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گروه خبر //  در نشســت مشــترک 
مدیرعامل آبفای هرمزگان و دادستان 
مرکز استان، مسائل و مشکالت حوزه 
آب و فاضالب بررســی و در خصوص 
انتقال پساب فاضالب به صنایع غرب 
بندرعباس و حل مشکل آب روستائیان 

بحث و تبادل نظر شد.
      بــه گــزارش خبرنــگار دریــا ، 

 عبدالحمیــد حمزه پــور مدیرعامل آب 
و فاضــاب هرمــزگان بــا قدردانی از 
حساسیت های دادســتانی در خصوص 
وضعیت آب و فاضاب استان هرمزگان 
از برنامه ریزی آبفا برای رفع این مشکات 
خبر داد.وی افزود: رفع مشکل فاضاب 
بندرعبــاس که خواســته عمومی مردم 
برای اســتفاده از جاذبه های دریاست، با 

حمایت استاندار به عنوان یک اولویت در 
دستور کار آبفا قرار گرفته و امیدواریم با 
حساسیت های ایجاد شده، این مشکل نیز 
به سرانجام خوبی برسد. مدیرعامل آبفای 
هرمزگان، حساسیت های دادستان مرکز 
اســتان را در این خصوص ستود و گفت: 
آبفا بر اســاس ماموریتی که بر عهده دارد 
قدم های موثری در تامین نیاز آبی مناطق 
مختلف هرمزگان و جمع آوری فاضاب 
برخواهد داشت که مردم آثار مثبت آن را 
احساس خواهند کرد. حمزه پور استفاده 
از ظرفیت آبشــیرینکن ها را گریز ناپذیر 
دانست و افزود: با توجه به وضعیت منابع 
آبی سطحی و زیر ســطحی استان چاره 
 ای جز اســتفاده از ظرفیت ســایت های 

نمک زدایی نداریم.
  بــه گفته وی، آبفا برای اســتفاده از این 
ظرفیت از حضور سرمایه گذاران استقبال 
می کند و در این مسیر استاندار هرمزگان 
نیز حمایت های ویــژه ای در تامین آب 

مورد نیاز مردم مناطق مختلف استان دارد.
علیرضــا احمدی منش دادســتان مرکز 
اســتان نیز در این جلســه ضمن تبریک 
انتصاب حمزه پور بــه عنوان مدیرعامل 
آبفای هرمزگان، بر ضرورت حل مســئله 
ورود پســاب فاضاب به دریا تاکید کرد 
و گفت: خوشــبختانه در بازدید اخیری 
که از تصفیه خانــه فاضاب بندرعباس 
صورت گرفت، روند بازســازی و ارتقای 
این مجموعه رضایت بخش بود. وی ابراز 
امیدواری کرد، با تداوم روند فعلی بزودی 
شاهد انتقال پساب تصفیه خانه فاضاب 
بندرعباس برای استفاده در صنایع باشیم.   
گفتنی اســت، در حــال حاضر عملیات 
ارتقا و بازســازی تصفیه خانه فاضاب 
بندرعباس برای انتقال پســاب به صنایع 
غرب این شــهر از سوی شرکت تامین و 
توسعه زیرســاخت خلیج فارس متشکل 
از صنایع بزرگ غرب بندرعباس در حال 

انجام است.

دادستان بندرعباس تاکید کرد

ضرورت حل مسئله ورود پساب فاضالب به دریا

گروه خبــر // نماینده ولــی فقیه در 
هرمــزگان و امام جمعــه بندرعباس 
ستاره  نفت  امروز  دستاوردهای  گفت: 
خلیج فارس محقق نمی شد مگر با همت 
و صبوری خانواده هایشان که  کارکنان 
در این راه رهبری مهنــدس دادور را 

همراهی کردند.
   به گزارش خبرنگار دریا ، حجت االسام 
عبادی زاده با حضور در ضیافت افطاری 
خانواده بــزرگ ســتاره خلیج فارس با 
آرزوی قبولــی طاعات و عبادات مؤمنان 
روزه دار در ایــن ماه پر خیــر و برکت و 
 تبریک والدت با ســعادت امام حســن 
مجتبی )ع( بیان کرد: از تاش ها و زحمات 
برادر بزرگوار مهندس دادور تشکر دارم.   
مهنــدس دادور دو خصیصه دارند در ابتدا 
انسانی متواضع هستند و در دل نیروهای 
شــرکت نفت ستاره خلیج فارس به خوبی 
جا کرده اند که ایــن به دلیل خصلت های 
اخاقی ایشــان اســت و در طول دوران 
خدمت خــود در مجموعه نفت ســتاره 
خلیج فارس کــه پیش تر یک نــام بود، 
تحولی را ایجاد کرده اند که این نشــان از 
عمل گرا بودنشــان اســت.وی ادامه داد: 
مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از این 

اقدامات تجلیــل کرده اند و به عنوان یک 
الگوی موفــق به ویژه در صنعت نفت این 
موفقیت ها را مثال زده اند.حجت االســام 
عبادی زاده افزود: دستاوردهای امروز نفت 
ستاره خلیج فارس محقق نمی شد مگر با 
همت کارکنان و صبوری خانواده هایشان 
کــه در این راه با رهبــری مهندس دادور 

همراهی کردنــد و این تحوالتــی را که 
 شاهد هستیم جای شکر، تشکر و قدردانی 

دارد.
وی ابــراز کرد: امیدواریم به فضل الهی در 
آینده نیز شــاهد توفیقات و موفقیت های 
بیش از پیش ایشان در عرصه خدمتگزاری 
به جامعه، علی الخصــوص صنعت نفت 

باشــیم.نماینده ولی فقیه در هرمزگان با 
توجه به قرارگیری در ســالروز والدت با 
 سعادت امام حسن )ع(، گفت: امام حسن 
مجتبــی )ع( جامع همــه فضائل بود؛ هر 
ارزشی را دنبال کنید فضائل آن را در امام 
حسن )ع( خواهید دید و باید با الگو گیری 

از ایشان راه سعادت را پیشه بگیریم.

