روزنامه منطقه جنوب کشور

راه اندازی گشت های ساربانی شتر برای پیشگیری از تصادفات

با دستور رئیس جمهور انجام میشود

پرداخت یارانه ویژه
 ۱۵۰هزار تومانی ماه
مبارک رمضان

صفحه  2را بخوانید

رعایت شیوه نامهها
در هرمزگان
زیر  ۵۰درصد

عکس :امین زارعی /دریا

دغدغه مسکن
هرمزگانی ها

پنجشنبه  25فروردین  12 1401رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3857
 4صفحه  2000تومان

پست الکترونیکیdaryanews_bnd @ yahoo .com :

آبا بتن ساحل

Beton Sahel

Aba

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

احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس خبرداد

نیاز ۳۰میلیاردی برای تکمیل کتابخانه
مرکزیشهربندرعباس

در سال  ۱۳۸۷کلنگ ساخت این پروژه فرهنگی به زمین زده شد ؛ اما پس از گذشت  ۱۴سال هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است
گروه خبر  //عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس گفت :برای تکمیل کتابخانه مرکزی شهر بندرعباس
به  ۳۰میلیارد تومان بودجه نیاز است .

احمد مرادی افزود :در تذکری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به تکمیل کتابخانه مرکزی شهر بندرعباس
واقع در پارک جنگلی تأکید ویژه کرده و امیدوارم در تکمیل این محل فرهنگی اهتمام بیشتری صورت بگیرد  .وی
با بیان اینکه این کتابخانه  ۶۰درصد پیشــرفت فیزیکی دارد ،تصریح کرد :در سال  ۱۳۸۷کلنگ ساخت این پروژه

سردار علی عظمایی
فرمانده محترم منطقه پنجم نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
خبر مسرت بخش و پر افتخار  ،صدور ارتقای درجه نظامی شما برادر جهادی ،
با تصویب و موافقت فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظه العالی)
به درجه "سرتیپ تمامی" موجب خرسندی و خوشحالی مردم هرمزگان
شد  .بدون شک ایثارگری ها ،تالش ها و از خود گذشتگی های شما
دالور غیور در پاسداشت از آرمان های مقدس انقالب اسالمی و خدمت
به مردم به خصوص در خطه جنوب بر هیچ کس پوشیده نیست
و این افتخار مایه فخر و مباهات همه مردم انقالبی هرمزگان
برای فرزند برومند این خطه نیلگون همیشه پر افتخار است  .کسب این افتخار خدمت را به
جنابعالی صمیمانه تبریک عرض نموده و سربلندی و موفقیت تمام رزمندگان برومند
هرمزگان به خصوص شما برادر گرانقدر را از درگاه ایزد منان آرزومندم .

رضا آخوندزاده
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان
جناب آقای مهندس عباس کمالی
مدیر کل محترم راه و شهرسازی هرمزگان

ضمــن ســپاس و قدردانــی از حســن انتخاب جنــاب آقــای مهندس
دوســتی اســتاندار محترم و جناب آقــای مهندس قاســمی وزیر محترم
راه و شهرســازی  ،انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مدیر کل
راه و شــهر ســازی که نشــان ازتعهد  ،توان و دلســوزی و روحیه جهادی
جنابعالــی در عرصه هــای خدمتگزاری می باشــد تبریک عــرض نمــوده  ،موفقیت روز افــزون توأم با
سربلندی در ســکانداری ســازمان مذبور برایتان از خدای ســبحان مســئلت داریم  .از زحمات و خدمات
جناب آقای مهندس آرش رضایی هم در دوره مدیریت اداره کل مذبور تشکر و قدردانی می گردد .

هیئت مدیر تعاونی مسکن کارکنان استانداری هرمزگان

فرهنگی به زمین زده شد ؛ اما پس از گذشت  ۱۴سال هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است  .مرادی با اشاره به
اینکه برای تکمیل کتابخانه مرکزی شهر بندرعباس به  ۳۰میلیارد تومان بودجه نیاز است  ،اضافه کرد :بخشی از این
اعتبار از محل سفر رئیس جمهور و هیات دولت به هرمزگان و بخشی دیگر از اعتبارات استانی محقق خواهد شد  .به
گزارش ایسنا ؛ عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس در پایان با بیان اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قول
اتمام آن را تا پایان دولت سیزدهم داده است ،عنوان کرد :این موضوع را تا حصول نتیجه الزم پیگیری خواهم کرد .
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با دستور رئیس جمهور انجام میشود

پرداخت یارانه ویژه  ۱۵۰هزار تومانی ماه مبارک رمضان

گروه خبر  //با دستور رئیسجمهوری،
یارانه کمک حمایت معیشتی ماه مبارک
رمضان به مبلغ  ۱۵۰هزار تومان به ازای
هر یک از اعضای خانواده بهحســاب ۱۱
میلیون و ۳۸هزار و  ۵۲۰نفر سرپرست
خانوار واریز میشود.

به دستور رئیسجمهوری و در راستای
حمایت از اقشار آسیبپذیر ،یارانه کمک
حمایت معیشــتی ماه مبــارک رمضان به
مبلغ  ۱۵۰هزار تومان به ازای هر یک از
اعضای خانواده بهحســاب  ۱۱میلیون و
 ۳۸هزار و  ۵۲۰سرپرســت خانوار واریز
میشود.
بر اساس این گزارش ،ساعت  ۲۴جمعه
( ۲۶فروردینمــاه  )۱۴۰۱یارانــه ۱۵۰
هــزار تومانی کمکمعیشــت ماه مبارک

رمضان بهحساب سرپرستان خانوارهای
شناساییشده واریز میشود.
این مبلغ به مناســبت ماه مبارک رمضان
بهحساب سرپرستان شناساییشده وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی که اغلب از
دهکهای اول تا چهارم هستند ،به انضمام
افراد تحت پوشــش و مســتمریبگیران
سازمانهای حمایتی همچون کمیته امداد
امام خمینی (ره) و بهزیستی کشور که به هر
دلیلی از ســهام عدالت جا افتادهاند ،واریز
خواهد شد.
با توجه به رویکرد دولت ســیزدهم در
حمایت از اقشــار آسیبپذیر و کمدرآمد
و همچنین اجــرای برنامههای کوتاهمدت
و بلندمدت کاهش فقــر مطلق در جامعه
بهویژه حمایت از خانوارهای فاقد در آمد

یا با درآمد کم ،این مبلغ پرداخت میشود.
به گــزارش مهر؛ پیش از ایــن نیز دولت
ســیزدهم ،یارانه کمک معیشتی به اقشار
آســیبپذیر و با درآمد کم در دو مرحله
و در مناسبتهای سالروز پیروزی انقالب

اسالمی و عید باستانی نوروز به دهکهای
اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش
و مستمریبگیران ســازمانهای حمایتی
نظیــر کمیته امــداد امام خمینــی (ره) و
بهزیستی کشور پرداخت کرده بود.

مدیرکل کانون پرروش فکری و نوجوانان هرمزگان تاکید کرد

ضرورت آشنایی دانشجویان تربیت معلم با ظرفیتهای کانون

گروه خبــر  //کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان هرمزگان با انعقاد تفاهمنامهای با دانشگاه
فرهنگیــان خدماترســانی کانــون را در حوزه
مهارتهای خالقانه با محوریت تحول در ابزارهای
تدریس گسترش میدهد.

پروین پشــتکوهی ،مدیرکل کانــون پرروش فکری
و نوجوانان هرمزگان در نشســتی بــا منوچهر ضیایی
رئیس دانشــگاه فرهنگیان اظهارداشــت :کانون مکانی
کــه در آن مهارتهــای خالقانــه برگزار میشــود و
مشارکت دانشــجویان در رشــتههای علوم تربیتی که
معلمان آیندهاند ،در این مهارتها ضروری اســت.وی
گفت :براســاس این تفاهمنامه همــکاری ،فعالیتهایی
مانند کتابخوانی ،نمایش خالق ،قصهگویی ،کاردســتی
و نوشــتن خــاق طی نشســتهایی به دانشــجویان
معرفی میشــود تا به عنوان ابزارهــای تدریس به کار
گیرند.
مدیرکل کانــون پرروش فکری هرمزگان با بیان اینکه

کودکان امروز بســیار متفاوت هستند و محتوایی که در
اختیارشان قرار میگیرد باید متناسب با دغدغههایشان
باشد ،آشنایی دانشــجویان تربیت معلم با ظرفیتهای
کانون را ضروری دانست.پشتکوهی بیان داشت :با توجه
به پیشینه طوالنی همکاری کانون و دانشگاه ،الزم است
شــرایط جدید تفاهمنامه و موارد همکاری دوجانبه به
روزرســانی شــود و برای کانون پرورش فکری باعث
افتخار اســت که معلمان خالق و تازهنفس سفیران آن
باشند.
وی همچنین ضمن معرفی بخشهای مختلف کانون از
قصهگویی به عنوان ابــزاری قدرتمند و هنرمندانه برای
تربیت مخاطبان کانون نام برد.رییس دانشگاه فرهنگیان
نیز گفت :دانشجویان میتوانند ماموریتهای کانون را به
عنوان فعــال اجتماعی و فرهنگی دنبال کنند و امکانات
خدماتی آن را به شهرها و روستاها خود ببرند.
منوچهــر ضیایی افزود :کانون پــرورش فکری دارای
ظرفیتهــای جــذاب و بینظیری در حــوزه کودک و

نوجوان استان اســت و استفاده نکردن از این ظرفیتها
باعث متضرر شدن مخاطبان میشود.
به گزارش ایرنا ،وی گفت :تالش میشود دانشجویانی
که به شــیوه حضوری هستند بیشــتر در کانون حضور
داشته باشند و از ظرفیت آفرینشهای ادبی در راستای
آموزش ادبیات فارسی برای کودکان بهره ببرند.
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امام جمعه بندرعباس :

