم به
حالش سوخت و از خطایش گذشتم .امروز
هم وقتی شــنیدم فوزیه حکم جلب فرشاد را
گرفته است با چشمانی اشک آلود به کالنتری
آمدم تا او را ضمانت کنم.

کشف و معدوم سازی یک تن گوشت و مرغ فاسد در رودان

سرویس حوادث //رئیس اداره دامپزشکی رودان از
معدوم ســازی یک تن و ۲۰۰کیلوگرم مرغ و گوشت
غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا محبی مدیر شــبکه دامپزشکی رودان از کشف
و معدوم ســازی بیش از  ۳۰۰کیلوگرم مرغ فاسد در ایام
ماه مبارک رمضــان در رودان خبــرداد و اظهار کرد :در
راستای طرح تشــدید و نظارت بر فرآوردههای دامی در
رودان ویــژه ایام نوروز و ماه مبــارک رمضان از نیمه دوم

اسفندماه ۱۴۰۰تاکنون نیز بیش از یک تن و  ۲۰۰کیلوگرم
مرغ و گوشــت غیرقابل مصرف انســانی را که در شرایط
نامناسب و غیربهداشتی نگهداری میشد ،توسط کارشناسان
اداره دامپزشکی رودان کشف و معدوم سازی شده است.
وی افزود :با شــروع طرح تشــدید نظارتهای بهداشتی
کارشناســان دامپزشــکی؛ نظارت بر مراکز عرضه و توزیع
فرآوردههای خام دامی در رودان از جمله رستورانها ،کبابیها،
قصابیها ،سردخانهها و کشتارگاههای دام با جدیت ادامه دارد.

به گزارش فارس؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رودان
از عموم شهروندان خواست ،ضمن اشاره به اهمیت نظارت
بهداشتی دامپزشکی در ارتقای سالمت و امنیت غذایی جامعه
از شهروندان گرامی تقاضا کرد هنگام خرید به تاریخ تولید و
انقضا ی فرآورده توجه نمایند و در صورت مشاهده هرگونه
تخلف بهداشتی مراتب به اداره دامپزشکی رودان به شماره
تمــاس ۰۷۶۴۲۸۸۲۵۶۵و یا شــماره ۰۷۶۴۲۸۸۱۵۱۲
اطالع رسانی نمایند.

ناکامی سوداگر مرگ در انتقال نیم تن تریاک

سرویس حوادث //با هوشیاری و تالش
همه جانبه ماموران انتظامی شهرستان
بندرعباس ،یک قاچاقچی و ســوداگر
مــرگ در انتقــال  550کیلــو تریاک
ناکام ماند.

ســردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی
اســتان هرمزگان در تشــریح جزئیات این
خبر بیان داشت  :ماموران انتظامی شهرستان
بندرعبــاس در ادامه طــرح مقابله با قاچاق
مــواد مخــدر و مبــارزه بــا قاچاقچیان و
ســوداگران مرگ ،با انجــام کار اطالعاتی و

بهره گیری از شــیوه های پلیســی از قصد
انتقــال یک محمولــه مواد مخدر توســط
قاچاقچیان مطلع و موضوع را در دستور کار
قرار دادند.
وی افــزود :ماموران با تشــکیل اکیپی و با
همکاری ماموران انتظامی پاسگاه های سیاهو
 ،سرزه و قطب آباد ضمن هماهنگی با مرجع
قضائی به محل واقع در محور روستای سیاهو
از توابع شهرستان بندرعباس اعزام شدند.
این مقام انتظامی اضافه کرد :پس از تعقیب و
مراقبتهای الزم و گشــت زنیهای هدفمند

در محل ماموران به یک دستگاه خودرو پژو
 ۴۰۵که با سرعت باال در حرکت بود مشکوک
و دستور توقف دادند که راننده خودرو بدون
توجه به دستور پلیس و عالئم هشدار دهنده
اقدام به فرار کرد.
سردار غالمرضا جعفری خاطر نشان کرد :
پس از تعقیب و گریز طوالنی در محورهای
خاکی با توجه به کوهستانی بودن منطقه متهم
عرصه را برخود تنگ دیــده و با رها کردن
خودرو از محل متواری شــد که در بازرسی
دقیق از داخل خودرو  557کیلو و  154گرم

تریاک در بسته های  10کیلویی کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان با بیان
اینکه تالش ماموران برای دســتگیری متهم
ادامه دارد ،بیان داشــت :با توجه به حضور و
اشرافیت مجموعه انتظامی در جای جای نقاط
استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب
پلیس در شناســایی و کشف جرایم ،مجرمان
وسوداگران مرگ در امان نخواهند بود چرا که
چشــمان تیز بین پلیس در هر لحظه ناظر بر
اعمال آنان است.

کشف محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی در آبهای جزیره بوموسی

ســرویس حوادث //رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان از کشــف یک محموله بزرگ مواد مخدر
صنعتــی در آب های اطــراف جزیره بوموســی
خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریا؛ مجتبــی قهرمانی رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت :با هماهنگی مقام
قضایی ،مأموران پایگاه دریابانی بوموسی موفق شدند پس
از اجرای یک عملیات منسجم و غافلگیر کننده ،باند بزرگ
قاچاق مواد مخدر صنعتی را در آب های اطراف این جزیره

شناسایی و منهدم کنند.
وی در ادامه افزود :مأموران همچنین یک فروند شــناور
متعلق به اعضای این باند را توقیف نمودند که در بازرسی
از آن مقادیر زیادی مواد مخدر شــامل بیش از  ۱۲۳کیلو
گرم شیشــه ۲۲۰،هزار عدد قرص روانگردان ،بیش از ۱۰
کیلوگرم هروئین و  ۸۸کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شده
است.
این مقام قضایی با اشاره به دستگیری  ۴نفر از سوداگران
مرگ در این عملیات ،تصریح کرد :اعضای این باند قصد

داشتند به وسیله شناور مذکور محموله بزرگ مواد مخدر
صنعتی را به ســواحل استان منتقل کنند که خوشبختانه با
رصد اطالعاتی و در نتیجه عملیات منسجم مرزبانان دریایی
کشورمان در تحقق نیات مجرمانه خود ناکام ماندند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان
کرد :اعضای دستگیر شــده این باند قاچاق مواد مخدر با
صدور قرار تأمین کیفری جهت تکمیل روند تحقیقات و طی
مراحل دادرسی در بازداشت به سر میبرند.

کشف  ۲۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در پارسیان

سرویس حوادث //نیروهای ناوتیپ  ۴۱۲ذوالفقار نیروی
دریایی سپاه  ۲۵۰هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان
پارسیان کشف کردند.

فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه گفت :سوختهای
قاچاق از یک فروند شــناور خارجی در  ۳۰مایلی شهرستان

پارسیان کشف شد.سردارمحمد حســین بارگاهی افزود۱۳ :
خدمه این کشتی خارجی شامل یک پاکستانی ،سه سوریهای و
نه هندی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز خلیج فارس؛ وی
گفت :سوختهای توقیف شــده به شرکت پاالیش و پخش

فرآوردههای نفتی تحویل داده میشود.
فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ســپاه افزود :نیروهای
ناوتیپ  ۴۱۲ذوالفقار از پارســال تاکنون ،ســه فروند کشتی
خارجی را با بیــش از  ۷۵۰هزار لیتر ســوخت قاچاق ،در
آبهای پارسیان توقیف کرده اند.
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حوادث جهان
غرق شدن  ۱۳مهاجر در آبهای ساحلی تونس

جدیدترین گزارشها حاکی از غرق شــدن چندین مهاجر در یک
حادث ه دریایی در آبهای ساحلی تونس است .دو قایق حامل تعدادی
مهاجر در آبهای تونس دچار حادثه شــده و تاکنون اجساد  ۱۳نفر پیدا
شده است .این مهاجران غیرقانونی سعی داشته اند با دو قایق از دریای
مدیترانه عبور کنند .در این حادثــه  ۱۳نفر از مهاجران جان باختند و
 ۳۷نفر دیگر نیز نجات یافتند .همچنین  ۱۲مهاجر دیگر همچنان مفقود
هستند .حدود یک هفته قبل نیز کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور
پناهنــدگان از فوت نزدیک به  ۱۰۰مهاجر خبر داد که قایق حامل آنها
در آب های مدیترانه غرق شد .گزارش ها حاکی از آن است که در سال
 ۲۰۲۱حدود  ۱۸۶۴مهاجر جان خود را از دست داده یا مفقود شده اند و
این درحالیست که این آمار در سال  ۲۰۲۰میالدی  ۱۴۰۱نفر بوده است.

احتمال افزایش تلفات حادثه انفجار گاز در شرق الجزایر

براساس گزارشهای رســمی تا اواخر شمار تلفات حادثه انفجار
گاز در شــرق الجزایر به  ۱۰تن رسید و به دلیل بستری شدن تعدادی
از مصدومان در بیمارستان ،احتمال افزایش کشتههای این حادثه وجود
دارد .همچنین بنابر اعالم مقامات محلی این انفجار که در اســتان «برج
بوعریریج» این کشور رخ داده ،منجر به تخریب یک ساختمان سه طبقه
نیز شــده است .گزارش ها حاکیســت در پی وقوع این حادثه  ۱۷نفر
نیز زخمی شــدند .به گفته یکی از مقامات آتش نشان محلی ،هفت تن
بالفاصله جان خود را از دست داده و سه تن دیگر نیز در بیمارستان جان
باختند .بنابر گزارش ها ،این انفجار به چندین خانه دیگر نیز خساراتی
وارد کرده است .یکی از مقامات محلی اعالم کرد که تحقیقات برای تعیین
علت وقوع و جزئیات بیشتر این حادثه آغاز شده است.

زخمی شدن  ۲۴فلسطینی در درگیریهای «نابلس»

ســازمان «هالل احمر» فلسطین اعالم کرد که در جریان درگیری های
«نابلس»  ۲۴فلسطینی به شدت زخمی شدند.هالل احمر فلسطین اعالم کرد
که در درگیریهای فلســطینیان با اشغالگران صهیونیست در روستای کفر
قلیل در جنوب نابلس ۲۴ ،نفر زخمی شــدند ۴.نفر از مجروحان کودک و
عضو یک خانواده هستند که به منظور مداوا به بیمارستانی در نابلس انتقال
داده شــدند .پیش از این« ،فوزی برهوم» سخنگوی حماس گفته بود :باید
آتش مواجهه با نظامیان صهیونیست و و شهرک نشینان این رژیم در تمامی
مناطق و شهرهای کرانه باختری را شعله ور ساخت.این مقام فلسطینی افزود:
عملیاتهای مقاومتی که توســط شخصیتهایی نظیر ضیا حمارشه و رعد
حازم انجام شــدند ،باید الهام بخش جوانان کرانه باختری باشند .این یک
واجب دینی و ملی اســت که هر آنکس که ســاح در دست دارد ،جبهه
جدیدی را در نبرد با دشمن صهیونیستی در کرانه باختری بگشاید.سخنگوی
جنبش مقاومت اسالمی حماس با اشاره به گسترش دامنه جغرافیایی مواجهه
با رژیم صهیونیســتی در اراضی اشغالی ،یادآور شــد :این پاسخ واقعی به
جنایات اشغالگران اســت .این قدرت فلسطینیان در ایجاد بازدارندگی در
برابر صهیونیستها است.