تحقق دستاوردهای نفت ستاره خلیج فارس با رهبری مهندس دادور

گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه ارتش امروز با تبعیت محض از فرماندهی کل قوا سبب آبروی ایران و 
اسالم شده است گفت: اتحاد موجود میان نیروهای مسلح سبب شکوفایی کشور و تامین امنیت منطقه خواهد شد. 
   با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، حجت االسام والمسلمین دکتر محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در 
استان هرمزگان و جمعی از فرماندهان نظامی ارتش، سپاه و ناجا رژه موتوری و خودرویی ویژه روز ارتش در بندرعباس 
برگزار شد.در این مراسم یگان های مختلف عملیاتی ارتش از مقابل جایگاه به انجام رژه پرداختند و دستاوردهای حوزه 
موشکی و پدافندی به نمایش گذاشته شد.دوستی استاندار هرمزگان در حاشیه برگزاری این مراسم با تبریک روز ارتش 
اظهار داشت: ارتش امروز ارتشی انقابی و والیی است که با تبعیت محض از اوامر فرماندهی کل قوا سبب عزت و آبروی 
ایران و اسام شده است.وی افزود: ارتش مقتدر جمهوری اسامی ایران امروز به عنوان دستان بلند ملت ایران است و 
 در نقاط مختلف جهان حضوری مقتدرانه دارد.استاندار هرمزگان گفت: یکی از اصلی ترین وظایف ارتش پاسبانی از 
خلیج فارس به عنوان خانه اصلی ملت ایران است که در پاسبانی و حراست از خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز 
موفق عمل کرده است.به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: امیدواریم این اقتدار امروز ارتش و اتحاد میان نیروهای مسلح 

سبب شکوفایی بیشتر کشور و تامین امنیت مردم منطقه شود.
*  ارتش جمهوری اسالمی ایران جزو ارتش های قوی و سرافراز منطقه و جهان است 

 حجت االسام والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز در این مراسم با تبریک فرارسیدن 
روز ارتش اظهار داشت: ارتش جمهوری اسامی ایران جزو ارتش های قوی و سرافراز منطقه و جهان است. وی افزود: 
این حقیقت با ایمان و اخاص، از خودگذشتگی و فداکاری و تاش مضاعف و کار جهادی در ارتش به دست آمده است 
و در کنار ارتش نیز شاهد هستیم که سایر نیروها از جمله سپاه و ناجا نیز با تاش و مجاهدت شاهد اقتدار هستیم. امام 
جمعه بندرعباس گفت: امروز روزی است که اقتدار کشور و نیروهای نظامی کشور به وقوع پیوسته است. وی تصریح کرد: 
اتصال و ارتباط ارتش ما با والیت و در مسیر حرکت بودن ارتش با رهبر معظم انقاب و فرمانده کل قوا بیانگر قدرت و 
تاییدکننده همان قدرت روزافزون کشور است. نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: امیدوارم حرکت بالنده که شروع 
شده مرزهای جغرافیایی جهان اسام را در خواهد نوردید و به نقاط مختلف جهان خواهد رسید این حقیقت وعده خدا بوده 

و محقق می شود و برای تمام نیروهای مسلح کشور آرزوی سامتی و سربلندی دارم. 

استاندار هرمزگان دررژه موتوری و خودرویی ویژه روز ارتش در بندرعباس :

ارتش امروز ارتشی انقالبی و والیی است
ارتش امروز ارتشی انقالبی و والیی است که با تبعیت محض از اوامر فرماندهی کل قوا 

سبب عزت و آبروی ایران و اسالم شده است

استاندارمحترم استان هرمزگان 
جناب آقای مهندس دوستی 

حضور پرخیر و برکت حضرتعالی در محله ششصد شهر بندرعباس  
در جمع دبیران و دانش آموزان دبیرســتان دخترانه نسیبه ناحیه دو 
 بندرعباس و بررسی مشــکالت وپیگیری دلسوزانه و فوری مسائل 
 و مشکالت این آموزشگاه باعث دلگرمی و امید و آرامش دبیران و اولیاء 
 و دانش آموزان این آموزشگاه شد و روز ۱۷ فروردین۱۴۰۱ در قاب  
خاطرات دانش آموزان این آموزشگاه ماندگار شد . عزتمند و پایدار 

 انجمن اولیا ومربیان ،کادر و دبیران باشید .
و دانش آموزان دبیرستان دخترانه نسیبه ناحیه دو بندرعباس
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بازارچه های محلی در کنار خورها احیا می شود 
   گروه خبر //  مدیرعامل شــرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس با 
بیان اینکه بوی بد خورهای بندرعباس کاهش یافته اســت از تاش برای احیای 
بازارچه های محلی به مانند گذشــته در کنار خورها خبر داد. شــهروز شجاعی 
مدیرعامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس در دیدار با حجت االسام 
والمســلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه 
بندرعباس اظهارداشــت: یکی از رسالت های تشکیل شــرکت توسعه و تامین 
زیرساخت خلیج فارس حل مشکل و معضل فاضاب بندرعباس با پای کار آوردن 
صنایع استان بوده است که بحمداهلل توانسته ایم با اقدامات انجام شده کار را با سرعت 
بیشتری پیش ببریم.وی افزود: در حدود یک سالی که در حال تاش هستیم موفق 
شــده ایم کیفیت پسابی که در دریا رهاسازی می شود را افزایش دهیم و به شرایط 
مطلوب و استاندارد نزدیک  تر کنیم.شجاعی تاکید کرد: برای سنجش عملکرد در 
حوزه فاضاب بندرعباس کافی است میزان و کیفیت پساب خروجی و بوی بد آن 
را با سال های گذشته مقایسه کنیم که در اینصورت قطعا شاهد تغییرات بو و منظر 
این جریان خواهیم و تغییرات مثبت در یک سال گذشته خواهیم بود ضمن اینکه 
کار ما هنوز تمام نشده است و جا برای کار فراوانی وجود دارد.مدیرعامل شرکت 
تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس تصریح کرد: همه ما تاش مان را منعطف بر 
این کرده ایم تا با تاش های شبانه روزی دغدغه مردم بندرعباس در حوزه فاضاب 
را رفع و رجوع کنیم و مطالبه ملی جلوگیری پســاب فاضاب به دریا را محقق 
کنیم. وی با اشاره به شعار سال و تاکید بر لزوم تاش برای تحقق آن تصریح کرد: 
با توجه به اینکه شــرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس بر اساس ایفای 
مسئولیت های اجتماعی صنایع استان تشکیل شده است ما هم در تاش هستیم در 
راستای اشــتغالزایی گام های برداریم از این رو در تاش هستیم که بازارچه های 
محلی را که سابقا در کنار خورهایی مانند خور شهناز وجود داشت را احیا کنیم تا به 
معیشت و اشتغال مردم محلی کمک شود.به گزارش تسنیم ؛شجاعی خاطرنشان کرد: 
برنامه هایی نیز در حوزه توسعه گردشگری شهر بندرعباس در جهت کمک به ایجاد 
فضای گردشگری داریم و در برنامه داریم که بعد از تصفیه کامل و استانداردسازی 
کامل پساب فاضاب این آب را مانند رودخانه ای زالل در بستر خورها رها کنیم تا 