صنایع پرمصرف برق به سمت ایجاد نیروگاه اختصاصی گام بردارند

سرمقاله
دغدغه مسکن هرمزگانی ها

مهاجرپذیری هرمزگان باعث شــده اســت که دهها
هزار نفر در این ســال ها برای اشتغال در صنایع ،بنادر،
گمرکات ،پاالیشــگاه ها و ...وارد استان شوند و مسکن
موردنیاز شــان را از امالک موجود تامین کنند و بدلیل
عدم برنامه ریزی توســط صنایع برای تامین مســکن
پرســنل شان و اجرا نشدن هیچ طرح مسکنی در کشور
در دولت ســابق که منجر به افزایش چندبرابری قیمت
مسکن و رهن واجاره شــد و بندرعباس نیز گرانترین
شــهر کشــور لقب گرفت؛ حتی بومیان اســتان هم از
خانه دار شــدن ناامید شــدند وحتی بســیاری از آنها
توان رهن واجاره ندارند .در بیشــتر خانه های قدیمی
و فرســوده چندین خانواده در شرایط نامناسبی مجبور
هســتند زندگی کنند .از طرفی دیگر در دولت سیزدهم
نیز که رئیس جمهور وعده ساخت چهارمیلیون مسکن
را داد ،بندرعباســی ها بدلیل ضعف مدیریت در استان
از این طرح بازماندند و در حالیکه از 28مهرماه ســال
گذشــته ثبت نام از متقاضیان طرح جهش تولید مسکن
در کشور آغاز شد ،اما متقاضیان بندرعباسی نتوانستند
در ایــن طرح ملی ثبت نام کنند وفقــط اجازه ثبت نام
در شــهرک علوی در  50کیلومتری غرب بندرعباس را
داشتند که استقبال نشــد .در واقع در این طرح بایستی
زمین های مازاد ادارات در تمام شــهرهای کشــور در
گام نخســت برای اجرای طرح واگذار می شــد که در
بندرعباس به این موضوع چندان توجهی نشــد و پس
اعتراض مردم ،رسانه ها ،امام جمعه بندرعباس ،نماینده
ولی فقیه در استان واســتاندار هرمزگان نسبت به نحوه
اجرای این طرح ملی در بندرعباس ،زمزمه هایی مبنی بر
اجرای این طرح در زمین های مازاد ادارات و نهادهای
نظامی350 ،هکتار شــرکت بازآفرینی شــهری ایران،
150هکتار جنوب اتوبان شــهید رجایی ،اراضی اطراف
دانشگاه هرمزگان،و ...مطرح شد که البته در شمال اتوبان
شــهید رجایی ،شــمال و شــرق میدان میوه و تره بار
بندرعباس و ...هم اراضــی خالی وجود دارد که امکان
اجرای این طرح ملی در آنجا وجود دارد که متاسفانه در
هفت ماه گذشته هیچ عزمی در این حوزه وجود نداشته
وبه همین دلیل نیز تاکنون ثبت نام از متقاضیان مســکن
در این طرح ملی در بندرعباس آغاز نشده است و انتظار
می رود مدیرکل جدید راه وشهرســازی هرمزگان که از
روز شنبه سکان مدیریت این اداره کل را در دست گرفته
است ،تدبیری بیندیشند تا اینکه ثبت نام از متقاضیان در
طرح جهش تولید مســکن در روزهای آینده آغاز شده
و بزودی این طرح وارد فاز اجرایی شــود .البته مدیرکل
راه و شهرسازی هرمزگان اعالم کرده که احداث مسکن
مناسب اولویت اول راه و شهرسازی هرمزگان است که
این وعده امیدوارکننده است .عباس کمالی در دیدار با
نماینــده ولی فقیه در هرمزگان ،مهمترین اولویت دولت
را موضوع مســکن دانست و اظهار کرد :مسکن یکی از
الزامات و زیرســاختهای افزایش جمعیت محسوب
میشــود و برنامهای توســط دولت برای خانهدار شدن
مردم تدوین شــده است.وی با اشــاره به طرح نهضت
ملی مســکن عنوان کرد :در کشــور ما همانند بسیاری
از کشورها مســکن در جوامع شهری به عنوان مشکل
اساسی در حال تبدیل شــدن به معضلی الینحل است؛
در عین حال اقشار کم درآمد و فرودست جامع در نوک
این هرم با بحران بد مسکنی فزاینده ای روبرو هستند .از
این رو یکی از راهکارهای از میان بردن مشکل مسکن
تقویت ساخت مسکن مناســب و ارزان قیمت با روش
انبوه ســازی است.کمالی با اشــاره به ثبت نام تعدادی
از مردم برای ایجاد مســکن در شــهر علوی در قالب
طرح ملی مسکن ،افزود :لیست تمام افرادی که در سامانه
مربوط ثبت نام کردند بررسی خواهد شد و افراد شاغل
در صنایع غرب ،را برای ایجاد مســکن در شهر علوی
تشویق میکنیم .وی با اشــاره به  ۱۵۰هکتار زمین در
شهر بندرعباس که لوله گاز از آن عبور میکند ،ابراز کرد:
پیگیری الزم برای جابجایی خط لوله از طریق وزارت
راه و شهرسازی و شرکت گاز استان هرمزگان در حال
انجام اســت.کمالی اولویت خود در میان شهرستانها را
بشاگرد دانست و خاطرنشــان کرد :بازدیدهایی از این
شهرستان برای مذاکرات با مسئوالن محلی انجام خواهد
شد و اقدامات بزرگی در حوزه مسکن در این شهرستان
انجام خواهد شــد.وی بیان کرد :در حال تالش هستیم
که اراضی الزم برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن
در شــهرهایی از جمله فارغان و  ...تامین شــود که به
زودی نهایی میشود.وی با اشاره به لزوم خانهدار کردن
زوجهای جوان و فاقد مســکن ،تشریح کرد :در تالش
هســتیم که ساختمانســازی از حالت سنتی به سمت
صنعتی برود چراکه هم در زمان کمتری احداث میشود و
هم کیفیت باالتری دارد.کمالی با ذکر این نکته که وزیر راه
و شهرسازی پیگیر اجرای پروژه آزاد راه شهید رجایی
است ،اظهار داشت :سرمایهگذاران متعددی نیز بازدیدی
از طرح داشتند و در تالش هستیم که به زودی مطالعات
الزم بــرای اجرای آن آغاز شــود.برنامهریزی کردهایم
که ساختمانها در شــهرهای کوچکتر به صورت یک
طبقه و غیر آپارتمانی ایجاد شود تا متناسب با فرهنگ
بومی منطقه باشــد؛ چراکه مردم برخی مناطق تمایل به
آپارتمان نشینی ندارند.
علی زارعی

خبر

گــروه خبر  //نماینــده ولی فقیه در
استان هرمزگان گفت :صنایع پرمصرف
برق به سمت ایجاد نیروگاه اختصاصی
گام بردارند.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حجتاالسالم
والمسلمین عبادیزاده در دیدار با شورای
انسجامبخشــی صنعت آب و برق استان
هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس
برگزار شــد ،با ذکر این نکته که حضرت
علــی (ع) پــس از دوران حکومت خود
گــزارش کاری به مــردم ارائــه کردند،

اظهارداشت :در این گزارش به سه مساله
مهم تامین نان گندم ،تامین سرپناه و مسکن
و تامین آب شرب ســالم از فرات اشاره
فرمودنــد.وی عنوان کرد :انتقال آب فرات
به مزارع و منازل اقدامی بود که در دوران
حکومت حضرت علی (ع) صورت گرفته
بود و ایشان از این اقدام به عنوان اصلیترین
کارهای حکومت خود اشــاره میکنند که
نشان دهنده اهمیت موضوع است.نماینده
ولی فقیه در اســتان هرمزگان ،تامین آب
و برق را از ضروریات جامعه دانســت و
ابراز کرد :اســتان هرمزگان در حوزه آبی
ظرفیتهــای خوبی دارد کــه میتوان با
ایجاد آبشیرینکنها عالوه بر تامین آب
استان ،بخشی از نیاز آب شرب استانهای
دیگر کشور نیز تامین شود.حجتاالسالم
والمسلمین عبادیزاده ،با ذکر این نکته که
در شهرستان بشاگرد باید نگاه زیرساختی و
راهبردی داشت ،بیان کرد :آب ،برق و راه از

چالشهای اساسی شهرستان بشاگرد است
که برای رفع محرومیت در این شهرســتان
و تحقق توسعه پایدار باید زیرساختها را
فراهم کنیم و نباید تنها به توزیع بستههای
معیشتی اکتفا کرد.وی ،بشاگرد را شهرستان
پر آب ولی تشنه دانست و خاطرنشان کرد:
بارندگیهای خوبی در شهرستان بشاگرد
رخ میدهد که ایجاد سدهای آبخیزداری
کوچــک و متعدد میتواند کمک خوبی به
مهار روان آبها و توســعه اقتصادی مناطق
این شهرستان کند.

* صنایع پرمصرف برق به ســمت
ایجاد نیروگاه اختصاصی گام بردارند

برای صنایع را یکــی از مهمترین دالیلی
دانست که باعث عدم احداث نیروگاههای
اختصاصی توسط صنایع شده است و عنوان
کرد :دولت و حاکمیت باید صنایع را برای
تامین برق خودشان الزام کنند تا در مواقع
تعمیرات اساســی و شرایط خاص ،تامین
برق مردم با چالش روبرو نشود.
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمزگان،
ضمن تاکید بر توسعه پنلهای خورشیدی
برای تامین برق ،ابراز کرد :طرحی که توسط
کمیته امداد برای کمک به اقتصاد خانوار از
طریق ایجاد و توسعه پنلهای خورشیدی
انجام میشود اگر توسعه پیدا کند ،اتفاقات
خوبــی در حــوزه محرومیتزدایی رقم
خواهد خورد.

حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،با
اشــاره به کمبود برق در استان هرمزگان،
خاطرنشان کرد :صنایعی که میزان مصرف * تقویت شــرکتهای دانشبنیان،
برق زیادی دارند باید به ســمت استفاده وابستگی صنعت آب و برق به خارج
از نیروگاههــای اختصاصی و تجدیدپذیر را کاهش خواهد داد
گام بردارنــد.وی ،تامین برق ارزان قیمت حجتاالسالم والمســلمین عبادیزاده،

برگزاری نشست فرصت های اقتصادی
پیرامون حوزه آبزی پروری دردانشگاه هرمزگان

ضمن تاکید بر مدیریت مصرف آب و برق،
بیان کرد :از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات
بــرای فرهنگســازی در زمینه مدیریت
مصرف انرژی استفاده خواهیم کرد چراکه
این امر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ،ضمن
تاکید بر ارتباط صنعت آب و برق هرمزگان
با شرکتهای دانشبنیان این حوزه ،تصریح
کرد :با اتصال به شــرکتهای دانشبنیان
و تقویت ایــن مجموعههــا ،میتوان از
وابستگی به قطعات خارجی رهایی یافت.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده ،با ذکر
این نکته که تقویت شرکتهای دانشبنیان،
وابســتگی صنعت آب و برق به خارج را
کاهش خواهد داد ،خاطرنشــان کرد :اگر
تعامل دانشگاهی میان صنعت و نهادهای
حاکمیتی تقویت شــود اتفاقات خوبی در
حوزه بومیســازی و استقالل صنعتی رخ
خواهد داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

راه اندازی گشت های ساربانی شتر برای پیشگیری از تصادفات

گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری هرمزگان از
تشکیل گشت های ساربانی شتر برای پیشگیری
از تصادفات با شترها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ جلسه شورای پیشگیری
از وقوع جرم اســتان هرمزگان به ریاســت مجتبی
قهرمانی رئیس کل دادگســتری اســتان و با حضور
دادســتان بندرعباس ،معاونین دادگســتری و دیگر
اعضای این شــورا در بندرعباس برگزار شد.رئیس
کل دادگســتری هرمزگان در این جلسه ،ساماندهی
به وضعیــت محورهای مواصالتی شــرق اســتان
هرمزگان جهت جلوگیــری از تصادفات رانندگی با
شــترهای ســرگردان را از مهمترین مصادیق احقاق
حقوق عامه عنوان کرد و در این راســتا از تشــکیل
گشــت های ســاربانی شــترهای ســرگردان در

شهرستان های جاسک و ســیریک خبر داد.مجتبی
قهرمانی در ادامه افزود :پرورش شتر در استان هرمزگان
با توجه به برخورداری از موقعیت بسیار مناسب محیطی
و جغرافیایی ،دارای مزیتهای اقتصادی فراوانی است
ولی متأسفانه در سالهای اخیر تردد شترهای سرگردان
موجب بروز حوادث دلخراش جادهای شده است که
همین موضوع ســاماندهی به این وضعیت با اجرای
طــرح های متناســب بــا طبیعت ایــن موجود و
اســتفاده از نقطه نظرات مالکان شــتر را ضرورتی
اجتنابناپذیر می ســازد.وی با اشاره به اینکه پیش
از این طرح پــاک کوبی و هویت گذاری شــترها
با همکاری دستگاه قضایی ،اســتانداری و اداره کل
جهاد کشــاورزی انجام شده اســت ،بر لزوم اجرای
طرح گشت های ساربانی شــتر به منظور تکمیل و

هم پوشانی طرح های گذشــته تأکید کرد .این مقام
قضایی یادآور شد :تعیین نقاط پرخطر و حادثه خیز،
شناسایی شترهای سرگردان ،ساربان ها و شتر داران از
مهمترین محورهای اجرای طرح گشت های ساربانی
در استان هرمزگان می باشد.قهرمانی همچنین از مصوبه
شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به منظور حمایت
از طرح یک شــرکت دانش بنیان در راستای پیگیری
برنامه هــای عملیاتی و سیاســت هــای ابالغی
دســتگاه قضایی به منظور تحقق شــعار سال خبر
داد کــه بــر اســاس آن ،شــرکت مذکور ســامانه
هشدار دهنده ای را طراحی نموده که قادر به پوشش
محورهای مواصالتی از طریق ســامانه های لیزری،
سنســورهای هوشــمند و چراغ های هشدار دهنده
می باشد تا از این طریق رانندگان وسائط نقلیه را از ورود

حیوانات مختلف از جمله شتر به جاده مطلع نماید .رئیس
کل دادگســتری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت:
گشت های ساربانی شتر با اســتفاده از خودروهای
ویــژه با آرم و عالمت مخصوص و نیروهای آموزش
دیده در هماهنگی با نیروی انتظامی ،جهاد کشاورزی
و دیگر دستگاه های متولی ،وظایف نظارتی و عملیاتی
خود را انجام خواهند داد .گفتنی است؛ بر اساس آمار
موجود ،حدود  ۱۶۰هزار نفر شتر در کشورمان وجود
دارد که بالغ بر  ۲۱هزار نفر از این شترها در هرمزگان
وجود دارند و نزدیکــی هرمزگان به بازارهای هدف
و وجود زیســتگاه مناسب برای شترها سبب شده تا
روند پرورش شــتر در این استان رو به افزایش باشد،
موضوعی که با افزایش تصادفات با شترها در سطح
جادههای استان نیز ارتباط مستقیمی دارد.

پیست اسکیت استاندارد چند منظوره به مساحت  ۷هزار متر مربع احداث
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان :
کنیم ،اضافه کرد :بحث آموزش و استعدادیابی دو مقوله مهم در امر ورزش
است که همه هیئت ها باید آن را مدنظر قراردهند.
به گزارش ایسنا ؛ سرپرســت اداره کل ورزش وجوانان هرمزگان در
پایان با بیان اینکه از برنامه ها و فعالیت های هیئت های ورزشی در حد
گروه خبر  //سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان مظفر خادمی افزود :رشته ورزشی اسکیت یکی از رشته های پرطرفدار توان حمایت خواهیم کرد ،اظهار کرد :هیئت اسکی استان هرمزگان باید
گفت :جهت توسعه و رشد ورزش اسکیت پیگیر هستیم که پیست و هیجان انگیز اســت که اســتعدادهای فراوانی در این رشــته وجود با برنامه ریزی های انجام شده در سال جدید جهت شرکت در مسابقات
اسکیت استاندارد چند منظوره به مساحت  ۷هزار متر مربع احداث دارد.
لیگ کشــوری سرعت ،فری استایل و هنری آمادگی باال داشته باشد تا
کنیم .
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شاهد افتخار آفرینی ورزشکاران هرمزگانی در این رشته باشیم.

پیگیر احداث پیست اسکیت استاندارد در بندرعباس هستیم

گــروه خبر  //نشســت فرصــت های اقتصــادی پیرامون
حــوزه آبزی پروری با حضور معــاون هماهنگی امور اقتصادی
و توســعه منطقه ای اســتانداری هرمزگان،مدیر کل شــیالت
هرمزگات ،ریاســت دانشــگاه هرمزگان و جمعی از اســاتید،
مسئولین دانشگاهی و استانی در دانشگاه هرمزگان برگزار شد.به
گزارش خبرنگار دریا ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقه ای هرمزگان با اشــاره به نامگذاری ســال  ۱۴۰۱به سال
«تولیــد ،دانش بنیان و اشــتغال آفرین» گفت ایــن مهم بیانگر
اهمیت موضوع اســت و در این ســال می بایســت دانشگاه ها
و مراکــز علمی با تــوان و به صورت عملــی ورود نمایند.دکتر
علی فیروزی در ادامه گفت :دانشگاه ها و مراکز علمی و فعالین
حوزه دانش بنیان باید طعم دانش بنیان را به کام مردم بچشــانند
و درعمل شــاهد حرکت در مسیر دانش بنیان باشیم.وی تصریح
کرد برای بهره وری بیشــتر و رشد شاخص ها در آبزی پروری و
اقتصــاد هرمزگان راهی جــز دانش بنیان کــردن نداریم و باید
زیرساخت های این اقدام بزرگ از دانشگاه ها ،پارک علم وفناوری
و مراکز علمی آغاز شود.در ادامه مدیرکل شیالت هرمزگان ضمن
اعالم استقبال از ورود دانشگاه ها و مراکز علمی برای مرتفع سازی
چالش ها و موانع تولید حوزه شیالت گفت :با توجه به ظرفیت های
عظیم شیالتی اســتان هرمزگان بی شک در صورت ورود عملی
دانشگاه ها و مراکز علمی به این مهم شاهد ارتقای شاخص های
تولید باشیم.عبدالرسول دریایی حوزه بیوتکنیک مربوط به تکثیر
و پرورش آبزیان اعم از ماهی و میگو و ماهیان خاویاری ،جلبک
و زالو و آبزیان آب شــور ،حوزه تولید غذای آبزیان،حوزه های
تولید مکملها ،پروبیوتیکها و تولید واکســن ،حوزه تجهیزات
آبزی پروری و مکانیزاســیون و حوزه اصالح روش های صید
و اصول صیــد از را جملــه زمینه های نیاز شــیالت به ورود
شــرکت های دانش بنیان و مراکز علمــی خوان د .دریایی افزود:
در این نشســت طرح های اقتصادی تکثیــر میگوی وانامی با
رعایت شــرایط ایمنی زیســتی جهت تولید میگــوی عاری از
بیماری  ،spfپرورش متراکم میگوی وانامی در سیســتم گلخانه
( پوشش بسته) با ظرفیت  ۴۰تن در هکتار ،مزرعه تولید سیست
و بیومس آرتمیا،تولید و فرآورده جلبک اســپیرولینا و تکثیر و
پــرورش ماهی آکواریومی اســکات و تبدیل محیط زندگی این
ماهی از آب لب شوره به آب شیرین در حوزه شیالت بررسی و
چالــش ها و موانع مقابل این طرح ها نیز گفتگو شــد.مدیر کل
شــیالت هرمزگان در پایان گفت :مقرر شد طرح های ارائه شده
جهت بررسی و کارشناســی بیشتر به اداره کل شیالت هرمزگان
ارسال شود و پس از بررســی های اولیه در صورت موافقت به
کارگروه توسعه شیالت ارائه شود.