اگهیمزایدهنوبتاول

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب پرونده هاي اجرائي  9909987700100637موضوع محكوم عليهم پرویز-
مریم -جهانگیر  -ســميره -ثريا-فرزانه-ایمان-رضا  -زهرا-محسن-اميد-عالم -امير علي همگي آشوبي خرگوشکي به استناد رأی شماره
 9909977700 101126حكم به فروش ملك محل ســکونت است و يك باب منزل ويالیي به نشاني بندر عباس کوی ملت کوچه ملت
17واحد ثبتي ملك ناحيه يك بندر عباس مضبوط در صفحه  25پرونده و نیز مفاد تصویر سند تک برگ مالكيت ابرازي به شماره 023910
قوه قضائیه
مورخ  26تیر ماه  1398نام و نام خانوادگي مالك ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتي  613فرعي از  5250اصلي آقاي عباس آشوبی خرگوشکی
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
نام پدر محمد می باشد .اعياني داراي اسكلت بنایی دو خواب بدنه اندود گچ وتا ارتفاع حدود يك متر سراميك ،بدنه آشپزخانه کاشي و داراي
کابينت و پوشش کف حیاط موزاييك ميباشد ملك مورد نظر حسب مالحظه مدارک ابرازي ،ثبت شده است .در زمان بازدید ملك خالی از سکنه بود و شخصي که خود
را خانم زهرا آشوبي خرگوشكي و به عنوان احدي از وراث مرحوم عباس آشوبی خرگوشکی معرفی کرد اظهار داشت که ملك به صورت تخلیه بوده و تحت اجاره
نميباشد .ملك مورد نظر بین وراث مرحوم قرار دارد .در خصوص تعیین حق و حقوقي که اشخاص ثالث نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند در بندهاي پيشين
نظريه كارشناسي به آن اشاره شده است و در خصوص حقوق سایر اشخاص حقوقي يا حقيقي ،مدارك و مستنداتي به رويت نرسيد و اظهاراتی نيز از بیان نگردید .با
عنایت به موقعیت ،مساحت  ،دسترسي و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقي و فارغ از
موارد بازداشتي و رهنی و نداشتن احتمال هرگونه مغایرتهاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هر گونه منعي از جهات قانوني ،حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم دیون
و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانك ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهي هاي مشابه و تعهدات و دیوني که ممکن است
وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن هرگونه قرارگیری در مسير اصالحات شهري و اضافه زیربنا و چنانچه ملك بال معارض باشد  ،ارزش پایه ملك مورد نظر با
احتساب عرصه و مستحدثات و امتیازات و منصوبات جمعا به مبلغ  7/610/000/000با حروف هفت ميليارد و ششصد و ده میلیون ریال جهت انجام مزایده بر آورد و
اعالم میگردد .ملک مورد نظر بین وراث مرحوم قرار دارد .در خصوص حقوق سایر اشخاص ثالث حقيقي يا حقوقي مدارک و مستنداتي به رويت نرسید و اظهار اتي
بيان نگرديد و وجه حاصل از فروش ملک به میزان سهم هر یک از وراث بين آنها طبق گواهي انحصار وراثت تقسیم میگردد  .و با شرایط زیر از طریق مزایده کتبي
به فروش میرسد.
 -1فروش نقدی است حداکثر مهلت پرداخت بهاء يك ماه میباشد.
 -2كلية هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت بعهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احكام 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي بحساب دادگستري به
شماره حساب نسیم بانک مرکزي به شماره شبا  IR220100004062012907685962و اصل فیش واریزی را به این اجرا ارسال نمایید.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5مزایده در ساعت  12ظهر روز دوشنبه مورخ  1401/02/08بصورت حضوري بعمل میاید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعيين كسر قيمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای
کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به آدرس چهار راه رفاه مجتمع شهيد بهشتي طبقه همکف واحد شعبه سوم اجرای احکام
مدني مراجعه نمایند.

دادورز شعبه سوم اجرای احکام حقوقي بندرعباس  -سهرابی دوالبان
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شهرستان

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در بندرخمیر
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متعدد آداب و رسوم رمضان در بندرخمیر
را مورد واکاوی قرار دهد.

سال بیست و یکم شماره 3855
خبری

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان :

آب آبشیرین ک ِن
ِ
تا پیش از تابستان به رضوان می رسد

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب هرمزگان گفت :یکی از چاه های تامین آب روستای رضوان
که به دلیل خرابی الکتروپمپ از مدار خارج شده بود ،مجددا در مدار
تولید قرار گرفت .به گزارش خبرنگار دریا ،عبدالحمید حمزهپور با
بیان اینکه تا پیش از زلزله زمســتان گذشــته آب روستای رضوان
از طریق چهار حلقه چاه تامین می شــد ،افزود :پس از این حادثه
یکــی از چاه ها تخریب و میــزان آب تولیدی کاهش یافت؛ اخیرا
نیز بدلیل خرابی الکتروپمپ چاه شــماره  ۲در تامین آب مشترکین
رضوان دچار مشکل شــدیم که بالفاصله تعویض پمپ در دستور
کار قرار گرفت که خوشــبختانه موفق به راه اندازی مجدد این چاه
شدیم .وی ضمن قدردانی از صبوری مردم رضوان و همراهی در رفع
این مشکل ابراز امیدواری کرد ،با تامین آب این روستا از خط انتقال
آبشــیرینکن یک میلیون متر مکعبی تا پیش از فرا رسیدن تابستان
ضمن تامین کامل آب رضوان ،مشترکین این منطقه از آب با کیفیت
بهره مند شوند.

بارگیری نخستین محموله صادراتی پاالیشگاه نفت قشم

سرویس شهرستان //نخســتین محموله صادراتی از محصوالت
تولید شده پاالیشــگاه نفت فوق سنگین بهین پاالیش قشم در حال
بارگیری است .سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت :این محموله
صادراتی شامل  ۳۵هزار تن هیدروکربنهای سبک است که به خارج
از کشور صادر میشود.افشار فتح الهی افزود :پس از پایان بارگیری
نخستین محموله صادراتی ،هفته آینده دومین محموله صادراتی شامل
هیدروکربنهای ســبک و قیــر آماده بارگیری میشــود.به گزارش
خبرگزاری صدا و ســیما مرکز خلیج فارس؛ وی گفت :بهین پاالیش
قشم ،نخستین پاالیشگاه نفت فوق سنگین کشور است که با استفاده از
توان مهندسان داخلی به بهره برداری رسیده است.

توزیع پنج هزار بسته معیشتی ماه رمضان در میناب

سرویس شهرستان //فرماندار ویژه میناب گفت :توزیع پنج هزار
بسته معیشــتی در ماه مبارک رمضان بین افراد نیازمند این شهرستان
آغاز شده است.مجید سلحشور در نشست قرارگاه جهادی شهرستان
افزود :این بســتههای معیشتی شــامل کاالهای اساسی برنج ،شکر،
روغن ،مرغ ،رب گوجه و سایر موادغذایی مورد نیاز است.وی گفت:
هزینه بســتههای معیشتی در مجموع بیش از  ۳۰میلیارد ریال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ،سلحشور افزود:
این بستههای معیشتی با مشارکت سپاه پاسداران ،بسیج سازندگی و
همکاری مسئوالن کمیته امداد امام خمینی (ره) ،تهیه و در حال توزیع
بین نیازمندان این شهرستان است.

 ۲۵میلیارد اعتبار
برای توسعه ورزش پارسیان تخصیص یافت

سرویس شهرســتان //رییس اداره ورزش و جوانان پارسیان از
اختصاص  ۲۵میلیارد ریال اعتبار برای توسعه ورزش این شهرستان
خبر داد و گفت :این اعتبار از محل منابع استانی تخصص یافته است.
علی اصغر قنبرزادگان در نشســتی در همین رابطه اظهار داشت :این
اعتبار برای خرید چمن مصنوعی برای ایجاد زمین ورزشــی در پنج
محله شامل محلههای حمیران جنوبی ،احشام ،مغدان ،باغستان و تمبو
جنوبی اختصاص یافته است.وی خاطرنشــان کرد :در حال حاضر
خرید چمن پروژه های مذکور در مرحله استعالم از شرکت های معتبر
است و پس از تایید نهایی ،در هفته های آینده در این محالت مذکور
نصب خواهد شد.قنبرزادگان بیان داشت :ورزش نقش مهمی در رشد
و سالمت جامعه دارد و ما در تالش ویژه برای توسعه ورزش و تامین
زیرساختهای ورزشی در مناطق مختلف این شهرستان به ویژه مناطق
روستایی هستیم.رییس اداره ورزش و جوانان پارسیان تصریح کرد:
ورزش موجب سالمتی و واکســینه کردن جوانان درمقابل آسیب ها
و معضالت اجتماعی می شــود و جامعهای که نیروی انسانی سالم و
شــادابی داشته باشد ،در راه رسیدن به اهداف مورد نظر سریع تر گام
می بردارد.به گزارش ایرنا؛ وی حاکم شــدن جو ناامیدی بر جامعه را
ســم مهلکی برای توسعه همهجانبه دانست و گفت :تمام تالش ما در
حوزه ورزش و جوانان این است تا با افزایش سهم مشارکت جوانان
در فعالیتهای اجتماعی و توسعه زیرساختهای ورزشی توسعهدهنده
نشاط و امید در جامعه باشیم.

M.hassannia1354 @ gmail.com

قسمت اول

بررســی ماه مبارک رمضــان در تاریخ
و فرهنــگ مردم ایران زمیــن و مناطق
خلیجفارس از جمله مباحثی اســت که
همواره می بایســت در مکتوبات تاریخی
بیشتر به آن توجه شــود .مردم مناطق
خلیجفارس و بندرخمیر دارای آداب و سنن
متعددی در ماه مبارک رمضان هستند و با
خاطرات این ماه زیسته اند .با توجه به آداب
و رسوم مردم مناطق مختلف خلیجفارس
در ماه رمضان و ایــن که با توجه به اقلیم
جنوب ایران و گرمای طاقت فرسا ،رمضان
در آن مناطــق دارای حال و هوای خاصی
بوده اســت ،نگارنده بر آن شده است تا
به بررســی آداب و رسوم رمضان در شهر
بندرخمیر بپردازد و گوشه هایی از شکوه
این ماه مبارک در این منطقه تاریخی مورد
واکاوی قرار گیرد و نسل کنونی با بسیاری
از رســم و رسومات گذشــته اجدادشان
کــه برخی از آنها با توجه به پیشــرفت
تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی در حال
حاضر از بین رفته است ،بیشتر آشنا گردند.
آشنایی با آداب رســوم این ماه ،آشنایی
با تاریخ فرهنگی و اجتماعی مردم شــهر
بندرخمیر است .سحر بیدار شدنهای مردم
بندرخمیر که با صدای طبل یا حلب فردی
خاص بوده است ،دیگر از بین رفته است.
این نوشــتار که با حمایت های فرهنگی
شورای اسالمی شهر بندرخمیر و شهردار
فرهنگ دوست و فرهیخته این شهر جناب
آقای مهندس جواد محمودی به رشــته
تحریر در می آید در نظر دارد از نگاه های