جلوه ای زیبا برای بندرعباس ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:
  ۵۹ درصد مشترکان خانگی آب در هرمزگان کم مصرف هستند

  گروه خبر//  مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب هرمزگان گفت: براســاس 
بررسی های انجام شده ۵۹ درصد از مشترکان آب در استان کم مصرف و براساس 
الگوی تعیین شده یعنی مصرف ۱۶ مترمکعب آب در ماه عمل می کنند. عبدالحمید 
حمزه پور اظهار داشــت: مشــترکان خانگی با ۴۴۳ هزار ۹۴۶ اشتراک بیشترین 
شــمار مشترکان این شرکت از مجموع ۴۸۱ هزار و ۲۶۶ مشترک هستند و میزان 
مصرف آب آشــامیدنی ساالنه هرمزگان برای مصرف خانگی ۹۵ میلیون و ۹۶۷ 
هزار مترمکعب است.وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و 
۹۰ درصد جمعیت روستایی هرمزگان تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند که 
نسبت به میانگین کشوری، شاخص باالیی محسوب می شود.وی با تاکید بر لزوم 
مدیریت مصرف آب در شــرایط کنونی و توجه به صرفه جویی بیشتر به ویژه با 
توجه به گرم شدن هوا ، افزود: هرمزگان یکی از استان های مواجه با بحران کم آبی 
است که در صورت عدم مدیریت مصرف و با فشار بیشتر به منابع آب، این بحران 
گسترده تر خواهد شد.حمزه پور با اشــاره به برنامه های شرکت آب و فاضاب 
هرمزگان برای توســعه آب شیرین کن ها، ابراز داشــت: البته شیرین سازی آب 
دریا ، هزینه بسیاری دارد و باید در کنار این موضوع، مردم نیز همکاری بیشتری 
 در مصرف بهینه آب داشــته باشــند.به گزارش ایرنا ؛ این مقام مسوول گفت: در 
 سال های اخیر کاهش بارندگی موجب کاهش سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن 
چاه های بســیاری شده که در چنین شرایطی مشــارکت مردم در برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع آب، توســعه بیشتر اســتفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری 
قطره ای، جلوگیری از اتاف آب و تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان از مهمترین 

عواملی است که در  مدیریت منابع آب موجود مهم و اثر گذار است.

خبر

خبری
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سرمقاله

  روز شنبه در یک برنامه رادیویی با موضوع قاچاق سوخت در استان های 
جنوبی و بخصوص هرمزگان که با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان، 
جانشین مرزبانی استان، یک نماینده مجلس و... پرداخته شد ودر این برنامه 
عنوان شد که از بیش از ده میلیون لیتر سوختی که در کشور بصورت روزانه 
قاچاق می شود، سه ونیم تا پنج میلیون لیتر گازوئیل روزانه از طریق هرمزگان 
به خارج از کشور بصورت عادی ویا سازمان یافته قاچاق می شود. در این 
برنامه مطرح شــد که برخی دستگاه ها و شــاغان در آنها یا جایگاه های 
سوخت و... نیز در این قاچاق های سازمان یافته بی تاثیر نیستند و بخشی هم 
افراد عادی اقدام به قاچاق سوخت می کنند و از طرفی دیگر طرح »رزاق« 
در این استان اجرا نشده اســت و گویا برخی راضی به اجرای این طرح در 
استان نیستند و منافع شان در معرض خطر قرار خواهد گرفت که در واقع در 
اجرای این طرح هم مانند نحوه تردد خودروهای پاک های مناطق آزاد و... 
در هرمزگان، تبعیض را شاهدیم. بطور حتم با اجرای طرح رزاق در استان، 
از بخشی از قاچاق ســوخت در استان جلوگیری می شود. از طرفی دیگر 
بایستی با قاچاق سازمان یافته سوخت برخورد قاطعانه تری صورت گیرد 
و ریشــه یابی وریشه سوزی شود.موضوع دیگر اینکه رئیس کل دادگستری 
هرمزگان اعام کرد روزانه هزار دستگاه خودروی نیسان حمل سوخت قاچاق 
)هر کدام دو هزار لیتر گازوییل( از کرمان وارد هرمزگان می شوند که روزی 
یک میلیون لیتر ســوخت قاچاق را این خودروها وارد هرمزگان می کنندو 
قاچاق می شــود. موضوع دیگر اینکه بسیاری از افراد فعال در استان که در 
این بخش فعالیت دارند، این شغل را  قاچاق نمی دانند وبه ضررهای اقتصادی 
که به کشور وارد می شود، نمی نگرند و به عنوان راهی برای گذران معیشت 
 می بینند که از این مســیر رزق شان را صید می کنند و گاهی هم خودشان 
 می ســوزند و جان می دهند. وقتی با برخی از آنها صحبت می کنیم، عنوان 
می کنند اگر در اســتان زمینه اشتغال فراهم بود، کمتر جوانان و مردان به سمت 
این شــغل پرخطر می رفتند و جان شــان را به خطر نمــی انداختند. همه می 
بینیــم که هر هفته تعداد زیادی در این مســیر و در تصادفات جاده ای مجروح 
می شــوند و یا جان می دهند وبرخی زنده زنده در آتش می ســوزند. البته اگر 
واقع بینانه هم به موضوع بنگریم، کام شــان حق است. در بسیاری از شهرهای 
استان مانند شرق استان از وجود کارخانه و.... محروم است و صنایع، بنگاه های 
 اقتصادی، پاالیشگاه ها، بنادر، گمرکات و... در مرکز استان و... هم کمتر می توان
بومی ها را در آنها دید که شــاغل باشند. مسئوالن مختلف در ادوار مختلف به 
این موضوع توجهی نداشــته اند و صنایع و بنگاه هــای اقتصادی نیروی مورد 
نیازشــان آن را از ســایر اســتان ها تامین می کردند وحتی مدیران، اعضای 
هیئت مدیره و... آنها پروازی بودند که در ســال های اخیر مدیران پروازی شان 
 کمتر شــده اســت، اما همچنان وجود دارد. از طرفی دیگر آنها حتی مالیات و 
عوارض شان را هم در اســتان پرداخت نکرده و فقط آلودگی، ترافیک، گرانی 
 مســکن و... ســهم هرمزگانی ها از وجود این صنایع در اســتان بوده که اگر 
هرمزگانی ها در این صنایع مشــغول بکار بودند، بطور حتم کمتر مجبور بودند 
 به ســمت مشــاغل کاذب و قاچاق بروند و جان شــان را به خطر بیندازند و 
 خانواده هایی عزادار و زنانی بیوه وبچه هایی یتیم شــوند. مســئوالن استان در