رعایت شیوه نامهها در هرمزگان
زیر  ۵۰درصد

گــروه خبر  //معاون فنی مرکز بهداشــت هرمزگان گفت:
میزان رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در هرمزگان کاهش
یافته اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ؛ رضا
صفری گفت  :اکنون میزان اســتفاده از ماسک در بین مردم به
 50درصد کاهش پیدا کرده اســت.وی گفت  :همچنین رعایت
فاصله گذاری در تجمعات نیز بســیار کمتر شــده است.معاون
فنی مرکز بهداشت هرمزگان گفت  :مردم همچنان برای کاهش
مواردکرونایی شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

پشت پرده سیاست
احضار کاردار افغانستان به وزارت خارجه

امیرعبداللهیان :طالبان باید درباره تعرض به سفارت و سرکنسولگری ایران توضیح دهد .
هشت ماهی می شود که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفته و هر چند وقت
یک بار تحوالت در همســایه شــرقی ،نگاه ها را در داخل و خارج به خود معطوف
می کند .تازه ترین رویدادی که در فضای مجازی تصاویری از آن نیز منتشر شد نشان
می داد شماری از افراد به کنسولگری ایران در هرات حمله کرده و با سنگ پراکنی به در
و پنجره های کنسولگری و همچنین شکستن دوربین های مداربسته و به آتش کشیدن
در ورودی کنسولگری؛ به این مرکز دیپلماتیک تعرض کردند .در همین خصوص برخی
منابع در هرات اعالم کردند که پشــت صحنه این تظاهرات گروههایی با نام «جنبش
عدالت و آزادی» و «تیم بانوان عدالتجو» قرار دارند که پیش از این توسط غربیهای
حاضر در افغانستان تأمین مالی میشدند و این گروهها برای روزهای آینده نیز فراخوان
تظاهرات دادهاند .در این بین اما این تعرض به یکی از اماکن دیپلماتیک ایران در کشور
همسایه ،بالفاصله با واکنش مقامات کشورمان همراه شد و در همین خصوص مدیرکل
آسیای جنوبی وزارت خارجه با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران ،به حمالت
انجامشــده به سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات بهشدت اعتراض
کرد .او با یادآوری مســئولیت دولتها در برقراری امنیت نمایندگی های دیپلماتیک
خواســتار برخورد قانونی با حملهکنندگان به نمایندگیهای ایران شد .در همین زمینه
کاظمی قمی نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانســتان نیز تاکید کرد که دشــمن
بهدنبال فتنه میان ایران و افغانستان است« :اتفاقاتی که مقابل کنسولگری ایران در هرات
و سفارت کشورمان در کابل اتفاق افتاد نیز دارای پشتصحنه بیرون از افغانستان است و
تحرکاتی از بیرون وجود دارد .از حکومت سرپرست در افغانستان میخواهیم عالوه بر
برخورد جدی با عوامل این تظاهرات ،تالش برای آرامکردن فضا را به کار بندد ».سفیر
ایران در کابل نیز در گفت و گویی این تعرض به کنسولگری کشورمان را سناریویی از
پیش طراحی شده توصیف کرد و فیلمها و شایعات اخیر درباره آزار و اذیت مهاجران
افغان در ایران را زیر نظر گروهک تروریستی منافقان دانست و گفت « :افراد وابسته
به این سازمان ،به گونه سیستماتیک سرگرم تولید این گونه ویدئوها هستند .هدف از
این اقدامات مختل کردن روابط کابل و تهران است ».وزیر کشور نیز از دیگر مقاماتی
بود که به تعرض به کنسولگری کشورمان در هرات واکنش نشان داد و با بیان این که
جریاناتی به دنبال تفرقهافکنی بین ایران و افغانستان هستند و این برنامهریزی دشمن
است ،خاطر نشان کرد« :ایرانیان همواره میزبان خوبی برای مهاجران افغانستانی بودهاند
و اقدامات عدهای که در هرات و کابل صورت گرفت مورد تأیید نیست و حتم ًا هدایت
شده است که سعی در ایجاد تشنج دارند و باید مسئوالن افغانستان از این موضوعات
مراقبــت کنند و تذکر بدهند ».همچنین امیرعبداللهیان وزیر خارجه در تماس تلفنی
با ســفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل و همچنین سرکنسول کشورمان در هرات از
ســامتی همه همکاران شــاغل در این نمایندگی ها اطمینان حاصل و تاکید کرد که
طالبان باید درباره تعرض به ســفارت و سرکنسولگری ایران توضیح دهد .همچنین
گفتنی است سفارت جمهوری اسالمی ایران در افغانستان اعالم کرد« :خدمات کنسولی
ایران در هرات به دلیل مشکالت امنیتی تا اطالع ثانوی انجام نمی شود ».در عین حال
خطیبزاده کمی بعد از این اطالعیه تاکید کرد که کلیه نمایندگیهای ایران در افغانستان
باز است.

تمایل تدریجی اصالح طلبان به عبور از خاتمی

تازه های مطبوعات

اصالح طلبان یک به یک به این نتیجه می رســند که دیگر خاتمی کارکرد پیشین خود
را برای رهبری اصالحات ندارد .محمد هاشــمی نیز گفت :وقت تغییر لیدر اصالحات
فرارسیده است  .شــاید پر بیراه نباشد اگر بگوییم اصالحطلبان بدترین شرایط خود را
ســپری میکنند؛ هم از نظر حضور آن ها در سیاست رســمی و هم اقبال عمومی .در
سالهای اخیر و به طور مشخص در دو انتخابات ریاستجمهوری  1400و مجلس98
اصالحطلبان نتوانســتند آنطور که باید و شاید ظهور و بروزی داشته باشند زیرا هرچه
تالش کردند قادر به منسجمکردن سرمایه اجتماعی خود نبودند .در این بین اصالحطلبان
دســت به انتقادهای درونجناحی زدند و از ســوی برخی طیفها یکی از مشکالت،
سازوکار لیدری در این جریان معرفی شد؛ به بیان دیگر نوک پیکان به سمت سید محمد
خاتمی رفت که او نمیتواند وظایف سازمانی لیدری را به درستی و به طور کامل انجام
دهد؛ هر چند این موضوع پیشتر از سوی حزب کارگزاران سازندگی مطرح میشد اما این
نقد از سوی دیگر اصالحطلبان هم مطرح شد تا جایی که گویا این صداها به گوش خود
خاتمی هم رسیده است؛ چنان که چندی پیش برادر او یعنی رضا خاتمی گفت که خاتمی
میخواهد اعالم بازنشستگی از لیدری اصالحات کند اما این سخن از سوی طرفداران
او رد شد و هرکدام به نوعی کوشیدند نشان دهند که خاتمی هنوز لیدر اصالحات است
و اگر لیدری او سازمانیافته نباشد ،معنوی خواهد بود .در کنار این سخنان برخی دیگر
به این موضوع اشاره میکردند که لیدری معنوی دردی از دردهای انبوه اصالحطلبان را
دوا نمیکند و ضروری اســت که تکلیف رهبری در این جبهه مشخص شود .به گزارش
فردا نیوز ،چند روز پیش هم محمد هاشــمی رفسنجانی اگرچه هیچ وقت موضعی تند
علیه خاتمی نداشته اما گفته که زمان کنارهگیری خاتمی فرارسیده است .او درباره این
موضوع گفته است« :من خیلی بحثهای سیاسی در شبکههای اجتماعی را دنبال نمیکنم
اما فکر میکنم زمان تغییرات است اما تا زمانی که جانشین خاتمی مشخص نشده است،
در موضوع کنار رفتن او باید تردید کرد .من مصداقی صحبت نمیکنم؛ اما تندرویها را
باید کنار گذاشــت .از سویی مسئله مهمتر در هر دو جناح ضریب نفوذ است؛ باید دید
امروز ضریب نفوذ خاتمی چقدر و ضریب نفوذ ناطق نوری چه میزان اســت؛ من امروز
این ارزیابیها را ندارم .بههرحال آن ها باید از مردم رأی بگیرند».البته تغییر و تحوالت
در حوزه لیدری اصالحات احتماال بیچالش هم نباشــد زیرا اصالحطلبان پیش از این
میخواســتند نقش لیدری را بر دوش نهادی با عنوان «پارلمان اصالحات» بگذارند؛
بــه این صورت که همه احزاب اصالحطلب بتواننــد در هر موضوعی چه موضوعات
سیاســی-اجتماعی-اقتصادی روز و چه موضوع انتخابات حق رأی داشته باشند و به
نوعی لیدری جمعی بر جریان اصالحات حاکم شود اما این موضوع در سال 97در نطفه
خفه شــد زیرا ســهمخواهی برخی احزاب و گفتن این که برخی احزاب باید حق رأی
بیشتری داشته باشند حتی کار را به نوشتن اساسنامه نیز نرساند چه رسد به تشکیل آن.
بعد از آن نیز اختالف نظرهای اصالحطلبان هم در شــورای عالی سیاستگذاری و هم
در نهاد اجماعساز(جبهه اصالحات ایران) به روشنی حکایت از سخت بودن وحدت در
میان اصالحطلبان داشــت؛ چه آن که حتی برخی مانند حجاریان و همفکران خارج از
مجموعههای رسمی و احزاب اصالحطلب برخی طیفها را خطدهی میکنند؛ بنابراین
اگرچه اصالحطلبان میدانند که خاتمی دیگر نمیتواند به شیوه سابق لیدر اصالحات باقی
بماند اما یافتن جایگزین او چه شخص حقیقی و چه حقوقی کاری سخت به نظر میرسد.