در شــهر بندرخمیر همانند تمامی شهرهای
جنوب ایران ،ماه مبارک رمضان اهمیت خاصی
دارد .فرهنــگ رمضان و خاطراتی که مردم در
مورد تاریخ شفاهی رمضان در بندرخمیر داشته
و دارنــد ،هرگز در اذهان فراموش نمیشــود.
چون مردم به عینه با این خاطرات زیســته اند
و در عمــل با آن بوده انــد .با توجه به این که
ماه رمضان در فصول متعدد سال هجری شمسی
قرار میگیرد ،در هر فصل تاریخ هجری شمسی
که رمضان واقع شــده اســت ،مردم خاطرات
خاصی با این ماه پر برکت داشته اند .برای نمونه
اگر رمضان در فصل زمســتان قرار گرفته بود،
کار طبال(طبل زننده) کــه در آن زمان کارش
بیدار کردن مردم در ســحر بود ،مشکل تر می
شــد .چون به دلیل برودت هوا مردم در اتاق
هــای داخلی منزل خوابیــده درب اتاق ها را
می بســتند و در فصل تابستان کار برای طبال
راحت تر بود ،چون مردم در وســط حیات یا
باالی پشت بام ها می خوابیدند .اما کار طبال
این بود به هر نحو که شــده مردم را بیدار کند.
روح همبستگی همگرایی مردم در ماه مبارک
رمضان با توجه به مشــارکت آن ها در مسائل
اعتقادی نســبت به ماه های دیگر بیشتر است.
در ایــن ماه می توان از یــک فرهنگ غذایی
مشترک در سفره های مردم شهر بندرخمیر و
جنوب ایران ســخن به میان آورد .با توجه به
موقعیت جغرافیایی شهر بندرخمیر که در کنار
دریا قرار داشتند .مردم این شهر در ماه مبارک
رمضان سفره های متنوعی داشتند .سفره هایی
که تحت تاثیر تجارت و مبادالت دریایی قرار
داشــت .با کشف نفت در مناطق جنوبی خلیج
فارس و مهاجرت نیروی کار از مناطق جنوبی
ایران به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس
و واردات انواع و اقســام خوراکی های مدرن
به این کشــورها بر سفره مردم شهر بندرخمیر

هم تاثیر فراوان داشــته اســت .بندرخمیری
های مقیم در کشــورهای حوزه جنوبی خلیج
فارس در هنگام ســفر به بندرخمیر بسیاری
از تنقالت مــدرن که بر اثر ازدیاد پول نفت در
کشورهای شیخ نشین خلیجفارس موجود بود
برای خانواده های خود مــی آوردند .اقالمی
نظیر ژله ،کرم کارامل ،کاســترد ،انواع شیرینی
ها و غیره از جملــه این موارد بود که در حال
حاضر به وفور اســتفاده می شود .عالوه بر آن
بندرخمیری در کشورهای شیخ نشین با توجه
به زیاد بودن پاکستانی ها ،هندی ها ،بنگالدشی
ها ،فیلپینیها و دیگر کشــورها ،به شیوه پخت
موادغذایی مردم کشــورهای یاد شده هم آشنا
شدند و ســبک پخت این غذاها نظیر فالفل و
غیــره را هم به بندرخمیــر وارد کردند و زنان
بندرخمیری که در پخــت و پز تبحر خاصی
دارنــد ،از این پس در ماه مبارک رمضان زمان
بیشتری را در آشــپزخانه ها برای آماده کردن
غذا جهت افطار و ســحری صرف می کردند
و در حال حاضر هم همین گونه اســت .تجار
بندرخمیری هم در امر وارد کردن کاالهای مواد
غذایی که در ماه مبارک رمضان استفاده می شود
و مورد اســتفاده مردم است ،مشارکت داشتند.
دیگر الزم نیســت مواد غذایی توسط افرادی
که به کشــورهای شیخ نشــین وارد می شود،
به بندرخمیر وارد شود ،تمامی فروشگاه های
موجود در شهر بندرخمیر این اقالم را دارند .با
متنوع شدن سبک غذایی مردم ،شیوه مهمانداری
هم در مــاه مبارک رمضان در بندرخمیر تغییر
کرد .با خوب شــدن اوضاع اقتصادی مردم به
ویژه افرادی که برای امرار معاش به کشورهای
حوزه جنوبی خلیج فارس می رفتند ،سفره ها
گسترده تر شد و بعد از نماز عشاء خانه های
مردم بندرخمیر پذیرای دوســت و اقوام جهت
صرف تنقالت بود و در حال حاضر هم اینچنین
است .بعد از نماز عشاء در بسیاری از خانه ها
سفره پهن می شود و شیرینیهایی نظیر ژله ،کرم

فرماندار بندرخمیر خبر داد/
امین درساره سرویس شهرستان //جلسه مشترک
کمیته تخصصی شورای ترافیک استان و شهرستان
بندرخمیر با موضوع حل مشکالت جاده کهورستان
تشــکیل و تصمیماتی مهمی در این خصوص اتخاذ
شد.

به گــزارش خبرنگار دریا؛ میرهاشــم خواســتار در
جمعبندی تصمیمات اتخاذ شــده در این جلســه عنوان
کرد :جاده کهورســتان  -الر به عنوان یکی از جاده های
ترانزیتی و پرتردد در جنوب کشور بشمار می رود که حل

کارامل ،کاســترد ،زولبیا ،بامیه و غیره و نخود،
آش ،سوپ ،سمبوسه و دیگر تنقالت سر بیشتر
سفره ها موجود است.
در ماه مبارک رمضان در شــهر بندرخمیر در
گذشــته برخی از مردم شــب ها بیدار بودند و
روزها استراحت می کردند .مگر این که این ماه
در فصول سرد سال قرار گرفته یا در فصل درو
و کشــاورزی قرار می گرفت .شب ها تا سحر
مردم نمی خوابیدند .در برخی خانه ها مراســم
قرآن خوانی بود .در این ماه دیدار خویشاوندان
بیشــتر صورت می گرفت .خانواده های فامیل
بیشتر بعد از نماز عشاء گرد هم جمع می شدند.
از نکات جالب این است که بیشتر کودکان هم تا
سحر بیدار بودند .در اسناد و مدارک گذشته به
خوبی هویداست که به ویژه اگر رمضان در فصل
تابستان قرار می گرفت ،کارگران به کار مشغول
نمی شــدند و آن یک ماه بــه روزه داری می
پرداختند .مغازه هم شب ها تا پاسی از شب باز
بودند ولی در ابتدای روز و حتی تا ظهر تعطیل
بودند .همان گونه که عنوان گردید مراسم قرآن
خونی از بعد از عشــاء تا سحر ادامه داشت .در
این مجالس که افراد زیادی مشارکت می کردند،
در اثنای قرآن خوانی از حضار پذیرایی هم می
شــد .تقریبا ماه رمضان شهر بندرخمیر در روز
به صــورت نیمه تعطیل بود .در حال حاضر نیز
بیشتر آداب و رسوم ماه مبارک رمضان بین مردم
شهر بندرخمیر رعایت می شود .ولی کارمندان
دولت طبق روال روزانه خود به سر کار می روند،
با توجه به پیشــرفت تکنولوژی و وجود وسیل
برودتی نظیر کولــر گازی و غیره ،کار کردن در
ماه رمضان به ویژه در زمانی که ماه رمضان در
فصل تابستان قرار می گیرد راحت تر شده است.
برخی از کارمنــدان دولت نیز مرخصی خود را
در مــاه مبارک رمضان می گیرنــد .پذیرایی از
خانوادهها در خانه اقوام و همسایگان همچنان
برقرار است .در شــب های رمضان بازی های
فوتسال در زمین های ورزشی برگذار می شود

که نوعی سرگرمی برای جوانان و ورزشکاران
است .از آداب رســوم مردم بندرخمیر همانند
بسیاری از شهرهای جنوب ایران این است که در
مساجد مخصوصی در زمان افطار از خانه غذا
می برند تا اگر افراد فقیر یا مسافرانی گذارشان
به شهر بندرخمیر افتاد ،برای افطار غذایی برای
خوردن داشته باشــند .غذاهایی که به مساجد
برده می شود ،همان غذاهایی است که افراد در
خانه خود صرف می کنند .خرما ،ماست و انواع
شــیرینی جات از جمله مواد خوراکی است که
در سر هر سفره ای و در سفره های مساجد در
شهر بندرخمیر موجود است .هریسه که از گندم
و گوشت درست می شــود نیز به وفور در ماه
رمضان مصرف می شــود .تجار و فرد ثروتمند
در بندرخمیر در ماه رمضان خیرات زیادی انجام
داده و بــه فقرا و افراد کم بضاعت جهت تقویت
ســفره خوراکی کمک می کنند تا ســفره های
آنها هم در ماه مبارک پر بار باشــد .به سفره
هایی که در مساجد در ماه مبارک رمضان پهن
میگردد ،سفره صائم می گویند (.سید عبدالجلیل
قتالی )1401 ،برخی از افراد کم بضاعت از 27
رمضان به بعد فطریه جمع می کنند و به این افراد

برنج و گندم یا پول نقد کمک می کنند که تامین
کننده بخشی از اقالم غذایی آن ها در طول سال
اســت .برخی از تجار بندرخمیر در ماه مبارک
رمضــان زکات اموال خــود را بین فقرا پخش
می کنند و افرادی که مســتمند بوده و مستحق
دریافت زکات هستند ،به آن ها زکات داده می
شــود .زکات اموال به صورت پول نقد و اقالم
غذایی داده می شود .میزان زکاتی که به فقرا داده
می شــود به نظر زکاتدهنده بستگی دارد که تا
چه اندازه فرد دریافت کننــده زکات نیاز مالی
داشــته باشــد .برخی از تجار هم به افرادی که
زکات می گیرند پول نقد یا اقالم غذایی می دهند.
در حال حاضر انجمن خیریه بندرخمیر فعال بوده
و در بسیاری از موارد به افراد مستمند در زمینه
پزشکی و خوراکی باتوجه به نیاز آن ها کمک
می کند .این انجمــن در ماه مبارک رمضان هم
برنامه های مهمی برای فقرا دارد .در نوشتار بعد
تالش می گردد به جنبه های دیگری از آداب و
رسوم رمضان در شهر بندرخمیر پرداخته شده و
نشان داده شود که آداب و رسوم رمضان در بستر
تاریخ در بندرخمیر چه تغییراتی داشته است.

ایمن سازی جاده کهورستان در دستورکار شورای ترافیک

مشکالت موجود در این مسیر همواره جزو دغدغه ها و
خواسته های جدی مردم و مسئوالن بوده است.
وی افزود :پیرو جلســه استانی هفته گذشته به ریاست
مهندس مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
که بنده نیز در آن حضور داشــتم ،جلسه ای در خصوص
تامین روشنایی ،ایمن سازی محور ،جداسازی و همچنین
ساماندهی ورودی های کهورســتان برگزار گردید و در
ادامه به صورت میدانی از محور مذکور بازدید و تصمیماتی
اتخاذ شــد .خواستار افزود :در این جلسه مقرر شد اداره

کل راه و شهرســازی استان نسبت به جداسازی محور با
استفاده از نیوجرسی و جداول با ارتفاع مناسب و همچنین
ایمن سازی مسیر در محدوده روستا اقدام کند.
وی ادامه داد :ســاماندهی ورودی روستاهای در مسیر،
اصالح طرح دوربرگردان میانبر در کهورستان و احداث
پل عابرپیاده از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه
بود که مقرر شــد اداره کل راه و شهرسازی و راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان اقدامات و پیگیری های الزم
را در این خصوص به عمل آورند.