 بخش های مختلف بجای برچسب قاچاقچی زدن به هرمزگانی ها، از یک طرف 
بایستی زمینه اشتغال شان را فراهم کنند واز طرفی دیگر با جدیت با قاچاق سازمان 

یافته سوخت مقابله کنند که قاچاقچیان اصلی آنها هستند.
    علی زارعی

ضرورت ریشه سوزی قاچاق سازمان یافته سوخت

گروه خبر // طی نشستی با حضور دکتررخشانی مهر معاون 
وزیر و رئیس سازمان نوســازی، توسعه و تجهیزمدارس 
کشور، دکتر عبداللهی مشــاور رئیس سازمان نوسازی، 
توســعه وتجهیز مدارس کشــور، دکتــر احمدمرادی 
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اســالمی و 
دکترسیدفخرالدین هاشــمی مدیرکل نوسازی مدارس 
هرمزگان در خصوص تخصیص اعتبارات ویژه جهت رفع 
مشکالت فضاهای آموزشی استان هرمزگان تصمیم گیری 

شد .

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ در پایان این نشست مقرر گردید 
اعتبارات مناسبی جهت تجهیزات سرمایشی مدارس و همچنین 
اعتبارات ویژه جهت رفع مشــکل کمبود فضای آموزشی در 
شهرســتانهای بندرعباس و قشم به مجموعه نوسازی مدارس 

هرمزگان اختصاص یابد.
   نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اسامی نیز در 
این نشســت از فعالیتهای عمرانی و اقدامات جهادی مجموعه 
نوسازی مدارس در ساخت فضاهای آموزشی استان قدردانی 

نمود.