فرهیختگان  -این روزنامه نوشت :براساس برآوردهای وزارت رفاه هم اکنون  23میلیون نفر در
دهکهای پردرآمد یارانه نقدی میگیرند که مستحق دریافت نیستند .همچنین رقم یارانه دریافتی
این سه دهک پردرآمد ساالنه بیش از 10هزار میلیارد تومان است که اگر به خانوارهای کمدرآمد
تخصیص یابد ،میتواند گرههای بزرگی از زندگی آنان باز کند....همچنین گفته میشود 8تا  9میلیون
نفر در ایران فاقد هرگونه بیمه هستند که برخی از آن ها جزو ضعیفترین اقشار درآمدی نیز هستند.
اعتماد  -احمد زیدآبادی ،در این روزنامه نوشــت :بارها گفتهام اقتصاد ،سیاسیترین مسئله
ایران است اما اکنون باید گفت که اقتصاد سرنوشت است! بدون سامانیابی اقتصاد ،کشور ثبات
و آرامش خود را از دســت میدهد اما سامان دادن به اقتصاد با توجه به مختصات سیاسی و
فرهنگی کشور ،به امری فوقِ دشوار تبدیل شده است .متاسفانه پایههای اقتصاد ایران بسیار
ضعیف و در مواردی ویران شده است .این موضوع بر فرهنگ عمومی هم عمیقا اثر گذاشته و به
موضوعی برای رقابتهای گمراه کننده و ناسالم باندهای سیاسی تبدیل شده است.
شــرق  -این روزنامه با اشاره به نقش مخرب سیاست های ترکیه در محیط زیست نوشت:
ب ر اساس معاهدات بی نالمللی ،هیچ کشوری اجازه ندارد منابع آبی رودخانههای بی نالمللی و
ک طرف اعتنا
مشترک بین همسایگان را به کنترل خود دربیاورد .این در حالی است که از ی 
نداشــتن آنکارا به این معاهدات با هدف حفظ حقابه کشــورهای همسایه و از سوی دیگر
اغماض بغداد ،دمشــق و تهران در کنار انفعال ایران برای پیگیری «دیپلماسی آب» به تشدید
بحران کمآبی ،محیطزیستی و سالمت کشور دامن زده است.
انعکاس

فردانیوز خبر داد :گاردین مدعی است روسیه در جنگ اوکراین اقدام به واردات تسلیحات از ایران
کرده است .این روزنامه انگلیسی مدعی شد روسیه یک گردان سامانه پدافندی باور  ۳۷۳ساخت
ایران و چندین موشک انداز و موشک های ضد زره را از طریق بندر آستاراخان دریافت کرده است.
صابرین نیوز خبر داد :دولت عراق از شکایت از ایران به دلیل حمله موشکی سپاه پاسداران به
مقر موساد در اربیل صرف نظر کرد.
انتخاب خبر داد :وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به گرمشدن روابط تلآویو با برخی
ی برای مقابله با «تهدیدات ایران» است .او گفته نقایص
کشــورهای عربی گفت :این همکار 
برجام باید رفع شــود و در صورت حاصل نشدن توافق در مذاکرات وین ،رژیم صهیونیستی
«فورا ً طرح ب» خود را فعال خواهد کرد.
منیبان خبر داد :تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی از آتشسوزی گسترده در مقبره
صد میلیون دالری عبدالبهاء (عباس افندی) سرکرده فرقه بهائیت که در اراضی تحت اشغال
رژیم صهیونیستی قرار دارد ،خبر میدهند.
دانا نوشــت :ضیافت افطاری برای پخت و پزهای سیاسی چهره های اصالح طلب و برخی
اعضای دولت قبل ،به میزبانی محمد مهاجری برگزار شد؛ در این مهمانی متفاوت ،چهره هایی
همچون مهدی نصیری ،آذری جهرمی ،علی ربیعی ،صادق زیباکالم ،حسن آقامیری و یاشار
سلطانی حضور داشتند.
تابناک نوشت :تعدادی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع
کردند .تجمع کنندگان خواستار شدند که به دلیل شرایط جنگی در اوکراین امکان انتقالی و ادامه
تحصیل آن ها به ایران فراهم شود.

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

در جاهایی که پوشیده از برگ ها و علف خشک است آتش روشن نکنیم

روابط عمومی اداره کل
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خبری

(قسمت دوم)

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

بررسی آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در شهر بندرخمیر
می شد .درست کردن خوراک بیشتر و دادن به فقرا
و ابن ســبیل از عادات خانواده های بندرخمیری
برای به دست آوردن ثواب بیشتر بوده است .معموال
زنان بندرخمیری در ماه رمضان روزهای پرکاری
داشتند و درست کردن سحری و افطاری آن هم در
نیمه شــب و عصر از بهترین نوع تغذیه آن زمان،
از جملــه کارهای آن ها بــود .معموال افطاری در
خانه ها زیاد درست می شــد و وقتی بعد از نماز
عشاء ،اقوام نزدیک به خانه همدیگر می رفتند ،از
شــیرینی هایی که برای افطاری درست می کردند،
برای پذیرایی مهمانان استفاده می نمودند.
خانواده های متمول بندرخمیری در ماه رمضان
مخارج بیشــتری می نمودند .شام و شیرینی هایی
که بر ســر مساجد شــهر بندرخمیر برای استفاده
رهگذران آورده می شد بیشتر از منازل ایشان بود.
در گذشــته رسم بر این بود که خیلی از افراد افطار
از منازل خود برداشته و به مساجد برده و در آنجا
افطار نموده و نماز جماعت را می خواندند و پس
از صرف افطار و اقامه نماز جماعت به خانه خود
بر می گشتند .معموال افطاری که به مساجد توسط
افراد برده می شد ،بیش از افطار یک نفر بود و افراد
دیگر هم می توانستند از این افطاری استفاده نمایند.
معموال افطاری را با خرما شروع می کردند و بعد از
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گروه گزارش //ماه رمضان از ماه های مهم سال
برای مسلمانان است.

ایــن ماه در هر منطقه ایــران و جهان به خاطر
برکات و معنویتش گرامی داشــته می شــود و از
زمان فرار رســیدن رمضان تا دیده شدن هالل ماه
شوال که نشانه عید فطر می باشد ،مسلمانان تالش
دارند به یکی از فرایض دینی خود که روزه گرفتن
است عمل نمایند.برای روزه داران تمامی خاطرات
مــاه های رمضــان از زمانی که شــروع به روزه
گرفتن مــی کنند جالب توجه اســت .با توجه به
این که در برخــی موارد ماه رمضــان در فصول
زمســتان ،بهــار ،پاییز و تابســتان می باشــد،
روزه داران تدابیر خاصی را برای استقامت بدنی خود
جهت روزه گرفتن اتخاذ می کنند .در مناطق متعدد
خلیج فــارس که معمــوال ماه های گــرم آن از
ماه های سرد و معتدل بیشتر می باشد ،روزه داران
به ویژه در گذشــته که مانند اکنون وسایل برودتی
پیشرفته نبوده به شــیوه های متعدد تالش داشتند
تا استقامت بدن خود را در مقابل تشنگی باالببرند.
ماه مبارک رمضان در شهر بندرخمیر در کرانه های
خلیــج فارس که در این نوشــتار به بررســی آن
پرداخته می شود از گذشته تا کنون دارای آداب و
سننی بوده که مکتوب نمودن آن الزم می نماید .این
نوشتار که با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی
شــهر بندرخمیر و شهر پرتالش و فرهنگ دوست
این شــهر جناب آقای مهندس جواد محمودی به
رشته تحریر در می آید در نظر دارد دومین قسمت
آداب و رســوم مــاه مبارک رمضان را در شــهر
بندرخمیر مورد مداقه قرار دهد و نشان دهد که ماه
رمضان در بندرخمیر در بســتر زمان همواره مورد
توجه بوده است و آداب و رسوم مردم بندرخمیر در
ماه مبارک رمضان از گذشته تا کنون در بسیاری از
موارد پاسداشته شده است.
رمضان در جنوب ایران دارای آداب و رسوم جالب
توجهی می باشد .تطابق با اقلیم و حفاظت بدن از
تشــنگی مفرط در ماه مبــارک رمضان از مباحث
مهمی اســت که مردم بندرخمیر همانند بسیاری از
مردم جنوب ایران بــرای آن راهکارهای متعددی
داشتند .در گذشته در شهر بندرخمیر همانند اکنون
وســایل برودتی نظیر کولر گازی ،یخچال و فریزر
نبود و از سوی دیگر با توجه به اهمیت حجاب در
خانواده ،زن ها مستور بودند .تصور چنین اوضاعی
در حال حاضر هم ســخت است که به چه صورت
مــردم بندرخمیر و مردم جنوب ایران در زمانی که
مــاه مبارک رمضان در فصل گرما واقع می شــد،
می توانســتند در برابر تشــنگی مقاومت کرده و
روزه های خــود را با تمام و کمال بگیرند .مضاف
بر این که فصل تابستان روزها بسیار طوالنی تر از
فصل زمستان می باشد .در گذشته مردم بندرخمیر
در فصول متعدد غذاهای متناســب با آن فصل را

اســتفاده می کردنــد و در فصل تابســتان تالش
می کردند تا با توجه به گرمای زیاد هوا غذاهای کم
کالری و بیشتر لبنیاتی نظیر ماست و کشک که بدن
را خنک می کرد ،استفاده نمایند.
معمــوال اگر رمضان در فصل تابســتان قرار
می گرفت ،مردم بندرخمیر در بســیاری از موارد
مگر به صورت اضطرار کارهای طاقت فرسا نظیر
کارهای بنایی و ســاختمانی را تعطیل می کردند.
تالش می نمودند تا ســحر بیدار بمانند تا در طول
روز بیشتر نیاز به اســتراحت داشته و بخوابند .از
لباس های نازکتر و ســفید رنگ جهت رسیدن باد
به بدنشــان اســتفاده می کردند .زنان نیز در منزل
لباس های کتانی می پوشیدند تا گرما و عرق تاثیر
زیادی بر آن ها نداشــته باشــد .بیشتر خانه های
قدیمی بندرخمیر یک چاه در درون خود داشت و
آب چاه در تابستان با توجه به گرم بودن هوا بسیار
خنک بوده اســت و افرادی که گرما زده می شدند
و یا گرما و تشــنگی زیاد بر آن ها فشار می آورد
با کشیدن آب از چاه و استحمام آب چاه یا ریختن
آب بر سر و صورت خنک می شدند.
هر خانه معموال یک ســاباط داشت که به عنوان
دهلیــز بوده و خــود مکان ســاباط و اتاق های
اطــراف را خنک مــی کرد .همیــن عامل باعث
می شد که خانه ها حتی در فصل تابستان نیز اندکی
خنکی داشته باشــند .دیوار خانه ها بسیار قطور