فرماندار بندرخمیر همچنین عنوان کرد :انعقاد تفاهمنامه
مابیــن اداره راهــداری ،برق با هماهنگــی فرمانداری
جهت نصب پایه چراغ روشــنایی به طول  ۶.۵کیلومتر،
جدولگذاری طرفین جاده و نصب برج نور در ابتدا ،انتها
و نقطه میانی روستا با مشــارکت فرمانداری و دهیاری
کهورستان ،ساماندهی سه راهی کهورستان توسط اداره کل
راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
و مشارکت فرمانداری و دهیاری و همچنین نصب دوربین
ثبت تخلفات در محدوده پرخطر توسط راهداری و پلیس

راه و همچنین اضافه کردن گشــت فوق العاده در مسیر
کهورستان  -الر از دیگر تصمیمات این جلسه بوده است.
قابل ذکر است این جلسه با حضور دبیر شورای ترافیک
استان،بخشدارمرکزیبندرخمیر ،نمایندگانراهوشهرسازی
و راهداری استان ،مدیر راهداری شهرستان ،نماینده پلیس
راه استان و فرمانده پلیس راه بندرخمیر ،رئیس شورای
بخش مرکزی ،دهیار و شــورای کهورستان برگزار شد و
در ادامــه از  ۱۱کیلومتر محور مذکور به صورت میدانی
بازدید شد.

آگهیحصروراثت

خواهــان عبدالجبــار
حاجــی زاده فرزنــد
مختار بــا هویت کامل
به این شــورا مراجعه
نموده و اشعار داشتند که
شادروان مختار حاجی
قوه قضائیه
جم
گس
زاده فرزنــد عبدالجبار
ت
ه
م
داد ری ور ی اسال ی اریان
به تاریخ  1400/3/12به
رحمت ایزدی پیوســته و وارث حین الفوت وی
عبارتند از
 -1سکینه احمدی فرزند عبداهلل متولد 1329/1/2
به ش ش  16همسر مرحوم
 -2محتــرم حاجــی زاده فرزند مختــار متولد
 1359/12/21به ش ش  577فرزند مرحوم
 -3عبدالجبــار حاجی زاده فرزنــد مختار متولد
 1358/1/1به ش ش  555فرزند مرحوم
 -4عبدالغفارحاجــی زاده فرزنــد مختــار
متولد  1366/8/9بــه ش ش  59فرزند مرحوم و
دیگر وراثی ندارد.
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا
اعالم فرمایید.

گونه جنگلی تج در بندرلنگه به گل نشست

سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان //رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از گلدهی گونه جنگلی تج در این
شهرستان خبر داد .به گزارش خبرنگار دریا؛ علی مالیی ماران گفت:
گونه تج در برابر گرما و خشکی بردباری باالیی دارد و درختچهای
با ارتفاع  ۲تا  ۴متر ،دارای برگچههای مستطیلی نوک کندو گل آذین
به رنگ زرد روشن اســت .وی افزود  :این گونه در حفاظت خاک
نقش بسیار بســزایی دارد و در حوزههای آبخیز مناسب میتوان از
تج بعنوان تثبیت بیولوژیکی خاک اســتفاده مطلوب کرد .گلدهی تج
از اواخر فروردین تا اوایل خرداد اســت .گزدان ،پدل ،لمزان و .....از
مناطق رویش درخت تج می باشد.

طرح :بیتا هوشنگی

آگهیحصروراثت

آقای محمد احمدی دارای شناسنامه شماره  3560130522به شرح دادخواست به کالسه  ...از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان جاسم احمدی فرزند بوهندی به شناسنامه شماره  3در تاریخ  1400/07/05در شهرستان شیراز بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1محمد احمدی فرزند جاسم به شماره ملی  3560130522به نسبت ( پسر متوفی )
قوه قضائیه
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
 -2سیف احمدی فرزند جاسم به شماره ملی  3560169127به نسبت ( پسر متوفی )
 -3احمد احمدی فرزند جاسم به شماره ملی  4700148489به نسبت ( پسر متوفی )
 -4فاطمه احمدی فرزند جاسم به شماره ملی  4700087110به نسبت ( دختر متوفی )
 -5مریم احمدی فرزند جاسم به شماره ملی  3560089409به نسبت ( دختر متوفی )
 -6فاطمه ابراهیمی فرزند حسین به شماره ملی  4709772053به نسبت ( همسر متوفی)
 -7فاطمه فریدی فرزمد خلفان به شماره ملی  3569466310به نسبت ( مادر متوفی)
اسامی وراث طبق استشهادیه محضری به این شورا اعالم گردیده و غیر از افراد فوق وارث دیگری ندارد و هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر اگهی به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا اعالم فرمایید.

شورای حل اختالف کوشکنار شهرستان پارسیان  -محمود مصلح

شورای حل اختالف شعبه سه پارسیان
حامد کامران

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول ( -تملیکی)
(شماره مزایده مرجع)3699/401/1 :

نوبت اول

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان در نظر دارد  3واحد اموال غیر منقول ( امالک مسکونی تملیکی) خود
واقع در بخشهای شهرستان رودان و سرچاهان حاجی آباد را از طریق مزایده عمومی و شرایط اجاره به شرط تملیک
در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش برســاند .عالقمندان جهت شرکت در مزایده از زمان انتشارآگهی در
روزنامه ،می بایست از روز سه شنبه مورخ  401/01/24تا روز شنبه مورخ  401/02/18با مراجعه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به نشــانی ( )www.setadiran.irنسبت به بررســی و ضمن بازدید از ملک مورد نظر در ساعات
اداری ،نســبت به درج مبلغ پشنهادی خود اقدام نمایند .همچنین برای کسب اطالعات و هماهنگی بیشتر با شماره :
 33333310داخلی  307و 315تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی 1300373 :

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

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

بندرعباس
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۰۷:۰۲
۰۶:۲۵:۲۰
۱۲:۴۶:۰۴
۱۹:۰۷:۱۲
۱۹:۲۴:۰۰

اهواز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

۰۵:۳۰:۲۳
۰۶:۵۲:۲۷
۱۳:۱۶:۳۰
۱۹:۴۱:۰۲
۱۹:۵۸:۳۳

سرویس سالمت  //عضو کمیته علمی کرونا با اشاره
به جهش  XEسویه امیکرون و با بیان اینکه به احتمال
زیاد این سویههای ترکیبی هنوز به کشور ما نیامده
است ،گفت :اکنون از دیدگاه سرایت پذیری سویههای
ترکیبی از جمله سویه  XEبین  ۱۰تا  ۴۰درصد سرایت
بیشتری دارند ،اما از نظر کشندگی و افزایش شدت
بیمای خوشبختانه هنوز گزارشی نداشتیم که بگوید
شدت در این زمینه بیشتر است.

دکتر مجید مختاری  ،با اشاره به اینکه روند کاهشی کرونا
را تا حدود دو هفته قبل در کشور شاهد بودیم ،گفت :اما
آرام آرام روند صعودی موارد ابتال که پیشبینی میکردیم
را شــاهدیم ولی از نظر مرگ و میر خوشبختانه شرایط
کاهشی است؛ هرچند که حتی یک مرگ هم برای ما زیاد
است اما نسبت به حدود دو ماه قبل ،اکنون تعداد مرگ و
میر خیلی کمتر است و این موارد مرگ و میر نیز بازتاب
بیمارانِ دو الی ســه هفته قبل هستند .اگر در حال حاضر

بوشهر
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب

زاهدان

دکتر فاطمه نوروزیان اظهار داشت :جمعیت
هدف هرمزگان برای تزریق واکســن مرحله
ســوم برابر با یک میلیون و  ۳۳۸هزار و ۵۸۰
نفر افراد باالی  ۱۲ســال هســتند.وی افزود:
مجموع جمعیت هدف هرمزگان برای تزریق
واکسن کرونا که شــامل افراد باالی پنج سال
می باشــد ،رقمی برابر با یک میلیون و ۸۵۲
هزار و  ۷۷۸نفر اســت که از این شــمار ۸۰
درصــد تزریق مرحلــه اول و  ۷۰درصد هر
دو مرحله تزریــق این واکســن را دریافت
کردند.
ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
در خصوص وضعیت اســتان در سطح کشور
از نظر تزریق واکســن کرونا ،گفت :هنوز رتبه
بندی جدیدی در این خصوص اعالم نشده اما

اذان صبح ۰۴:۴۴:۵۶
طلوع آفتاب ۰۶:۰۵:۱۳
اذان ظهر ۱۲:۲۷:۴۲
غروب آفتاب ۱۸:۵۰:۳۹
اذان مغرب ۱۹:۰۷:۵۰

۰۵:۲۵:۵۳
۰۶:۴۵:۴۱
۱۳:۰۷:۴۷
۱۹:۳۰:۱۹
۱۹:۴۷:۲۴

شیراز

کرمان

اذان صبح ۰۵:۱۷:۵۲
طلوع آفتاب ۰۶:۳۸:۱۸
اذان ظهر ۱۳:۰۰:۵۶
غروب آفتاب ۱۹:۲۴:۰۲
اذان مغرب ۱۹:۴۱:۱۵

اذان صبح ۰۴:۵۸:۳۸
طلوع آفتاب ۰۶:۱۹:۴۱
اذان ظهر ۱۲:۴۲:۵۲
غروب آفتاب ۱۹:۰۶:۳۱
اذان مغرب ۱۹:۲۳:۵۱

یاسوج

روند ابتال صعودی باشد ،احتمال دارد طی هفتههای آتی
مرگ و میر هم افزایش یابد اما امیدواریم به اعداد باالی
قبلی نرسیم.
وی افزود :با وجود تعطیالت ســال نو ،مســافرتها و
بازگشایی مدارس که همگی عوامل خطر انتشار ویروس
هســتند ،طبیعتا انتظار ازدیاد تعداد ابتال وجود داشــت.
بنابراین برای روزهای آتی نوسانات ادامه خواهد داشت
و به نظر نمیرسد رفتار ویروس با وجود سویههای جدید
و ترکیبی تغییر کرده باشــد که به دنبال این موضوع هم
در ســطح جهانی پیشبینی نمیشــود که دچار جهش
وحشتناک جدیدی شده باشیم.
وی همچنین تاکید کرد :نباید با اسم امواج بیماری ،جامعه
را تهییج کنیم؛ اگر پروتکلهای بهداشــتی رعایت شود،
مهمانیها و دورهمیها کاهش یابد ،احتیاطات الزم در
وســایل حمل و نقل عمومی صورت گیرد ،زدن ماسک
در اماکن سربسته اجباری باشــد و ...احتماال نوسانات

هر بار در نشست های مرتبط با این موضوع،
از سوی وزیر بهداشت اعالم شده که هرمزگان
جزو اســتان های پیشــرو در واکسیناسیون
کرونا است.
دکتر نوروزیان با بیان اینکه واکسیناســیون
نقش بسزایی در کاهش آمار مبتالیان و فوتی
های ناشــی از کرونا دارد ،گفت :از همه افراد
خواستاریم تا با توجه به اهمیت این موضوع و
نقش آن در حفظ سالمت فرد و جامعه ،هر چه
سریعتر نسبت به انجام واکسیناسیون و تکمیل
آن اقدام کنند.
به گزارش ایرنا ،این مقام مسوول با اشاره به
نگرانی های موجود در روزهای اخیر نسبت
بــه افزایش آمار مبتالیــان کرونا و مراجعان
سرپایی ،گفت :در حال حاضر  ۱۰۴نفر مبتال
به این ویروس در بیمارســتان های هرمزگان
بستری هســتند که از این شــمار  ۱۸نفر در
بخش مراقبت های ویژه تحت نظر می باشند
و وضعیت چهار نفر از آنها بسیار وخیم گزارش
شده است.