پشت پرده سیاست 

  
انتقاد بهارستان از گرانی ها

قالیباف: ریشــه داشــتن گرانی ها در تورم ناشــی از دولت های قبل، وظیفۀ 
مســئوالن اجرایی را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند . گرانی در ایران موضوع 
جدیدی نیســت اما برخاف ادوار گذشته که وقتی دولتی با رئیس جمهور تازه 
نفس ســرکار می آمد، رشد قیمت ها تا مدتی متوقف می شد، از ابتدای دولت 
ســیزدهم امواج گرانی با فواصل کم یکی پس از دیگری بر قیمت ها افزودند، 
به طوری که جداول مقایســه ای نشان می دهد که قیمت کاالها از ۲۰ درصد 
تا حتی ۱۰۰ درصد رشــد داشتند. با وجود وضعیت نابسامان در بازار، دولت 
از عملکرد خود دفاع می کند و معتقد اســت که توانســته رشد افسارگسیخته 
 تورم را نه تنها مهار کند بلکه کاهش دهد آمارها نیز تا حدی این ادعا را تایید 
می کند. به گفته ســیدابراهیم رئیسی گرفتن تصمیمات مهم پولی و مالی در این 
مدت موجب شد که نرخ تورم ۱۲ ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ 
به ۴۶ درصد در اســفند ۱۴۰۰ برســد؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش 
داشته اســت. البته رئیس جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کاالهای اساسی، 
چندی پیش به دســتگاه های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی های اخیر را 
بررســی و دالیل آن را شناســایی کنند و به وزیران اقتصادی دولت تاکید کرد 
اقدامات الزم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها را در دســتور کار قرار دهند. 
اما دیروز همزمان با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و رســانه ها از افزایش 
سرسام آور قیمت ها، رئیس مجلس از »دستگاه های مربوط« خواست به وظیفه 
خود در کنترل قیمت ها عمل کنند. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق 
پیش از دستور خودبا اشاره به وضعیت گرانی ها که باید مورد توجه مسئوالن 
 اجرایی قــرار گیرد، تاکید کرد: گرانی اقام اصلی معیشــت و رفاه مردم نکته 
مهمی است و درست است که ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت 
های پیشــین اســت  اما این مسئله وظیفه دســتگاه های مربوط را در کنترل 
قیمــت ها نفی نمــی کند و امیدوارم تاش های شــبانه روزی آن ها در مهار 
زدن بر افســار گرانی ها هر چه ســریع تر به نتیجه برسد و نگرانی های مردم 
در تامین معیشــت برطرف شــود. به گزارش خانه ملت، توسلی نماینده مردم 
بهار و کبودرآهنگ در مجلس نیز در نطق پیش از دســتور خود گفت: خودرو 
اکنون پاشنه آشیل دولت است و افزایش بی وقفه قیمت در کنار کاهش کیفیت 
آن، به هیچ وجه قابل توجیه نیســت. او افــزود: تاش های بی وقفه دولت در 
عرصه های مختلف مشــهود بوده و در مواردی قابل تقدیر است اما حقیقت این 
است که هر روز شاهد کوچک تر شدن سفره مردم به ویژه اقشار پایین جامعه 
 هســتیم. این نماینده مردم در مجلس با بیان این که کشــاورزان و روستاییان 
محروم کشور به حال خود رها شده اند، مطرح کرد: از دولت مردمی می خواهم 
 در اســرع وقت برنامه جامع خود را در این زمینــه و در بخش های مختلف 
مالی و بانکی، بخشــش یا تخفیف تســهیات پرداختی به کشاورزان، جبران 
خســارت وارد شــده به مردم و نحوه تامین نیازهای غذایی کشور ارائه دهد. 
 بــه گزارش دیده بــان ایران، غامحســین رضوانی نماینده مــردم تهران نیز 
 دیــروز تصریح کرد: کار و وظیفه ســازمان تعزیرات، بازرســی کل کشــور، 
دســتگاه های اجرایی مرتبط، دســتگاه های امنیتی، وزارت اطاعات و ستاد 
تنظیــم بازار چیســت؟ اگر این دســتگاه ها نمی توانند از گران فروشــی ها 
 جلوگیری کنند چرا جمع آوری نمی شــوند؟ تمامی این دســتگاه ها بودجه 
 مــی گیرند، اگر کارایــی دارند چرا به دنبال تصویب قانون هســتیم؟ مردم از 
ما مشــکل کمبود قانــون را نمی پذیرنــد، آن ها می گوینــد چگونه ریگی 
 را از آســمان به زمین آوردیم و دســتگیر کردیم امــا نمی توانیم با اخالگران 
 برخورد کنیــم؟  چطور با دشــمنان می توانیــم مقابله کنیم  امــا نمی توانیم 
اخالگران را شناسایی کنیم؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
 خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: آقای رئیســی خــرد حاکمیتی ایجاب

  می کند به اطرافیانتان اعتماد مطلق نداشــته باشــید و باید مســئوالن سطح 
 باال از جنس شــما باشــند، در غیر این صورت آشــفته بازار فعلی مدیریت 

نمی شود.

تازه های مطبوعات
اعتماد - این روزنامه با اشــاره به افزایش حضور مهاجران افغانستانی نوشت: راه حل 
اساسی مسئله پناهندگی در حل مشکل در مبدأ است.متاسفانه امروز با توجه به غلبه 
طالبان فرصت برای این منظور را باید عمدتا از دســت رفته دانست. طالبان به عنوان 
یک گروه ایدئولوژیک و نه یک دولت ملی بســیار بعید است که اساسا مسئله توسعه 

اقتصادی - اجتماعی افغانستان برایش مطرح باشد.
 آســیا - سرگئی بوردیلیاک ســفیر اوکراین در کشورمان به این روزنامه گفت: من دو 
نامه شخصی به رئیس جمهوری ایران و وزیر امور خارجه نوشته ام، اما هیچ جوابی از 
ایشان دریافت نکرده ام. بعد از وقوع جنگ در اوکراین همه کشورهای آسیای میانه و 
خاورمیانه کمک  های بشردوستانه زیادی فرستاده اند، اما از جمهوری اسامی ایران حتی 
یک ریال نگرفتیم... ما برای تجهیزات کشاورزی مان به سوخت نیاز داریم و می توانیم با 
محصوالت دیگر تهاتر کنیم. نباید این فرصت را از دست بدهیم. نصف روغن مصرفی 
مردم ایران از اوکراین تأمین می  شود، یعنی از هر دو لیتری که روغن می  خرید یک لیتر 

آن را اوکراین تأمین می  کند.
 ایران - این روزنامه نوشت: گفته می شود که ایران دارای یک »ناوگان ارواح« متشکل 
از ۱۸۲ کشتی خارجی - متمایز، اما مکمل ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران - است که 
اجازه ردیابی و بررسی دقیق نمی دهند و تحریم های ایاالت متحده را نادیده می گیرند و 

حمل میلیون ها بشکه نفت را بدون توجه به فشار های آمریکا دنبال می کنند. 
 جمهوی اســالمی - این روزنامه نوشــت: به نظر می رسد آن چه مدیران تصمیم گیر 
و اجرایی کنونی نظام باالخص شــورای نگهبان را متوهمانه به خطای محاسباتی در 
ارزیابی گذشتگان واداشته است بیش از آن که رد صاحیت شدگان را زیر سؤال ببرد 
گذشته ۴۰ ساله نظام و تمامی مدیریت عالی چهار دهه را زیرسؤال می برد. اگر آقای 
رئیسی که از ابتدای انقاب در قوه قضاییه خدمت کردند به عنوان عامل وضع اسفبار 
موجود عدلیه معرفی شوند آیا صاحیت احراز پست ریاست قوه مجریه را داشتند؟! 
اعضای وقت شورای نگهبان که از حامیان سرسخت احمدی نژاد بودند، بانی وضع کنونی 

اقتصاد کشور نیستند؟! 
صبح نو - این روزنامه با اشــاره به افزایش قیمت اقام گوناگون نوشت: قرار بود در 
دولت تدبیری اندیشیده شود که قیمت دارو طی امسال گران نشود و در دسترس مردم 
باشد اما آن طور که در ظاهر نمایان است، هنوز مسئله کنترل گرانی کاالهای اساسی 