بود و ســرما و خنکی را در خود نگه می داشت.
نســیمی که از دریا به خشکی و از خشکی به دریا
مــی وزید ،باعث خنکی خانه ها نیز می شــد .اما
تش بادهای تابستان از یکسو و رطوبت بسیار زیاد
هوا در ماه های تیر و مرداد امان را در بســیاری از
موارد از روزه داران می گرفت .اما ایمان قلبی مردم
بندرخمیر به پروردگارشان تحمل مردم را در برابر
تشــنگی و گرسنگی بیشتر می کرد و بر این اعتقاد
بودند که ثواب ماه مبارک رمضان بسیار زیاد است
و هر چه بنده خدا ســختی بیشــتری در ارتباط با
تشنگی و گرسنگی تحمل کند ،ثواب و اجر بیشتر
نزد پروردگارش می برد.
آشپرخانه خانه های قدیمی که زنان بندرخمیری
از نمــاز عصر بــه بعد برای تهیه افطــاری در آن
مشــغول به کار می شــدند ،مانند آشپرخانه های
کنونــی داخل هال یا محوطــه درونی اتاق نبود و
این آشــپرخانه ها با دریچه های موجود در دیوار
آن خنک می شدند .در بســیاری از موارد ممکن
بود ســحری ها در فضای باز حیــاط خانه تهیه
گــردد .اما به همان اندازه کــه رمضان و ایام روزه
در تابســتان برای مردم ســخت بود ،شــب های
رمضان مردم شــاد بوده و با تجمعی که در منازل
کــه دارای حیاط بزرگ بودند ،صورت می گرفت،
شور و نشاط خاصی در شب های رمضان به وجود
می آمد .مردم هر شــب ماه را نگاه می کردند و در

مورد این که ماه به نیمه رســیده یا ده روز و بیست
روز از ماه گذشــته با همدیگر صحبت می کردند.
بچــه های کوچک هم در رمضــان هم یار و یاور
مادران روزه دارشان در آشپزخانه ها بودند .تعیین
طعم غذا با کودکان کوچک بود و چون مادرانشان
با توجه به روزه دار بودن نمی توانستند لب به غذا
بزنند و طعم غذاها را تشخیص دهند از بچه ها در
این کار استفاده می کردند .کودکان روزهای پرکاری
در یک ســاعت مانده به افطار داشــتند و معموال
رســم بر این بود که افراد و خانواده های نزدیک
شیرینی های متعدد درســت کرده و به خانه های
همســایه و اقوام هم می بردند و در زمان افطاری
هر ســفره ای چندین نوع شــیرینی و دیگر اقالم
خوراکی داشــت و ایــن اقالم خوراکی توســط
همســایه ها آورده می شــد .نزدیک های افطار
کوچه های بندرخمیر پر از کودکانی بود که هر کدام
یک سینی شیرینی در دست داشته و از منزل خود
به منازل همسایه ها می بردند.
بر سر سفره مســاجد هر محله نیز توسط مردم
همان محلــه غذاهای متنوع بــرای افطاری برده
می شد .اگر رهگذری روزه دار گذرش به مساجد
بندرخمیر در زمان افطار می افتاد از ســفره افطار
مسجد اســتفاده می کرد .معموال در مورد آشپزی
خانم ها و ســبک درست کردن شــیرینی توسط
خانم ها نیز در ســر ســفره های متعدد نظر داده

آگهی فقدا ن سند مالكيت

نظر به اینکه آقای علی رشیدی فرزند محمد به شماره شناسنامه  7صادره از پارسیان به استناد دو فقره استشهاد محلی اعالم داشته است که سند مالکیت
ششــدانگ یک قطعه زمین محصوری دارای پالک  1فرعی از اصلی  6289واقع در روســتای بوچیر شهرستان پارسیان بخش  ۲۱پارسیان به مساحت
 1101/12متر مربع که دفتر الکترونیک ذیل شماره 139405223055000046به شماره سریال  173064سری الف 93/به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده
قوهقضائیه
به علت جابجایی مفقود شده است .لذا با عنایت به تبصره  ۵ماده  ۱۲۰آ يين 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 سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
اداره لثبتاسنادوامالکرهمزگان
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 /13 .م/الف  -تاریخ انتشارآگهی 1401 /01 /25 :

عبدالحسینفروتن

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

آگهی فقدا ن سند مالكيت

نظر به اینکه آقای محمد بلوچی فرزند حسن به شماره ملی  4709633495به استناد دو فقره استشهاد محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ
یکباب خانه دارای پالک  0فرعی از اصلی  9763واقع در روستای میلکی شهرستان پارسیان بخش  ۲۱پارسیان به مساحت  340/85متر مربع که به شماره
سریال  173738سری الف 93/به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است .لذا با عنایت به تبصره  ۵ماده  ۱۲۰آيين نامه اصالحی
قوهقضائیه
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 سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
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 /10 .م/الف  -تاریخ انتشارآگهی 1401 /01 /25 :

عبدالحسینفروتن

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پارسیان

آگهی حصروراثت

احترام ًا مفروض می دارد خواهان جاسم روزبهی فرزند حسین با هویت کامل به این شورا مراجعه نموده واشعار داشتند شادروان حسین روزبهی
فرزند قاسم به تاریخ  1400/12/18به رحمت ایزدی پیوسته و وراث وی در زمان فوت عبارتند از :
 -1کلثوم روزبهی فرزند حسین متولد  1347/1/1به ش.ش  3همسر مرحوم.
 -2نســاء قاســمی فرزند احمد متولد  1310/7/1به ش.ش  669مادر مرحوم -3 .نســاء روزبهی فرزند حســین متولد  1373/6/5به ش.ش
 4700047518فرزند مرحوم.
جمقوه قضائیه
مرحوم.
فرزند
4700017295
ش.ش
به
1369/7/1
لد
و
مت
حسین
 -4جاسم روزبهی فرزند
دادگستری هور ی اسالمی اریان
 -5احمد روزبهی فرزند حسین متولد  1371/9/20به ش.ش  4700036516فرزند مرحوم.
 -6فاطمه روزبهی فرزند حسین متولد  1367/8/23به ش.ش  4700003571فرزند مرحوم.
 -7زیبا روزبهی فرزند حسین متولد  1377/2/29به ش.ش  4700070730فرزند مرحوم.
 -8عبداهلل روزبهی فرزند حسین متولد  1362/3/17به ش.ش  470998661فرزند مرحوم .و دیگر وارثی ندارد  .لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

شورا ی حل اختالف شعبه  3پارسیان
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معمــوال اگــر رمضــان در
فصــل تابســتان قــرار
می گرفت  ،مردم بندرخمیر در
بسیاری از موارد مگر به صورت
اضطرار  ،کارهای طاقت فرســا
نظیر کارهای بنایی و ساختمانی
را تعطیل می کردند
خوردن افطاری ساده و شکستن روزه نماز جماعت
می خواندند .چون یک ســاعت و نیم بعد از افطار
می بایســت نماز تراویح که بعد از نماز عشاء بود
می خواندند ،تالش داشتند افطاری را ساده بخورند
و بعد از نماز تراویح هم مقداری شــرینی ،نخود،
سوپ ،هریسه و ســایر غذاهایی که برای افطاری
درســت می کردند ،تناول می نمودند .شــب های
رمضان شب های بسیار خاطره انگیزی برای مردم
بندرخمیر بود و دور همی ها در این شب ها بیشتر
از سایر شب های ماه های دیگر بود در نوشتارهای
بعدی تالش می گردد ،گوشه های دیگری از آداب
و رســوم مردم بندرخمیر در ماه رمضان در فصول
متعدد سال مورد واکاوی قرار گیرد و بسیاری از این
آداب و رســوم که در حال حاضر برخی از آن ها
اجرا نمی شود ،به صورت مکتوب در آید.

پنجشنبه  25فروردین 1401
 12رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره 3857
خبری

خسارت سپردار خرما و خشکیدگی
پاجوش های نخیالت در حاجی آباد

گروه خبر  //عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات
و آموزش کشاورزی هرمزگان از مشاهده خسارت سپردار خرما و
خشکیدگی پاجوش های نخیالت در حاجی آباد خبر داد.عبدالنبی
باقری در تشــریح مشاهده خسارت ســپردا خرما و خشکیدگی
پاجوشها در حاجی آباد بیان داشت :در راستای دریافت تصاویری
از درختان نخل واقع در روستاهای لرد گرم و باینوج واقع در منطقه
حاجی آباد ،آلودگی به سپردار و پوسیدگی سیستم ریشه در نخیالت
تشخیص داده شد.باقری تشریح کرد :برگهای مبتال به آفت سپردار،
زرد شــده و درختان آلوده ضعیف میشــوند و مقدار محصول آنها
کاهش مییابد .این آفت به درختان خرمای جوان مخصوص ًا درختانی
که در کنار نهرها و جاهای مرطوب هســتند و همچنین پاجوشها
بیشتر خسارت میزند .پورهها معمو ً
ال به سمت قسمتهای مرکزی
نخل حتی برگهای خیلی جوان که هنوز باز نشدهاند ،تمایل بیشتری
دارند .درختهایی که در معرض نور شدید باشند ،کمتر مورد حمله
قرار میگیرند  .به گزارش مهر ؛ وی با تاکید بر اینکه رعایت فاصله
استاندارد کاشت به کاهش خسارت آفت کمک میکند ،افزود :عدم
بستر سازی در خاکهای سنگین و کاشت عمقی پاجوش همراه با
آبیاری زیاد باعث به وجود آوردن شرایط مناسب صدمه به سیستم
ریشه نخیالت توسط قارچهای خاکزاد میشود .معمو ً
ال خسارت این
بیمارگرها در مناطقی که آلودگی به کرم ســفید ریشه وجود داشته
باشد ،بیشتر میشود.