را خواهیم داشت ،ولی اینکه آیا موج هفتم بروز خواهد
کرد یا خیر ،نیاز اســت تا زمان بگذرد که بتوان نظر داد.
او درباره گســترش شیوع بیماری به دنبال تغییر رفتارها
در نوروز از جمله سفرها ،افزود :احتماال افزایش موارد،
ناحیهای خواهد بود و اگر همین روند رشد بیماری طی
شود ،شرایط آنچنان هشدار دهنده نخواهد بود.
مختاری در خصوص ســویه در گردش کرونا در کشور،
اظهار کرد :به طور کلی بر اســاس اطالع بنده سویه BA
 ۲در کل دنیا غالب اســت و به نظر نمیرســد ما هم از
دنیا مجزا باشیم .اینطور نیست که تمام سویهها را پیگیری
کنیم ،ما با اپیدمیولوژی ناحیهای و جهانی هم جلو میرویم
و نمونه برداریها برای سویههای متفاوت انجام میشود
ولی نه به طور دائم و تمام نمونهها؛ بر اســاس اطالعات
بنده از هر  ۱۰۰۰نمونه یک نمونه برای توالی یابی ژنتیکی
فرستاده میشود .تا جایی که اطالع دارم تا پیش از سال
جدید سویه  ۲ BAغالب بوده است کما اینکه در دنیا هم

چند راه کاربردی برای اینکه
راحت بخوابیم

یزد

اذان صبح ۰۵:۱۹:۵۰
طلوع آفتاب ۰۶:۴۱:۱۹
اذان ظهر ۱۳:۰۴:۵۱
اذان ظهر
غروب آفتاب  ۱۹:۲۸:۵۳غروب آفتاب
اذان مغرب  ۱۹:۴۶:۱۸اذان مغرب

جهش  XEکرونا هنوز به ایران نرسیده است

 ۴۷درصد از جمعیت هدف هرمزگان
ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

سرویس ســامت  //سخنگوی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان گفت :تاکنون ۶۳۱
هزار و  ۴۷۴نفر در استان دُز سوم واکسن
کرونا را تزریق کردند که این شــمار ۴۷
درصد از جمعیت هدف واکسیناســیون
مرحله سوم در هرمزگان است.

سالمت

شرایط چنین است.
وی درباره شــیوع یا عدم شیوع ســویه ترکیبی از دو
زیرواریانــت  ۲ BAو  ۱ BAتحت عنوان  XEدر ایران،
تصریح کرد :خیلی زود است که در این مورد صحبت کنیم.
برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان که توالییابی
ژنتیکی زیادی از ویــروس انجام میدهند ،این موضوع
را اعالم کردند .تعداد ســویههای ترکیبی که ترکیبهای
متفاوتی از خود امیکرون یا دلتا با امیکرون است توسط
این کشــورها اعالم شده است ،اما هنوز در حدی نیست
که حتی ســازمان بهداشت جهانی نظر دهد .تعداد موارد
بسیار پایین است و به احتمال زیاد این سویهها در کشور
ما نیامده اســت مگر اینکه طی ماههای آتی با افزایش
سفرهای خارجی این سویه هم وارد کشور شود.
مختاری گفت :اکنون از دیدگاه سرایت پذیری سویههای
ترکیبی از جمله سویه  XEبین  ۱۰تا  ۴۰درصد سرایت
بیشتری دارند اما از نظر کشندگی و افزایش شدت بیمای

اذان صبح
طلوع آفتاب

۰۵:۰۶:۲۷
۰۶:۲۹:۰۸
۱۲:۵۳:۴۰
۱۹:۱۸:۴۱
۱۹:۳۶:۲۰

خوشبختانه هنوز گزارشی نداشتیم که بگوید شدت در این
زمینه بیشتر است.
عضو کمیته علمی کرونا درخصوص آموزش حضوری در
مدارس نیز به ایسنا ،گفت :قطعا در جلسه آتی کمیته علمی
کرونا در این زمینــه صحبت خواهیم کرد و جهتگیری
الزم هم صورت میگیرد .باید ببینیم نظر جمعی کمیته چه
خواهد بود .البته به طور کلی ما پیشبینی از افزایش ابتال
در میان کودکان را داریم و این افزایش نه تنها در کودکان
که در بزگساالن هم مشاهده میشود .امیدواریم در بازبینی
این موضوع از بار بیماری در کودکان هم کاســته شود.
همواره پیشگیری و احتیاط ،تاکید اصلی ما است .اینکه
فکر کنیم کرونا تمام شــده و بــه زندگی عادی برگردیم
صدمه زیادی به بســیاری از کشورهای دنیا زده است و
تمام رعایتها از جمله فاصله فیزیکی ،زدن ماسک و...
همواره ضروری است.

 .3از یک بالش خوب استفاده کنید

یا دوش آب گرم یا خنک بگیرید .گرم در مقابل
سرد بر اساس ترجیح شخصی است .گرم کردن
یا یخ میتواند به کاهش تورم یا التهابی که باعث
درد میشود کمک کند.

ســرویس ســامت  //رعایــت کردن آورده شده است:
ی چی یا
 .5ذهــن آگاهی ،مدیتیشــن ،تا 
دســتورالعمل های بهداشت خواب مثل  .1وضعیت خواب خود را بررسی کنید
خــودداری از مصرف کافئین در اواخر روز خوابیدن روی شــکم باعث چرخش گردن یوگای مالیم را تمرین کنید
و نخوردن شــام مفصل از اهمیت زیادی میشــود و میتواند باعث مشکالت شانه و درد جنبه روانی اجتماعی دارد .وقتی احساس
قسمت باالی کمر شود .برای کمردرد ،خوابیدن استرس یا اضطراب میکنید ،این حساسیت شما
برخوردار است.
به پهلو یا روی پشــت میتواند مفید باشــد .را افزایش میدهد و آستانه درد مزمن را کاهش
زانوهای خود را خم کنید و یک بالش بین آنها میدهد .تمرینــات آرامبخش ذهن میتواند به
قرار دهید .اگر به پهلو دراز کشیدهاید ،مطمئن شما در مدیریت تجربه درد کمک کند.
شوید که باسن شما در یک راستا قرار دارد و  .6به یک برنامه خواب پایبند باشید
متاســفانه ،وقتی درد دارید ،غریزه شما ممکن
روی بدن شما نمیپیچد.
اســت خوابیدن و چرت زدن زیاد را به عنوان
 .2در صورت نیاز تشک را تنظیم کنید

 .7مراقب داروهای خود باشید

* از مصرف کافئیــن در اواخر روز خودداری
کنید.
* شا م مفصل نخورید.
* استفاده از تلفن ،تلویزیون ،کامپیوتر و سایر
صفحه نمایشها را چند ساعت قبل از خواب
محدود کنید.
* در یک اتاق خنک و ساکت بخوابید.
* درست قبل از خواب ورزش شدید نکنید .به
جای آن حرکات کششی مالیم را امتحان کنید.
* در طول روز در معرض نور طبیعی روشــن
قرار بگیرید .نور خورشید به تنظیم مجدد ریتم
شــبانهروزی کمک میکند که به خواب کمک
میکند.

آمار باالی مسمومیت و مرگ با قارچهای َسمی

سرویس سالمت  //نگرانی های زیادی در زندگی پرمشغله ما وجود
دارد بدون اینکه استرســی در مورد تالش برای کاهش وزن داشته
باشیم .رژیمهای غذایی کنترلشــده برای همه مناسب نیستند ،آیا
میدانستید که راههای طبیعی نیز برای سرکوب اشتها وجود دارد؟

یکی از دالیل اصلی ترک رژیم غذایی در افراد این است که همیشه احساس
گرســنگی می کنند ،اما می تواند این طور نباشد .روشهای مختلفی برای
سرکوب کردن اشتها به طور طبیعی وجود دارد از جمله نوشیدن آب بیشتر،
خوردن فیبر بیشتر و مصرف مکملهای طبیعی ،بنابراین چرا عادتهای سالم
را ایجاد نکنید و برخی از این نکات مهم را قبل از ترک رژیم امتحان نکنید؟
غذاهای مختلف را امتحان کنید

اگر به دنبال کاهش وزن هستید ،داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل بسیار
مهم است.خوردن وعده های غذایی سرشار از پروتئین و حاوی چربیهای
خوب مانند امگا  ۳می تواند به شــما کمک کند بــرای مدت طوالنیتری
احساس ســیری کنید.غذاهایی مانند تخم مرغ ،سبزیجات ،میوهها ،ماهی و
گوشت بدون چربی همگی میتوانند به شما کمک کنند تا سریعتر سیر شوید
و نتوانید بین وعدههای غذایی به سراغ آب نباتها بروید.
آب بیشتری بنوشید

این یک واقعیت است اکثریت ما در طول روز به اندازه کافی آب نمینوشیم
واین باعث می شــود احساس تنبلی کنیم و روی پوست ،مو و خلق و خوی
کلی ما نیز تأثیر می گذارد.آب می تواند به کنترل هوس خوردن تنقالت بین
وعده های غذایی کمک کند .نوشیدن یک لیوان آب قبل از هر وعده غذایی
نه تنها باعث می شود بدن و ذهن خود را هیدراته نگه دارید ،بلکه شما را سیر
می کند تا نیازی به خوردن وعده غذایی بزرگ نداشته باشید.

فیبر زیاد استفاده کنید

برخالف اکثر چیزهایی که می خوریم ،فیبر تجزیه نمی شود تا هضم شود.
بنابراین مدت طوالنی تری در بدن باقی می ماند و روند هضم را کند می کند
و باعث می شــود برای مدت طوالنی تری احساس سیری و رضایت داشته
باشید.غذاهای غنی از فیبر اساسا معده را کش می دهند ،هورمون های سیری
ترشــح می کنند و روند تخلیه معده شــما را کند می کنند .فیبرهای سالم را
میتوان در غذاهایی مانند سبزیجات ،آووکادو ،سیب ،بادام ،دانه چیا ،غالت
کامل ،لوبیا و حبوبات یافت.
روز را درست شروع کنید

صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است .این چیزی است که سال هاست از
متخصصان تغذیه شنیده ایم .بسیاری از ما برای صبحانه وقت نداریم خوردن
یک صبحانه با پروتئین باال می تواند برای افرادی مفید باشــد که در اواسط
صبــح میل می کنند یا برای کاهش و مدیریت وزن خود به کمک نیاز دارند.
مطالعات نشان دادهاند که هضم پروتئین بیشتر از کربوهیدراتها طول میکشد
که میتواند اشتها را سرکوب کند.تخممرغها سرشار از پروتئین هستند ،بنابراین
سعی کنید برای صبحانه تخممرغ یا املت بخورید تا شما را تا زمان ناهار سیر
نگه دارد و سطح انرژی شما را افزایش دهد.
چای سبز

اگر با نوشیدن آب دچار مشکل می شوید ،می توانید مصرف مایعات روزانه
خود را با نوشــیدن چای سبز ،که یک ســرکوب کننده طبیعی اشتها است،
مخلوط کنید.متخصصان تغذیه می گویند که کاتچینهای موجود در چای سبز
به جلوگیری از حرکت گلوکز به سمت سلولهای چربی کمک میکنند .این
کار باعث تثبیت قند خون می شود و گرسنگی شما را تثبیت می کند.
مکمل های طبیعی
این روش های طبیعی عالی و اثبات شده برای سرکوب اشتهای شما واقع ًا
مکمل های طبیعی زیادی در بازار وجود دارند که ثابت شــده اشتهای شما را میتواند مفید باشد فقط به یاد داشته باشید که اگر می خواهید چند کیلو وزن
سرکوب می کنند و شــما را از خوردن میان وعده باز می دارند .محصوالتی از کم کنید و آنها را حفظ کنید ،کمی زمان می برد.
جمله گارسینیا کامبوجیا ،سرکه سیب که مکملهای کام ً
ال طبیعی و دارای فیبر باال همچنین مهم است که یک رژیم غذایی سالم و متعادل داشته باشید و ورزش
هستند و اساس ًا باعث میشوند احساس سیری کنید حتی وقتی که سیر نیستید .منظم را به عنوان بخشی از برنامه مدیریت وزن خود انجام دهید.