حل نشده و قیمت کاالها به صورت روزانه افزایش پیدا می کند.
حسینی: تاکنون بحثی در دولت درباره تغییر وزیران مطرح نشده است

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: ما از نقد استقبال می کنیم 
ولی اگر وزیری خواسته ما را برآورده نمی کند نباید هر حرفی درباره آن وزیر مطرح 
کنیم. مرز بین دو قوا باید مشــخص باشد و نماینده نباید در کار اجرا دخالت کند زیرا 
این کار به نفع خود نماینده نیست. وی با اشاره به این که در تعامل با مجلس اخاق و 
سعه صدر را رعایت می کنیم، خاطرنشان کرد: مردم با گرفتاری های معیشتی مواجه 
هستند و مشکات خود را با نمایندگان شان مطرح می کنند و آن ها هم تقاضای مردم 
را به دولت منتقل می کنند. شــاید بخش دیگری از تعداد زیاد تذکرات به همین دلیل 
باشد. حسینی با بیان این که تعداد تذکرات و سواالت از دوره های قبل بیشتر شده است 
که این مســئله به بررسی نیاز دارد، افزود: ۱۴۶۷ تذکر و ۱۳۱۴ سوال مطرح شده که 
تعدادشان زیاد اســت. یک دلیل این تذکرات و سوال ها، امیدواری به اقدامات دولت 
اســت اگر آن ها ناامید بودند، اصا این سواالت را مطرح نمی کردند. آن ها همچنین 
دولت را از آن خود می دانند. شاید برخی نمایندگان هم کمتر در مسائل اجرایی تجربه 
دارند. حسینی درباره احتمال اصاح کابینه اظهار کرد: برخی با یک یا دو وزیر مخالف 
بودند و می خواســتند وزیران تغییر کنند. وزیران شب و روز کار و برنامه های خود را 
دنبال می کنند. تاکنون بحثی در دولت درباره تغییر وزیران مطرح نشده است. البته بررسی 
عملکردها در دولت انجام می شــود اما این بررسی به معنای این نیست که قرار است 
وزیری جابه جا شود. شش سوال در دستور کار مجلس است. یک سوال اصا طرح 
نشده و نمایندگان از پنج سوال دیگر قانع شده اند و بحث استیضاح در مجلس مطرح 

نیست. در دولت هم بحث تغییر وزیر مطرح نیست./ایسنا

انعکاس
چندثانیه نوشت: وکیل مدافع مهرشاد سهیلی گفت:دادگاه موکلم به اتهامات »تحصیل مال 
نامشروع«،»غصب عنوان« و »جعل سند« در شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری قم که ویژه اطفال 
است برگزار شد.اقدامات موکلم همواره خیر و در جهت  کمک به فقرا  بوده است.با ختم 

جلسه دادگاه رای پرونده طی روزهای آینده صادر خواهد شد.
تابناک مدعی شد: گفته می شود، وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین 
صنعت، معدن و تجارت در اولویت تغییرات قرار دارند و با تغییر وزیر همراه خواهند بود 
و احتماال حمیدرضا حاجی بابایی، به منظور تصدی وزارت کار برای کسب رای اعتماد 
به مجلس معرفی می شود و سورنا ستاری هم جانشین فاطمی امین در وزارت صمت 
خواهد شد. در همین زمینه، برخی رسانه ها هم به نقل از منابع آگاه مدعی شده اند، با 
توجه به تهیه گزارش از ســوی برخی نزدیکان رئیس جمهور و با تشخیص و برآورد 
و تصمیم نهایی سیدابراهیم رئیسی، تغییرات وسیع و گسترده ای از اواخر اردیبهشت در 

دولت شکل خواهد گرفت.
  دیده بان ایران مدعی شد: با وجود گذشت سه روز از ایجاد پویشی به نام »ضرورت 
ایجــاد پارک بانوان جهت آرامــش و امنیت زنان« در صفحه فــارس من متعلق به 
خبرگزاری فارس، تنها ۲۶۸ نفر آن را امضا کرده اند. در متن این پویش آمده اســت: 
»درخواســتی دارم مبنی بر این که برای بانوان، پارک مخصوص ساخته شود چرا که 
برخی از پارک ها پاتوقی برای افراد ناهنجار شده که این پارک ها، مکانی مناسب برای 

حضور خانم ها نمی باشد.«
 میدل ایست نیوز نوشــت: سفیر ایران در دوحه با انتشار توئیتی نوشت که پیرو سفر 
رئیس جمهور ایران به قطر، امیر این کشور با صدور فرمانی با انتقال ۲۸ نفر از زندانیان 

ایرانی موافقت کرد.
  خبرگزاری دانشــجو نوشــت: جمعی از مردم چهار محال و بختیاری در اعتراض به 
 طرح های انتقال آب و با ســر دادن شــعار هایی نظیر »نه به سد کوهرنگ ۳« تجمع 

کردند.
باقری کنی: دوستی با صهیونیست ها، مانند پناه بردن به النه گرگ است

علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ، در جمع فرماندهان و مسئوالن 
ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اســامی ایران با تاکید بر این که سیاست 
خارجی و سیاســت دفاعی هم افزا و مکمل یکدیگرند، تصریح کرد: ترفند دشمن در 
ایجاد شکاف میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی را با مقاومت برگرفته از درایت و 
هوشمندی رهبری ناکام گذاشتیم. باقری کنی با تاکید بر این که تعامل برخی دولت های 
منطقه با رژیم صهیونیســتی مانند پناه بردن به النه مخوف گرگ برای رهایی از باران 
رحمت بهاری است، تصریح کرد: هیچ گاه نصیحت حضرت امام خمینی به سران برخی 
دولت های منطقه در جریان جنگ تحمیلی را از یاد نمی بریم که آن ها را از حمایت از 
صدام برحذر داشتند و فرمودند اگر صدام فرصت پیدا کند به سراغ شما هم خواهد آمد و 
دیدیم که صدام پس از ناکامی از تقابل با ایران، با آن ها چه کرد. به همین دلیل دوستی با 