ش وپرورش
برگزاری آزمون استخدامی آموز 
در  ۱۶اردیبهشت

گروه خبر  //ســخنگوی وزارت آموزشوپرورش با اشــاره به
برگزاری آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش در  ۱۶اردیبهشت و
ســهمیه جذب  ۳۴هزار و  ۸۰۰نفری برای دستگاه تعلیم و تربیت
گفت :پیشبینی و تالش ما این است که این گروه از معلمان بتوانند
در مهرماه سال آینده وارد کالسهای درس شوند .صادق ستاریفرد،
با اشاره به اینکه شانزدهم اردیبهشت ماه «نهمین آزمون استخدامی
متمرکز دســتگاههای اجرایی کشور سال  » ۱۴۰۰را در پیش داریم
اظهار کرد :قرار است در این آزمون ۳۴ ،هزار و  ۸۱۵نفر در آزمون
وزارت آموزش و پرورش شــرکت کرده و جذب شوند .وی افزود:
مجری برگزاری این آزمون سازمان سنجش کشور است.سخنگوی
وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه با مشــخص شدن نتایج ،امر
گزینش و بررسی صالحیتهای معلمی آغاز میشود اظهار کرد :در
تالش هستیم در تابستان ،نســبت به برگزاری دوره آموزشی برای
پذیرفته شدگان در دانشگاه فرهنگیان اقدام کنیم .پیشبینی و تالش
ما این اســت که این گروه از معلمان بتوانند در مهرماه ســال آینده
وارد کالسهای درس شوند.ستاریفرد اضافه کرد :با توجه به کمبود
نیرویی که آموزش و پرورش دارد تمام تالشــش را به کار خواهد
بســت تا روند جذب و آغاز دورههای آموزشی با سرعت بیشتری
انجام شــود؛ ضمن آنکه این آمادگی و امکان هم وجود دارد که اگر
دورهها به اتمام نرسیدند ،معلمان جدیدالورود ضمن تدریس در کالس
درس ،موضوع تحصیل در دانشگاه را نیز دنبال کنند.

تولید محتوای گردشگری در سال  ۱۴۰۱معاف از مالیات است

گروه خبر  //معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی
و گردشــگری کشــور گفت :تولید محتواهای معرفی
ظرفیت های گردشگری کشور به زبان های خارجی در
سال جاری به صورت کامل از پرداخت مالیات معاف است.

علی اصغر شالبافیان در نشست هم اندیشی با مجمع سازندگان
کیش اظهار داشــت:بر اساس بند  ۹تبصره قانونی مشوق های
مالیاتی در بودجه  ۱۴۰۱هزینه کرد اشخاص حقوقی برای تولید
محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری
بــه زبان های خارجــی با هماهنگی و تاییــد این وزارت به

صورت  ۱۰۰درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد
می شود.وی با اشاره ظرفیت های گردشگری کیش افزود :این
جزیــره می تواند به جاهای دیگر کشــور نیز کمک کند و در
کنار آن نظارت بیشتری بر دفاتر خدمات فروش بلیت و رزرو
هتل ها با محوریت ســازمان منطقه آزاد کیش وجود داشــته
باشد.طهمورث قاسمی دبیر مجمع سازندگان و نوآوران کیش
گفت :اعضای این مجمع قدیمی ترین و بزرگترین فعاالن حوزه
ســرمایه گذاری کیش هســتند که با هدف توسعه همگون و
هم تراز با اســتاندارد های مناسب در جزیره تالش کرده و در

بســترهای نوین و قابل توجه حوزه گردشگری و تجاری و
رفاهی و خدماتی و مســکونی فعال هستند .مدیرعامل جامعه
هتلداران نیز در این نشســت گفت  :در حال حاضر  ۵۲هتل
فعال با ظرفیت پنج هزار و  ۱۰۰اتاق و حدود  ۲۰هزار تخت
در جزیره کیش وجود دارد.به گزارش ایرنا  ،مســیح اهلل صفا
با اشــاره به اینکه در این جزیره  ۶۰هتل چهار و پنج ســتاره
در دست احداث است افزود جام جهانی و اسکان گردشگران
بســیار مهم است و انتظار می رود از این ظرفیت جزیره کیش
استفاده شود اما تاکنون حرکت مثبتی انجام نشده است .

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در بخش رودخانه
گروه خبر  //سرپرســت مرکز جهاد
کشاورزی بخش رودخانهی شهرستان
رودان از آغــاز برداشــت محصول
استراتژیک کلزا از مزارع بخش رودخانه

خبر داد.
اواســط فروردین ماه آغاز شده و تا اواخر
بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ ذاکری گفت :اردیبهشــت ماه ادامه خواهد داشــت.وی
عملیات برداشــت دانهی روغنی کلزا در پیشبینی کرد از مجموع ٣٠٠هکتار سطح
بخــش رودخانهی شهرســتان رودان ،از زیرکشــت کلزا ،مقدار ۴۰۰تن محصول

برداشــت شود.سرپرســت مرکــز جهاد
کشاورزی بخش رودخانه گفت :روستاهای
چاه گنجعلی و دشت مســافرآباد مناطق
اصلی کشت دانهی روغنی کلزا در بخش
رودخانه اســت.بخش رودخانه شهرستان
رودان یکی از مراکز مهم باغی و کشاورزی
هرمزگان است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بندر سیریک

نوب

تا
ول

شهرداری بندر سیریک در نظر دارد دو مناقصه ذیل از اعتبارات دولتی و شهرداری به متقاضیان واگذار نماید :
 -1پروژه مناقصه عمومی یک مرحله ای بازســازی معابر خســارت دیده شــهر ســیریک اعتبارات تملک داریی های
سرمایه ای – عمرانی با مبلغ ضمانت نامه  400.000.000ریال
 -2طراحی نقشــه های دهکده گردشگری ساحلی شهر سیریک به مســاحت  55هکتار اعتبار داخلی شهرداری با مبلغ
ضمانت نامه  90.000.000ریال .
 برگزاری مناقصه صرفا" از طریق سامانه تدارکات اکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل خرید ودریافت اسناد مناقصه در صورت وجود هزینه مربوط  ،پرداخت تضمین شرکت درمناقصه  ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی
پاکات  ،اعالم به برنده و واریز وجه مناقصه در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
 عالقه مندان به شــرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیلتماس حاصل نمایند مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه  09900598005 – 4193-021خانم باقری بندرعباس -
 الف – به اسناد و مدارک فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . هر گاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه (  )www.stadiran.irبخش ثبت نام پرو فایل مناقصهگر موجود است .
مهلت دریافت اسناد  1401/1/25 :ساعت 19
 مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  1401/2/7 :ساعت 19زمان بازگشایی پاکت ها  1401/2/8 :ساعت 10
ساعت 19
 زمان اعتبار پیشنهاد 1401/2/31 :شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و هر گاه برنده
اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
چاپ اول  - 1401/1/25 :چاپ دوم 1401/1/28 :

روابط عمومی شهرداری بندر سیریک

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام محمد تقی (ع)  :هرکه از سازگاری دست بردارد ناراحتی به سراغش آید

( روضه بحار ج  2ص )364
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توقیف  ۲فروند شناور حامل ۷۰هزار لیتر سوخت قاچاق

گروه خبر  //رئیس كل دادگستری استان هرمزگان از توقیف
 ۲فروند شناور حامل بیش از  ۷۰هزار لیتر سوخت قاچاق در
آب های شهرستان جاسک خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات
این خبر اظهار داشــت :به دستور رئیس حوزه قضایی جاسک
و در راســتای اجرای مأموریت های ابالغی از ســوی قرارگاه
عملیاتی پیشــگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان هرمزگان،

مأموران دریابانی موفق شدند پس از شناسایی و توقیف  ۲فروند
شناور غیرمجاز حامل سوخت قاچاق ،در بازرسی از آنها بیش
از  ۷۰هزار لیتر گازوئیل را کشــف و ضبط نمایند.وی همچنین
با اشاره به دستگیری  ۱۱نفر در این رابطه تصریح کرد :متهمین
بــا صدور قرار تأمین کیفری جهت تکمیل روند تحقیقات و طی
مراحل دادرســی در بازداشت به ســر میبرند و عالوه بر اتهام
قاچاق ســوخت ،اتهام آلودگی دریا نیز به این افراد تفهیم شده

است.رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر اینکه مبارزه
با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت ،اقدامی اثربخش برای صیانت
از اقتصاد كشور است ،خاطرنشان کرد :حوزه استحفاظی استان
هرمزگان و آب های پیرامون آن به هیچ وجه برای فعالیت افراد
ســودجو و قاچاقچیان جای امنی نخواهد بــود و با هم افزایی
دســتگاه های متولی و کارآمدســازی نظارت ها به شــدت با
مرتکبین چنین جرایمی برخورد خواهد شد.

شهردار بندرعباس در سی و چهارمین جلسه شورای شهر بندرعباس عنوان کرد

اولویت شهرداری بندرعباس  ،تکمیل پروژه های نیمه تمام

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد
سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

گروه خبر  //شهردار بندرعباس گفت :اولویت
شهرداری بندرعباس بر تکمیل پروژههای
نیم ه تمام اســت و پروژههایی هم که خلل
قانونی پیدا کرده است با پیگیریهای متعدد
به دنبال حل آنها هستیم.