بهار چه غذاهایی را بیشتر بخوریم؟

سرویس ســامت  //متخصص طب سنتی
گفت :در فصل بهار مواد خام زائد در بدن زیاد
است که یکی از کارها تنقیه و پاکسازی بدن
است؛ در نتیجه باید در این فصل انواع آشها،
خورشهای پُر سبزی ،ساالدها ،سبزیجات و
نوشیدنیهایی مثل شربت سکنجبین مصرف
شود.

لیال شیر بیگی ،متخصص طب سنتی در پاسخ
به این پرسش که «در فصل بهار چه مواد غذایی
باید بیشتر مصرف کنیم؟» ،بیان داشت :در هنگام
گرم شدن هوا از منظر طب ایرانی مواد داخلی در

بدن جریان پیدا میکنند و فرد احساس سنگینی
کلی و کسالت در بدن دارد؛ به خصوص افرادی
که در فصل ســرما پرخــوری دارند و ورزش
نمیکنند.
وی ادامــه داد :در فصل بهار مــواد خام زائد
در بدن زیاد اســت که یکــی از کارها تنقیه و
پاکسازی بدن است؛ در نتیجه باید در این فصل
انواع آشها ،خورشهای پر ســبزی ،ساالدها،
سبزیجات و نوشیدنیهایی مثل شربت سکنجبین
مصرف شود.
این متخصص طب ایرانی یادآور شد:هدف این

است که خوردن مواد غذایی غلیظ و پرکالری در
این فصل کاهش یابد و فیبرها و سبزیجات بیشتر
مصرف شود تا بدن فرصتی برای استراحت پیدا
کند و بتواند خود را باز سازی کند.
شــیربیگی با تأکید بر اینکه در فصل بهار باید
غذاهای سبک بیشتر مصرف شود ،ابرازکرد :یکی
از بهترین میان وعدهها مصرف کاهو با سکنجبین
است که طبق رسوم ایرانی در روز سیزدهم نوروز
میل میشود؛ در حالی که به نظر میرسد این میان
وعده نیکــو را باید از همان ابتدای بهار مصرف
کرد.

سال بیست و یکم شماره 3855

از یک طرف ،امروز واقعیت می تواند بسیار مرموزانه
با تخیل درآمیزد و تشخیص این دو را مشکل نماید .از
طرف دیگر ،حرکت ماه به سوی صورت فلکی آتشین
قوس روح تان را زنده می کند و باعث می شود که به چیزهای بزرگ
فکر کنید .انرژی تان غیر قابل کنترل است ،حتی اگر متوجه نباشید
که این انرژی شما را به کجا خواهد برد .اکنون زمان آن است که صبر
پیشه کنید و فقط کورکورانه رو به جلو حرکت نکنید .نباید به دنبال
هر هوا و هوسی بروید ،مگر این که بخواهید مشکل درست کنید.
اردیبهشت :

یدلهرهآور
افق گسترده ی پیش روی تان ممکن است کم 
به نظر برسد ،زیرا تقریب ًا غیر ممکن است که بفهمید کدام
فرصت بهترین و منطقی ترین مســیر ممکن است .خوشبختانه امروز
برای راهنمایی مسیر می توانید به دوستان و همکاران تان تکیه کنید.
به حرف هایی که می زنند گوش کنید ،حتی اگر مطمئن نیســتید که
آنها به درستی عالیق شما را می فهمند .اگر به توصیه های سودمند
دیگران گوش دهید ،می توانید از تجربیات آن ها بسیار بهره ببرید .فقط
بهخاطر داشته باشید که این شما هستید که آخرین تصمیم را می گیرد.
خرداد :

 .4بســتههای گرما یا سرد را روی نقاط  .8دســتورالعملهای بهداشت خواب را
دنبال کنید
درد قبل از خواب بگذارید

چگونه اشتهای خود را به طور طبیعی سرکوب کنیم؟

 10رمضان 1443

فروردین :

آیا تشک شما باعث ایجاد نقاط فشار روی بدن یک فرار انتخاب کند .اگر ســعی میکنید بیش
شما میشود؟ اگر چنین است ،از بالش برای بلند از حــد بخوابید ،فقط خود را برای یک چرخه
کردن پاها یا حمایت از پشت خود استفاده کنید شکســته آماده میکنید که نه ترمیمکننده و نه
موثر است.
یا بین زانوهای خود بگذارید.

سرویس سالمت  //مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف
فراوردههای سالمت محور ســازمان غذا و دارو با بیان
اینکه همه ساله ،در ابتدای ســال متاسفانه با موجی از
مسمومیتهای اتفاقی ناشی از مصرف خوراکی قارچهای
خودرو و سمی روبرو هستیم ،گفت :از سال  ۱۳۹۷تا نیمه
نخست ســال  ،۱۴۰۰بیش از  ۵۰۰۰مورد از مسمومیت به
دلیل مصرف قارچهای سمی و خودرو گزارش شده است.
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طالعبینی

بالش باید سر شــما را به گونهای نگه دارد که اگر برای شــما داروهای ضددرد تجویز شده
گــردن را در حالت خنثی نگــه دارد  -هیچ است ،بدانید که برخی از آنها میتوانند با خواب
خمشی به سمت پایین یا باال وجود ندارد .گردن تداخل داشته باشند .در مورد مزایا و معایب آن
با پزشک خود گفتگو کنید.
باید با سینه شما همسطح باشد.

کمبود خــواب برای افرادی که از درد مزمن
رنج میبرند مهم اســت و میتواند درک درد
را شدیدتر کند.مهم است که منبع درد خود را
بدانید ،زیرا ممکن است درمان بر اساس علت
درد بسیار متفاوت باشد.
در اینجا راه هایی برای کمک به بهبود خواب
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دکتر نوشین محمد حسینی  ،با اشاره به شروع فصل بهار و بروز
شرایط مساعد در رشد قارچهای خودرو ،ضمن هشدار نسبت به
مسمومیت با قارچهای خودرو و سمی ،گفت :با شروع فصل بهار
و بروز شرایط مساعد در رشد قارچهای خودرو ،همه ساله در
ابتدای سال متاسفانه با موجی از مسمومیتهای اتفاقی ناشی از قوام و مزه مشــکل بوده و تنها توسط متخصصان و کارشناسان
مجرب قارچشناسی و گیاهشناسی امکانپذیر است .بنابراین به
مصرف خوراکی قارچهای خودرو و سمی روبرو هستیم.
میزان مسمومیت با قارچهای سمی در پنج سال اخیر توصیههای برخی از افراد در تشــخیص انواع ســمی از انواع
وی افزود :بر اســاس آمار به دست آمده از دانشگاههای علوم خوراکی قارچ توجه نکنید .در عین حال مصرف قارچها توسط
پزشکی کشور ،در سال  ،۱۳۹۶بالغ بر  ۱۵۴۰مورد مراجعه به پرندگان و سایر جانوران اهلی و وحشی ،نشاندهنده غیرسمی
بیمارستان در اثر مسمومیت با قارچهای خودرو و سمی گزارش بودن قارچ برای انســان نیســت .وی همچنین گفت :برخی از
شده اســت .این آمار از سال  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۹به ترتیب بالغ بر روشها و معیارهای ســنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر
 ۱۷۲۶نفر ۳۶۵ ،نفر و  ۷۲۲نفر بوده و در نیمه نخســت ســال تماس با قارچ ،یا وجود حشرات دراطراف قارچ و محل رویش
 ۱۴۰۰تعداد  ۸۲۸مورد مراجعه به بیمارستان بر اثر مسمومیت قارچ معیار علمی و صحیحی برای تشخیص عدم سمیت قارچ
با قارچهای خودرو و ســمی گزارش شده است که نشاندهنده در همه موارد نیست .برخی از سموم موجود در قارچهای سمی،
تعداد باالی قربانیان و شایع بودن این مسمومیت در کشور است .مقاوم به گرما بوده و فرآیندهای آمادهســازی غذا مانند کباب
استانهای با بیشترین مسمومیت با قارچهای سمی کردن ،آب پز کردن ،سرخ کردن ،بخار پز کردن قادر به تخریب
محمد حسینی با بیان اینکه متاسفانه مصرف خوراکی قارچهای کامل مواد سمی موجود در آن نیستند.
عالیم و نشانههای مسمومیت با قارچ سمی
خودرو و ســمی ،منجر به فوت ،نارسایی کبد و بستری شدن
بسیاری از هموطنانمان شده است ،ادامه داد :بیشترین مسمومیت وی ادامه داد :همچنین در صورت بروز عالیم و نشــانههای
در سال  ۱۳۹۶مربوط به شهرهای استان کرمانشاه ،آذربایجان گوارشی شامل تهوع ،استفراغ و اسهال به صورت تاخیری پنج
غربی ،لرستان ،گلستان و کردستان بوده است .همچنین بیشترین تا  ۱۲ساعت پس از مصرف خوراکی قارچهای خودرو ،هر چه
مسمومیت در سال  ۱۳۹۷مربوط به شهرهای استان کرمانشاه ،سریعتر بیمار را به مرکز درمانی تخصصی مسمومیتها منتقل
گلستان ،لرستان و آذربایجان غربی (ارومیه) و زنجان ،بیشترین کنید .در مواردی که عالئم گوارشی به صورت تاخیری با فاصله
مسمومیت در ســال  ۱۳۹۸مربوط به شهرهای استان لرستان ،بیش از  ۶ســاعت از مصرف قارچ خودرو ،رخ دهد این دسته
آذربایجان غربی ،اردبیل ،تهران و کردستان ،بیشترین مسمومیت از قارچها سمیت به مراتب بیشتری دارند و در سالهای گذشته
در ســال  ۱۳۹۹مربوط به بجنورد (خراســان شمالی) ،تهران ،منجر به نارســایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از هموطنانمان
شــهرکرد ،گلســتان و آذربایجان غربی (ارومیه) و بیشــترین شدهاند.
لزوم انتقال سریع بیمار مسموم به مرکز درمانی
مســمومیت در نیمه نخست ســال  ۱۴۰۰مربوط به شهرهای
بجنورد (خراسان شــمالی) ،تهران ،شهرکرد ،لرستان و گلستان محمد حســینی افزود :انتقال سریع بیمار مسموم به یک مرکز
درمانی تخصصی مســمومیتها امکان درمان موفقیت آمیز را
بوده است.
توصیههایــی برای پیشــگیری از مســمومیت با افزایش میدهد و هرگونه تاخیر در این امر سبب افزایش احتمال
شکست درمان و حتی مرگ بیمار میشود .بنابراین با مشاهده
قارچهای سمی
وی با بیان اینکه در پنج ســال اخیــر مجموعا  ۵۱۷۵مورد عالیم و نشانههای بالینی اولیه به ویژه از نوع تاخیری در فردی
مسمومیت ناشی از مصرف قارچهای خودرو در هموطنانی که با سابقه مصرف خوراکی قارچ خودرو ،از هرگونه خوددرمانی و
در مناطق غربی ،کوهستانی و یا مرطوب کشور زندگی میکنند ،درمان عالمتی پرهیز کرده و بیمار را در اسرع وقت به بیمارستان
ایجاد شده است ،گفت :این در حالی است که موارد با آموزش منتقل کنیــد .در صورت امکان ،نمونه باقی مانده قارچ مصرف
عمومی و اطالع رسانی و ارائه هشدار به موقع قابل پیشگیری شده توسط بیمار را برای شناسایی کادر پزشکی در بیمارستان به
خواهد بود .بر همین اســاس هم مــردم باید به رعایت برخی همراه داشته باشید.وی با بیان اینکه با آغاز فصل بهار و رویش
نکات توجه کنند تا از بروز مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف قارچ های سمی در دامن طبیعت ،همه ساله تعدادی از هموطنان
به دلیل عدم آگاهی و عدم توانایی تشخیص قارچ سمی از انواع
قارچهای سمی پیشگیری شود.
محمد حســینی ادامه داد :بر این اساس از مصرف قارچهای بیخطر بر اثر مصرف قارچ ســمی دچار مسمومیت ،صدمات
خودرو مخصوصا قارچهایــی که در کنار تنه درختان ،به ویژه موقت ،دائمی و حتی مرگ شــدهاند ،گفت :تاکید میکنم که در
درختان خشک شــده میرویند یا قارچهای جمعآوری شده بسیاری موارد شناســایی قارچ سمی از طریق ظاهر آن میسر
توســط افراد بومی ،خودداری کنید .برای حفظ سالمت خود نیســت و تخصص الزم دارد .متاســفانه از سال  ۱۳۹۷تا نیمه
و خانوادهتــان تنها قارچهایی را که توســط مراکز مجاز و در نخست سال  ،۱۴۰۰بیش از  ۵۰۰۰مورد مسمومیت مراجعه شده
بســتهبندیهای دارای مجوز هستند ،خریداری و مصرف کنید .به بیمارستان را در این زمینه شاهد بودهایم که اغلب این موارد در
همچنین باید توجه کرد که شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع استانهای آذربایجان غربی ،لرستان ،کرمانشاه ،کردستان ،زنجان،
سمی تنها بر اساس خصوصیات ظاهری مانند شکل ،رنگ ،بو ،گلستان و شهرکرد رخ داده است.