صهیونیست ها نیز دقیقًا همین سرنوشت را به دنبال خواهد داشت./ایسنا
 خطیب زاده: منتظر اقدام فوری سوئد در پاسخ به اقدام توهین آمیز هستیم

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به هتک حرمت قرآن کریم در 
یکی از شهرهای سوئد اظهار کرد: جمهوری اسامی ایران آتش زدن کام ا... مجید در 
شــهر لینکوپینگ سوئد توسط یک عنصر نژادپرست و افراطی دانمارکی را که به بهانه 
آزادی بیان تحت حمایت پلیس این کشــور صورت گرفت، به شدت محکوم می کند. 
سخنگوی وزارت خارجه تکرار عمدی این اقدام هتاکانه در ماه مبارک رمضان را عامل 
جریحه دار شــدن احساسات مسلمانان در سوئد و سراسر جهان دانست و افزود: این 
اقدام موهن مصداق بارز نفرت پراکنی و مغایر با آزادی بیان است و باید توسط تمامی 
معتقدان به همزیســتی و گفت وگوی بین ادیان محکوم شود. خطیب زاده تاکید کرد: 
ضمن پاسخگو دانستن دولت سوئد، مترصد واکنش فوری، شدید و صریح این کشور در 
برخورد با عوامل این اقدام توهین آمیز و انجام اقدامات روشن و عملی برای پیشگیری 

از تکرار چنین اقداماتی هستیم. /ایرنا

در نشست احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس با رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ؛

اعتبارات ویژه جهت رفع مشکالت فضاهای آموزشی به هرمزگان اختصاص یافت

گــروه خبــر // مدیرعامل 
فاضــالب  و  آب  شــرکت 
هرمــزگان در حکمی خلیل 
قائم  عنوان  به  را  یکتاپرست 
مقام این شرکت منصوب کرد.

   بــه گزارش خبرنــگار دریا، 
در ایــن حکم که بــه امضای 
عبدالحمید حمزه پور رســیده، 
آمده است: به موجب این حکم 
و بــا عنایت به مراتــب تعهد ، 
شایســـتگی و سوابق جنابعالی 

به مدت دوســال به عنوان قائم 
مقام شرکت منصوب می شویـد. 
امیـد است با اسـتعانت از درگاه 
ایزد منان و همکاري معاونین و 
مـدیران و کلیه کارکنان در انجام 
وظایف محوله و در راســـتاي 
تحقق شـــعار ) دولت مردمی، 
ایران قوي( اهتمـام ویژه به عمل 
آوریـــد. توفیق جنابعالی را در 
راه پیشبرد اهداف و برنامه هاي 
شرکت از خداوند متعال مسئلت 

می نمایم.گفتنی اســت، پیش از 
این احمد شاکری این مسئولیت 

را بر عهده داشت. 

در حکمی از سوی مدیرعامل آبفا :

یکتاپرست قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان شد

گروه خبر //  مهدی نوبانی گفت : اولویت 
ما رسیدن به درآمد های پایدار است و 
برای شهرداری بندرعباس باید این آیتم 
فعال شود و برای برون رفت از مشکالت 
مالی و اقتصادی همراهی شورای اسالمی 
شهر تعیین کننده است که قطعا نتیجه 
نهایی و اثرات مثبت آن برای پرسنل و 

شهروندان سریع تر محقق خواهد شد.
   بــه گــزارش خبرنگار دریا ؛ شــهردار 
بندرعباس با اشاره به کمک مالیات ارزش 
افزوده در درآمد های شــهرداری افزود: در 
حال حاضر ۶۰درصد از بودجه شهرداری 
برای هزینه های جاری و ۴۰ درصد برای 
مباحث عمرانی هزینه می شود.نوبانی خاطر 

نشان کرد: از شورای شهر خواهش میکنم 
مجوز پرداخت حقوق کارکنان را از محل 
مالیات ارزش افزوده به شــهرداری بدهد 
تاخیر در پرداخت حقوق باعث نارضایتی 
در هر ســازمانی می شود و باید شرایطی 
فراهم شــود که از مالیــات ارزش افزوده 
درصد باالتري برای پرداخت حقوق معوقه 
پرسنل در موارد خاص استفاده شود و قطعا 
در نهایت روند ۶۰ به ۴۰ هزینه های جاری 
و عمرانی رعایت خواهد شد.مهدی نوبانی 
با تاکید بر خدمات رســانی شبانه روزی 
نیروهای شهرداری بیان داشت: نارضایتی 
پرسنل شــهرداری زمینه های نارضایتی 
شهروندان را فراهم مي کند زیرا پرسنل در 

صورتی که تکریم نشوند و حقوق شان به 
موقع پرداخت نشــود بهره وری و فعالیت 
آنها کاهش پیدا مي کند پس باید مقررات 
در مورد ســهم پرداخت حقوق و مزایا از 
مالیات ارزش افزرده افزایش پیدا کند.این 
مقام مسئول تصریح کرد: سهم مالیات ارزش 
افزوده به صورت ماهیانه به شــهرداری ها 
پرداخت میشود و این درآمد متغیر و فرصتی 
اســت تا هم پروژه های عمرانی را سر و 
ســامان دهیم هم هزینه های جاری خود 
را مدیریت کنیــم و از انجایی که پرداخت 
 حقوق و بیمه پرســنل هزینــه جاری ما 
می باشــد باید قوانین و مصوبات شورا در 
جهت تســهیل و کمک برای دستیابی به 