به گــزارش خبرنگار دریــا  ،مهدی نوبانی
در ســی و چهارمین جلسه شــورای اسالمی
شهر بندرعباس که با دســتورکار ارائه گزارش
برنامه های شهرداری در سال  ۱۴۰۱برگزار شد،
بیان کرد :مجموعه مدیریت شهری تالش کرد تا
در عید نــوروز میزبانان خوبی برای میهمانان و
گردشگران نوروزی باشــیم و از بهمنماه ستاد
استقبال از بهار تشکیل شد و با همراهی و همدلی
اعضای شورای شهر و مسئولین استان توانستیم
نارضایتیها را به حداقل برســانیم و جلسات
متعددی گرفته شــد و پشــتیبانی خیلی خوبی
شد.شهردار بندرعباس با اشاره به توسعه ناوگان
حمل و نقل عمومی در شــهر بندرعباس افزود:

در روزهای پایانی ســال گذشــته ،سهمیه 24
دســتگاه اتوبوس به شهر بندرعباس اختصاص
داده شــد که این نیاز به مصوبه شورا داشت ،لذا
اگر مبلغ تا قبل از ســاعت دو بعد از ظهر روز
ی شد اتوبوسهایی
سه شنبه آخر سال واریز نم 

که ار 80درصد تخفیف دولتی برخوردار بودند
را نمیتوانستیم بخریم و شورای شهر مصوبهای
در همان روز تصویب کرد تا این امکان محقق
شــود .نوبانی ادامه داد :تقاطع غیر همســطح
پیامبر اعظم(ص) کارهای اولیهاش انجام شــده

رئیس دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان تاکید کرد

تزریق سه ُدز واکسن شرط حضور دانشجویان در کالس
گوه خبر  //رئیس دانشــگاه علمی کاربردی اســتان
هرمزگان گفت :دانشــجویان برای حضور در کالسها
باید حتم ًا سه دُز واکسن را دریافت کرده باشند.

مهدی میرزاده کوهشــاهی گفت:کالسهای آموزشــی و
امتحانات این دانشــگاه به صورت حضوری برگزار میشود
و دانشجویان برای حضور در کالسها باید سه ُدز واکسن را
دریافت کرده باشند.رئیس دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان
گفت :در دانشگاه علمی کاربردی نیر مثل قبل دروس عملی

و کارگاهها با حفظ دســتورهای بهداشــتی و فاصلهگذاری
فیزیکی به صورت حضوری برگزار میشد.او گفت:همچنین
یک فرصت برای تعداد اندکی از دانشــجویان و اساتید که
دز ســوم واکسن را دریافت نکرده بودند در دو هفته گذشته
فراهم شــد تا در این بازه زمانی ُدز سوم واکسن خود را نیز
دریافت کنند و در حال حاضر اکثر افراد واکســینه شــده و
حتم ًا سه ُدز واکسن را دریافت کردهاند.رئیس دانشگاه علمی
کاربردی هرمزگان گفت:همچنین امتحانات کام ً
ال حضوری

آگهي مزايده عمومی فروش یک قطعه زمین
با کاربری تجاری شهرداري بندرخمير
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به استناد مصوبه شماره  301مورخ  1400/12/14شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي ماده  13آئين نامه مالي
شهرداريها  ،شهرداري بندرخمير در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری خود را واقع در بندرخمير جنوب غرب میدان امام
خمینی (ره) از طريق مزايده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.comبا شــرايط زير به صورت الکترونیکی به فروش برساند  :شماره سیستمی مزایده سامانه
تدارکات 2001093551000001
زمان انتشار در سایت  1401/01/17 :تاریخ و ساعت  8صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده  1401/01/27 :و ساعت  8صبح
مهلت بارگزاری اسناد در سامانه  1401/02/07:و ساعت  8صبح
زمان بازگشایی پاکات  1401/02/07 :و ساعت  11صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
.1مساحت قطعه مذکور  567.55متر مربع طبق کروکی مندرج در اسناد و قیمت پایه هر متر مربع ( 37.000.000سی
و هفت میلیون ریال ) جمعا  20.999.350.000ریال (بیســت میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار
ریال تعیین می گردد . 2.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،
ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده  ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال (زمین) در بستر سامانه از این
طریق امکان پذیر می باشد .
. 2پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .
. 3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل
تماس حاصل نمایند  :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934 :اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در
سایت سامانه ( )www.setadiran.comبخش» ثبت نام/پروفایل مزایده گر» موجود است .
-4ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ1.050.000.000ريال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ريال) مي باشد كه به صورت
ضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز نقدي به حســاب شماره  72191145857821نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام
شهرداري بندرخمير صورت پذیرد .
 -2به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم و يا تحويل داده شده بعد از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهدشد .
 -3برندگان اول  ،دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت  7روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي
اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
 -4پرداخت هرگونه عوارض ،ماليات  ،هزينه نقل و انتقال  ،هزينه كارشناســي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار
مي باشد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد .
 -5پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد .
 -6هزينه آگهي و كارشناسي به مبلغ50.000.000ريال( پنجاه ميليون ريال) به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.
ضمنا شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است .

اســت که به زودی عملیــات اجرایی آن آغاز
خواهد شــد و پارک صدف نیز به زودی افتتاح
میشود.شــهردار بندرعباس تاکیدکرد :احداث
پــارک دفاع مقدس ،پارک آب و آتش و پارک
پنجاه هکتاری شــهر بندرعباس در برنامه سال
 1401قرار دارد و نصب المانها نیز بر اســاس
هویــت فرهنگی و بومی شــهر بندرعباس در
دســتورکار قرار گرفته اســت .وی تاکیدکرد:
همانطور کــه میدانید در پرداخت حقوقهای
پرســنل یک ماه عقب هستیم و از این بابت ما
شــرمنده همه همکاران هســتیم و از همینجا
معذرتخواهی میکنم اما علت این بوده اســت
که تاکنون ارزشافزوده کل کشــور واریز نشده
اســت و این امر سبب عقبافتادگی پرداختها
بوده است لذا امسال برای رسیدن به درآمدهای
پایدار تالش می کنیم و به دنبال این هستیم که
شــهرداری را از وابستگی به ارزش افزوده جدا
کنیم .

خواهد بود مگر اینکه حوادث غیر مترقبهای پیش بیاید و یا
مصوبه جدیدی اجرا شود در غیر این صورت دانشگاه قصد
دارد سال تحصیلی را همانگونه که با روند آموزش حضوری
شروع کرده ،با آزمون حضوری نیز به پایان برساند .میرزاده
گفت :کلیه شیوه نامه های بهداشــتی مورد تأکید از سوی
ستاد ملی کرونا و همچنین مراکز بهداشت چه در بندرعباس
و چه در شهرســتانها را در مراکز علمــی کاربردی اعمال
کردیم و دفتر نظــارت و ارزیابی به صورت مرتب در حال
بررسی است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ او گفت:
تالش کردیم فاصله فیزیکی دانشجویان رعایت و کالسها
با حداقل دانشجو برگزار شود ونظارت خوبی بر پنجرهها و
سیســتم تهویه صورت گیرد و دانشجویان و اساتید ملزم به
استفاده از ماسک باشند.

به منظور فعالیت در امر گردشگری جام جهانی  2022صورت گرفت

ساخت و صادرات یک فروند شناور
گردشگری در قشم به کشور قطر

گروه خبر  //معــاون امور دریایی اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان از ساخت سه
فروند شناور تفریحی به دست صنعتگران
داخلی در یکی از شرکتهای شناور سازی
جزیره قشم به منظور فعالیت در جام جهانی
 2022قطر خبــر داد و گفت :یک فروند از
همین نوع که ساخت آن به اتمام رسیده بود
به کشور قطر صادر شد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ « اســماعیل
مکی زاده» اظهار داشــت :یک فروند شناور
گردشگری که طرح آن در قالب لنج سنبوک
می باشد در یکی از کارگاههای شناور سازی
الفت در جزیره قشم ساخته و به آب انداخته
شــده بود ،پس از مراحل کنترل و بازرسی
شــناور و تایید آن و به منظــور فعالیت در
امــر گردشــگری در جام جهانــی 2022
عازم کشــور قطر شــد .وی هزینه تخمینی
برای طراحی و ســاخت این شناورکه تمام
ایرانی بوده و سرمایه گذاری آن یک متقاضی
قطری است به لحاظ اقتصادی با نمونه های
مشابه ای که درکشــورهای همسایه ساخته
می شــود برای ســرمایه گذار بسیار مقرون
به صرفه عنوان کرد و گفت :از ســوی دیگر
ســاخت این شناورها عالوه بر ایجاد اشتغال
برای جوانان منطقه باعــث ارز آوری برای
کشورمان نیز خواهد شد .معاون امور دریایی
اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان با
اشاره به مشخصات شناور یاد شده؛ ظرفیت
حمل مسافر توسط این شــناور تفریحی را
 ۱۰۰نفــر با  ۵اتاق مجزا در زیر عرشــه و

ســرویس های جداگانه عنوان کرد و گفت:
بدنه این شناور تفریحی تمام ایرانی از جنس
بدنه فایبر گالس با  41متر طول سرتاسری،
 10متر عرض و فرم بدنه سنتی سمبوک است.
وی برخورداری از دو موتور  650اسب بخار
مطابق با استانداردهای بین المللی مربوط به
شناورهای تفریحی را از دیگر مشخصات فنی
این شناور بر شمرد که در جزیره قشم ساخته
شده است.
به گفته مکــی زاده تمامی امور مربوط به
طراحی ،ساخت قالب ،الیه گذاری و تکمیل
آن به دست متخصصان و صنعتگران داخلی
و تحت نظارت کارشناســان اداره بازرسی و
ثبت شناورها و موسســه رده بندی داخلی
زیر مجموعه معاونت دریایی اداره کل بنادر
و دریانوردی استان هرمزگان به انجام رسیده
اســت .وی توجه به تولید صنایع دریا محور
بر مبنای توصیهها و دغدغه های مقام معظم
رهبری در حوزه تولید را یکی از شاخصههای
مهم پیشرفت این صنعت جهان شمول عنوان
کرد و گفت :تولید ســه فروند شناور مشابه
دیگر نیز هم اکنون در جزیره قشــم در حال
اجرا اســت .گفتنی است؛ بیش از  ۶۰کارگاه
شناور ســازی در نقاط مختلف جزیره قشم
فعال بــوده که در ســالهای اخیر علی رغم
وجود تحریمهای گسترده مبادرت به ساخت
انواع شــناورها فلــزی ،آلومینیومی ،فایبر
گالس و چوبی در استان هرمزگان به عنوان
اصلی ترین کانون تولید شــناورهای دریایی
داشته اند.