امروز ممکن نیســت بــا مانعی برخــورد کنید ،اما
عاقالنهتر این است که کمی از سرعت خود بکاهید.
مسائل عاطفی می توانند مشکل ایجاد کنند ،حتی در
روابط دو طرفه .ممکن است فکر کنید که به دو نیمه تقسیم شدهاید؛
قلب تان یک چیز می گوید ،درحالی که شــرایط اطراف از شــما
میخواهند که طور دیگری رفتار کنید .فع ً
ال سعی نکنید که این وضع
دشوار را حل کنید ،فقط این که از منشأ استرس و نگرانی آگاه باشید.
اگر مسئولیت تمام احساساتی را که دارید بپذیرید ،باعث می شود که
شرایط برای طرف مقابل هم ساده تر گردد.
تیر :

حتی اگر اخیرا ً کمی مضطرب و نگران بوده اید ،امروز
ممکن است احســاس کنید که امواج آرامش بخش
رضایت و خرسندی به ساحل تان روی آورده اند .تقریب ًا می توانید
تصویر کامل را با وضوح بیشتری ببینید و راضی هستید تا هر کاری را
که با نقشه ی اصلی جور درمی آید انجام دهید .متأسفانه ممکن است
دچار هیجان گردید و بیش از حدی که می توانید ارائه دهید متعهد
انجام کاری شوید .این که مثل بچه ها محتاطانه قدم بردارید بهتر است
تا این که با سرعت پیش بروید و سپس سقوط کنید.
مرداد :

ممکن است سعی کنید تا مطمئن باقی بمانید ،اما به این
نتیجه می رسید که احساسات پیچیده ای وجود دارند
کــه از خودتان پنهان می کرده اید .شــاید اتفاق خاصی را از دوران
کودکی تان به خاطر بیاورید یا کســی را که راز مهمی را با شما در
میان گذاشت .به هر حال ،اکنون بیش از هر زمان دیگری ممکن است
احساس کنید که آسیب پذیر شده اید .احساساتی را که ناراحت تان
می کنند کنار نزنید ،زیرا می توانند به عنوان یک کاتالیزور شگفتانگیز
در مرحله ی بعدی رشدتان عمل کنند .نیازی نیست طوری عمل کنید
که دیگران را با شجاعت و جرأت خود تحت تاثیر قرار دهید.
شهریور :

همان طور که روز به پیش می رود ،دانستن این که چه
طور نســبت به شرایط اطراف تان واکنش نشان دهید
ســخت تر می شود .امروز ممکن است عقایدتان مورد پرسش قرار
بگیرند ،به ویژه اگر بخواهید برای توجیه کارهای فعلی تان از آن ها
اســتفاده کنید .به واقعیت ها بچسبید ،اجازه ندهید که تخیل تان بر
تصمیم هایی که می گیرید تاثیر بگذارد .وقتی واقعیت را از تخیل جدا
می کنید ،تا جایی که امکان دارد منصف باشید .دیگران این صداقت
عمل و اهداف مخلصانه ی شما را تحسین خواهند کرد.
مهر :

شما در رابطه با کار کردن با دیگران مشتاق پیشرفت
و تحول هســتید با این حال یکی از دوست جدید یا
همسرتان ممکن است پیشنهاد کند که اکنون زمانی برای هردونفرتان
است که کاری به میل و روش خودتان انجام بدهید .این پیشنهاد را
به عنوان عدم پذیرش تعبیر نکنید؛ این فقط بخشی از یک تغییر در
یک رابطه طوالنی مدت است .زمانیکه شما دوباره تمرکز و شخصیت
خود را برقرار کنید براي كارتان مفید تر خواهد بود.
آبان :

از آن جایی که ماه وارد صورت فلکی فیلســوفانه ی
قوس می شــود ،تالش شما هم برای یافتن حقیقت در
اولویــت اول قرار می گیرد .با این وجود آرزو می کنید که ای کاش
می توانستید مشکالت تان را فراموش کنید و امروز روز خوبی داشته
باشــید .حتی اگر معمو ًال درباره ی ســفر معنوی خود بسیار جدی
هستید ،اکنون خندیدن بهترین درمان برای روح شماست .به جای این
که در تاریکی ها به دنبال جواب باشید ،اکنون زمان آن رسیده است
که به رویاهای تان اجازه دهید تا به واقعیت تبدیل شوند.
آذر :

پیوستن به یک منشــأ عمیق تر الهام امروز می تواند
کمی گمراه کننده به نظر برسد ،زیرا تمایل دارید تا هر
کاری که انجام می دهید چرخش مثبتی را در آن ایجاد کنید .اما مسیر
کنونی تان ممکن است شما را به زوایای پنهان احساسات تان هدایت
کند و شــرایط را از آن چه هست پیچیده تر نماید .به جای این که
خودتان را از دیگران دور نگه دارید ،سعی کنید تا احساسات تان را
با دیگران در میان بگذارید.
دی :

به جای ایــن که امروز بر اســاس اطالعات واقعی
تصمیمگیری کنید ،ممکن است بهتر باشد تا کمی بیشتر
به رویاهای تان توجه کنید تا به واقعیت ها .بر اساس احساسات تان
عمل کنید و انرژی خود را بیهــوده به خاطر قضاوت های دیگران
تلف نکنید .در نهایت این که راســتی و درستی شما خودش گویای
همه چیز است.
بهمن :

ممکن است امروز متوجه یک اشتباه مالی شوید ،اما
باید بالفاصله توجه بیشتری را به کنترل شرایط معطوف
سازید .شاید قب ً
ال کاری را انجام دادید که فکر می کردید درست است،
اما بعدا ً فهمیدید که حساب و کتاب تان درست از آب درنیامده است.
اگر نمی دانید چه کار کنید و مطمئن نیســتید که قدم بعدی تان چه
باشد ،از دوستان و همکاران تان بخواهید تا به شما مشورت بدهند.
اسفند :

احساس می کنید که انگار به داخل یک مه غلیظ کشیده
شــده اید ،اما دیگران هنوز شما را کسی می بینند که
میداند چه می خواهد و چه طور می خواهد به آن برسد .جریان های
قوی عاطفی و احساســی شما را به جهت های مختلفی می کشانند
و جهت گیری مسیرتان را دشوار می کنند .اگر اکنون نمی توانید به
خوبی ببینید اص ً
ال نگران نباشید ،به قطب نمای معنوی تان اطمینان
کنید و امیدوار باشید که صحیح و سالم به مقصد مورد نظرتان که هنوز
مشخص نیست خواهید رسید.

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

گروه گزارش //حجتاهلل مرادخانی از پژوهشــگران
حوزه صنایع دســتی با اشــاره به اهمیــت اجرایی
شــدن قانون حمایت از هنرمندان گفت« :با توجه به
شرایط فعلی کشور ،آنچه میتواند بسترهای توسعه
صنایعدستی را در سال  ۱۴۰۱به صورت اثربخشی مهیا
کند ،این است که قانون حمایت از هنرمندان و فعاالن
صنایع دستی وارد فاز اجرایی شود».

امام محمد تقی (ع) :ناشکری نعمت  ،چون گناهی نابخشودنی است
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مدتی از شــروع ســال جدید سپری میشــود و متولیان
حوزههای مختلف از اقتصادی گرفته تا فرهنگی و سیاســی،
مشــغول برنامهریزی برای بهبود وضعیت هستند .از آن طرف
رسانه ها هم با گذاشــتن ذره بین نقد بر رویکردهای جدید،

شود و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به
عنوان متولی امر مادههای  ۱۴گانه این قانون را برای اجرایی
شدن پیگیری کند».
او ادامه داد« :در قالب این قانون بسیاری از موانع توسعه بازار
صنایع دستی دیده شده منتها بیش از چهار سال خاک خورد
و از اواخر ســال  ۱۴۰۰روند اجرایی آن آغاز شد .در دل این
قانون همچنین بحثهای ترویجی ،تبلیغات ،صدور مجوزها و
هم تسهیل شدن موانع صادراتی دیده شده است؛ بنابراین اگر
این قانون به صورت واقعی ابالغ و اجرا شــود ،بستر مناسبی
برای بهتر شدن مارکت صنایع دستی در سال جدید با توجه به
رکود مطلق در دوران شیوع ویروس کرونا ایجاد خواهد شد».

چقدر توانســتهاند صنایع دستی را کاربردی کنند؟ اظهار کرد:
«در پاسخ به این سوال از دو منظر میتوان به آن پرداخت .یکی
اینکه اساسا خالقیت چه اهمیتی دارد .به طور خالصه در دنیای
امروز بســیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد ،خالقیت را یکی
از محرکها و موتورهای محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی
کل جهان در قرن بیســت و یکم میدانند؛ بنابراین اهمیت این
مفهوم و توسعه آن در دنیای امروز تبدیل به یکی از راهبردهای
اصلی بسیاری از کشورها ـ هم کشورهای توسعه یافته و هم
کشورهای درحال توسعه ـ شده است؛ بنابراین اهمیت خالقیت
در تمام حوزهها بخصوص صنایع خالق یک امر بدیهی است
که هر چقدر بیشتر آن را توسعه دهیم ،باز هم کم است و خیلی

اطالع رســانی دربــاره نتایج رویکردهای جدیــد را انتظار
میکشند .در همین رابطه و برای بررسی این مسئله که در سال
جدید برای باز شدن گره مشکالت اقتصادی صنایع دستی از
منظر فروش ،این حوزه دقیقا به چه برنامه هایی نیاز دارد ،به
گفتوگو با حجتاهلل مرادخانی ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه
پرداختیم تا نظر او را در این رابطه جویا شویم.

مرادخانی همچنین به اهمیت خردهفروشــیهای صنایع دستی
اشــاره کرد و گفت« :اگر بخواهم ریزتر هم بگویم ،طبیعتا ایجاد
بسترهای خرده فروشی صنایع دســتی که در قالب بازارچه و
نمایشگاههای مناسبتی و رویدادهای مختلف در سطوح مختلف
استانی و شهری برپا میشــوند ،به احیای خرده فروشی کمک
میکند و در نتیجه کارگاهها میتوانند به سمت احیا حرکت کنند».

بهتر شــدن وضعیت اقتصادی از نظر فروش به چه رویکردی
نیاز دارد ،چنین گفت« :چیزی که میتواند بســترهای توسعه
صنایع دستی را در سال  ۱۴۰۱به صورت اثربخشی با توجه به
شرایط فعلی کشور مهیا کند ،به عقیده بنده این هست که قانون
حمایت از هنرمندان و فعاالن صنایع دســتی وارد فاز اجرایی

کاربردی کردن محصوالت صنایع دســتی یکی از مواردی
است که از سوی کارشناسان و هنرمندان امروزه مطرح میشود
و غالبا بهعنوان راه نجات صنایع دستی از وضعیت رکودیاش
از آن یاد میشــود .مرادخانی دربــاره اینکه هنرمندان حوزه
صنایعدستی کشور در چه ســطحی از خالقیت قرار دارند و

مهم است».
او ادامه داد« :از بعد دیگر این قضیه باید گفت ،برخی هنرمندان
جوان با توجه به تغییرات ســبک زندگی روز مردم ،آمدهاند و
محصوالتی را مبتنی بر سبک زندگی جدید ایجاد کردهاند؛ برای
مثال نقش مایههای کهن و سنتی را در قالب زیورآالت سنتی
تلفیق کردهاند و نتیجه خوبی را هم به دست آوردهاند .طبیعتا با
توجه به تغییر جهانبینی انسان امروز و تحوالت سبک زندگی
در ساعت و روز و لحظه قطعا برای اینکه صنایع دستی بتواند
حیات خود را حفظ کند ،رفتن به سمت خالقیت امری حیاتی
و بسیار مهم است».
مرادخانی همچنین اضافه کرد« :البته این قید را هم داشــته
باشیم که این خالقیت هرگز منافاتی با حفظ سنتهای تولید
و سنتهای هنری ندارد؛ بلکه با حفظ سنتهای هنریمان و
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نیازمندی های صنایع دستی در ۱۴۰۱
مرادخانی در پاســخ به این سوال که هنر صنایع دستی برای کاربردی کنند؟

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

وضعیت تهویه مدارس هرمزگان
نگران کننده است

گروه خبر  //ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان از وضعیت
نامناسب تهویه مدارس استان اظهار نگرانی کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :وضعیت تهویه هوای مدارس
استان بسیار نامناسب و نیازمند رسیدگی و بهبود هر چه سریعتر است.
فاطمــه نوروزیان گفت :در حالی که یکی از مــوارد جلوگیری از انتقال ویروس
کرونا تهویه مناسب است و تهویه نامناسب امکان شیوع ویروس کرونا را افزایش
میدهد ،تهویه طبیعی شامل باز گذاشتن در و پنجرهها د ر کالسها  ۳۳درصد و
تهویه مکانیکی صفر درصد رعایت میشود.او با اشاره به بازرسی مداوم کارشناسان
بهداشــت از مدارس گفت :طبق بررسیها بهداشت فردی در مدارس  ۷۶درصد،
استفاده از ماسک  ۸۷درصد و فاصله گذاری فیزیکی  ۳۲درصد رعایت میشود.
معاون آموزش متوســطه هرمزگان با اشاره به پیگیری این مشکل گفت:به زودی
وضعیت تهویه کالسها بهبود پیدا میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن خدامی گفت:گروهبندی زوج و فرد
کالسها و یا برگزاری کالسها به صورت تقسیم بندی دانش آموزان یک کالس
در دو شیفت صبح و بعد از ظهر قابلیت اجرایی ندارد و غیر قانونی است.
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اصالت هنری میتوان در شکل آثار نوآوری ایجاد کرد».

اهمیت آموزش هنرهای صنایع دستی در مدارس

یکی از مواردی که اخیرا درباره هنر صنایع دســتی از سوی
مسئوالن دهان به دهان در حال چرخیدن است ،بحث آموزش
هنرهای صنایع دســتی در مدارس و به دانش آموزان است.
مرادخانی در همین رابطه و درباره ضرورت این امر گفت« :این
قضیه بسیار مســئله راهبردی است که متأسفانه در کشور ما
بیشتر در حد لفظ است؛ در صورتی که در دنیای امروز رویکرد
قالبی که اتفاقا در ســالهای اخیر درباره آن بســیار صحبت
میشــود ،این است که مهارتهای هنری کودکان و نوجوانان
را ارتقاء دهیم».
او ادامه داد« :یعنی در کنار آموزش مهندسی ،ریاضیات ،علوم
و  ...مهارتهــای هنری را در مدارس با هدف اینکه فرزندان
جوامع بتوانند با ذهن منعطفتری به آرزوها و رویاهایشان فکر

کنند ،ارتقاء دهند تا در نتیجه انســانهای تابآورتری تربیت
شوند و ظرفیت مشاهده تفاوتهای فرهنگی را داشته باشند؛
بنابراین اهمیت این قضیه بسیار باالست و آنچه که باعث شده
ما در سالهای اخیر گسست بین فرهنگ و هنر و نسلهایمان
شکل بگیرد ،این است که اصول آموزش پایه ما در آموزش و
پرورش به شدت از هنر عاری است و این یک نقصان خیلی
بزرگ محسوب میشود».
مرادخانــی در آخــر چنیــن پیشــنهاد داد« :اگر آموزش
مهارتهای صنایع دستی و حتی آشــنایی با هنر بیاید و در
سطوح ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه قرار بگیرد ،تردید نکنید که
هم از نظر انسجام فرهنگی و هم از نظر هویت فرهنگ ایرانی و
هم از نظر ایجاد پیوند بین نسلهای جدید تغییری ایجاد خواهد
شد که امیدوارم محقق شود / ».ایسنا

جابجایی  620هزار مسافر و گردشگر از بنادر شرق هرمزگان در نوروز

گروه خبر  //مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر
و شرق هرمزگان از افزایش شمار جابجایی مسافر
و گردشگر در شــرق هرمزگان خبر داد و گفت:
ســواحل مکران عالوه بر تجارت از ظرفیت های
گردشگری بالقوه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار دریا« ،حمیدرضا محمد حســینی
تختی» با تشریح آمار مسافرت های دریایی در نوروز سال
جاری عنوان کرد :با برنامه ریزی های مدون و تالش های

صورت گرفته چندین ماهه کلیه کارگروه های ستاد تسهیل
سفر های دریایی نوروز  1401طی  20روز از اجرای این
طرح ،با موفقیت و بدون هیچگونه حادثه ای با ایمنی کامل
پایان پذیرفت.این مقام مسئول با توجه به مانور های مکرر
صورت گرفته قبل از آغاز طرح در راستای ارتقاء سطح
ایمنی تردد افزود :خداوند متعال را شاکریم که هیچ گونه
حادثه دریایی را در این طرح بزرگ شاهد نبوده ایم.
محمد حســینی رشــد چشــمگیر حضور مسافران و

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:
گروه خبر  //مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اینکه
فرهنگیان استان شایسته دریافت بهترین خدمات پزشکی و درمانی
هستند ،گفت :در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی به فرهنگیان
استان به زودی پنج شــاخه تخصصی جدید به تخصصهای فعلی
درمانگاه فرهنگیان افزوده میشود.

محمد قویدل به همراه رییس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان از روند
آمادهســازی فضای درمانگاه فرهنگیان هرمزگان در بندرعباس افزود:
همچنین رایزنی درخصوص تامین پزشک متخصص با انعقاد تفاهم نامه با

گردشــگران در تاالب بین الملی تیاب شهرستان میناب،
خور آذینی شهرستان سیریک خور خالصی جاسک در
شــرق هرمزگان نشان از ظرفیت باال و بالقوه این مناطق
دانست و گفت :سواحل مکران عالوه بر مزیتهای تجاری
با دارا بودن مناطق بکر تفریحی و گردشــگری می تواند
نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا کند .این
مقام مسئول بیان داشت :نوروز  1401در مجموع 620
هزار و  797مسافر و گردشگر با رشد  6درصدی نسبت به

دوران قبل از کرونا و  130درصدی نسبت به دوران اعمال
محدودیت ها ،در بنادر شرق هرمزگان جابجا شده است
بیشترین تعداد را مربوط به مسیر دریایی بندر شهید حقانی
به جزیره هرمز در مرکز استان اعالم کرد.وی در خصوص
افزایش تردد هــای دریایی افزود 11 :هزار و  455تردد
در مسیرهای دریایی شرق استان به ثبت رسیده است که
بیشترین میزان مربوط به بندر هرمز با  2هزار  457با رشد
 12درصدی است.

پنج شاخه تخصصی جدید به درمانگاه فرهنگیان افزوده میشود
دانشگاه علوم پزشکی و تامین تجهیزات از دیگر اقدامهای اولیه انجام شده
در راستای تقویت برنامه های درمانی فرهنگیان در درمانگاه فرهنگیان
هرمزگان است.
قویدل با آرزوی سالمتی برای همه فرهنگیان خاطرنشان کرد :به دنبال
آن هستیم که در هفته بزرگداشت مقام واالی معلم،از خدمات جدید مرکز
درمانی درمانگاه فرهنگیان هرمزگان رونمایی شود.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان اظهارداشت :با تعامل رضایت بخش
دانشگاه علوم پزشکی با آموزش وپرورش هرمزگان ،فرهنگیان ،به زودی

از خدمات درمانی مطلوبی بهرهمند خواهند شد.
وی گفــت :مجموعه آموزش وپرورش و علوم پزشــکی هرمزگان در
راستای تکریم وایجاد آرامش در روند مراقبت های درمانی این قشر خدوم
و تالشگر ،تمام عزم خود را به کار بسته است.
به گزارش خبرنگار دریا؛ شایان ذکر است؛ کیفیت ارائه خدمات درمانی
درمانگاه فرهنگیــان درزمینه های قلب وعــروق ،گوش وحلق وبینی،
دندانپزشکی ،اطفال ،داخلی ،زنان وزایمان ،پوست ومو ،جراحی عمومی و
چشمپزشکی ارتقا یافته و به زودی از این خدمات بهرهبرداری خواهد شد.