یک راه حل اساســی و اثر گذار در شهر 
باشد.شــهردار اظهار داشت:  و شهرداری 
در ۶ماه گذشــته تمام ســعی و تاش ما 
در حــوزه مالــی بر اســاس پرداخت به 
موقــع حقــوق و بیمه بــوده و تاخیر در 
 پرداخــت حقوق اســفند ماه بــه خاطر 
 واریز نشدن ارزش افزوده در فروردین ماه 
۱۴۰۱ می باشــد که این مساله برای تمام 
شــهرداری ها در سراســر کشور یکسان 
 بوده اســت.وی در ادامه با تاکید بر جذب
 سرمایه گذار و فعال کردن کدهای درآمدی 
پایدار برای شهرداری گفت: تاش خواهیم 
کرد هیچ پروژه ای تعطیل یا تاخیر در روند 
اجرای آن ایجاد نشــود اما شــورای شهر 

اعتراضات پرســنل برای عدم پرداخت به 
موقع حقوق و مزایا را باید مد نظر قرار دهد 
و راهکار افزایش و تخصیص سهم بیشتری 
از مالیــات ارزش افزرده برای هزینه های 
جاری قطعا چالشهای را کاهش خواهد داد.

درخواست شهردار از شورای شهر بندرعباس ؛

مجوز پرداخت حقوق کارکنان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادر شود

  گروه خبر //  رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: آموزش نیروی انســانی در 
رشته های صنعتی و معدنی با توجه به پیشرفت صنعت و معدن استان از اهمیت و لزوم باالیی برخوردار 

است. 
    خلیل قاســمی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش اســتان هرمزگان به اهمیت آموزش برای فعالیت در 
بخش های صنعتی و معدنی استان پرداخت و اظهار داشت: امروز شاهد توسعه معادن هرمزگان در بخش شمالی 
استان هســتیم ولی یکی از کمبودها و نقصان در این بخش نیروی آموزش دیده ماهر است.وی با قدردانی از 
همکاری آموزش و پرورش هرمزگان در راه اندازی بخش های آموزشی در کنار بنگاه های اقتصادی بیان داشت: 
امیدواریم سالجاری شاهد افتتاح آموزش عالی در بخش رشته های تخصصی برای جوانان در استان باشیم.رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ادامه به اهمیت فعالیت بخش آموزشی در کنار واحدهای صنعتی 
و معدنی پرداخت و اظهارداشت: اگر آموزش در کنار واحدهای صنعتی و معدنی اتفاق بیافتند بحثی که در مورد 
نیروی انسانی ماهر، در آخر طرح های صنعتی مطرح می شود در ابتدای طرح مطرح و با توجه به نیاز بنگاه های 
اقتصادی استان آموزش خواهند یافت و این امر می تواند نقش مهمی در اشتغالزایی منطقه و استان داشته باشد.به 
گزارش ایرنا، وی در پایان ضمن اشاره به ساخت و تجهیز مدارس با همکاری اداره کل آموزش و پرورش افزود: 
امروز صنایع، بنگاه های بزرگ تولیدی و معادن استان در بحث مشارکت های اجتماعی بسیار خوب عمل کرده 

و امیدواریم در سالجاری نیز شاهد این عمل خداپسندانه در بخش های محروم استان باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان عنوان کرد  

لزوم سرمایه گذاری برای آموزش نیروی انسانی در رشته های صنعتی و معدنی 

سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان :

تدوین اطلس آموزشی 
هرمزگان ضروری است

  گروه خبر //  سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان گفت: استان هرمزگان در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص 
 و ماندگار در بخش های مهم انرژی و صنعت نیازمند سرمایه گذاری 

دانشگاه ها است. 
   احسان کامرانی در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان با اشاره به اهمیت 
 و جایگاه دانشگاه ها در امر توسعه، عنوان کرد: مراکز آموزش عالی از جمله 
جهاد دانشگاهی با تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز بخش های 
مختلف نقش بسزایی در امر توسعه و پیشرفت دارند.وی افزود: گسترش و 
توسعه مراکز آموزش عالی ضروری است متناسب به ظرفیتهای هرمزگان و 
آمایش ســرزمین باشد تا زمینه رشد و توسعه استان تسریع شود.سرپرست 
معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: 
وجود بخش های مهمی همچون نفت، پتروشیمی، شیات، انرژی، تجارت 
و صنعت  ضرورت وروددانشگاه ها از جمله جهاد دانشگاهی را برای تربیت 
نیروی انسانی متخصص و ماندگار این بخش ها دو چندان کرده است.کامرانی 
تصریح کرد: تدوین اطلس آموزشی استان هرمزگان به عنوان نقشه راه مراکز 
آموزش عالی برای تربیت نیروی انســانی متخصص و ماندگار بخش های 
مختلف به ویژه انرژی و صنعت با توجه به استقرار صنایع بزرگ پاالیشگاهی 
و فوالدی جهت اشتغال جوانان هرمزگانی ضروری است.وی گفت: گسترش 
مراکز آموزش عالی در هرمزگان عاوه بر مرکز استان، توسعه آنها  در شرق 
و غرب اســتان با توجه به ظرفیتهای بسیاری که این مناطق دارند ضروری 
است.سرپرست معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، 
خاطرنشــان کرد: ماموریت گرا شدن دانشگاه ها برای جلوگیری از موازی 
کاری بیش از پیش ضروری اســت .کامرانی تصریح کرد: با توجه به تنوع و 
گستردگی ظرفیتهای هرمزگان نظیر تجارت وبازرگانی، صنعت، کشاورزی 
خدمات و انرژی تعریف ماموریت برای مراکز آموزش عالی استان ضروری 
اســت.همچنین محمد دل پسند، رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان، با 
اشاره به ظرفیت های جهاددانشگاهی اســتان هرمزگان به ویژه در بخش 
فرهنگی، افزود: ظرفیت های فرهنگی جهاددانشگاهی در حوزه اطاع رسانی 
 در قالب خبرگزاری های ایسنا و ایکنا مانند گذشته با رعایت انصاف و اصول 
حرفه ای خدمات و دستاوردهای دولت و کارگزاران خدوم استان را منعکس 
می کنند.دل پسند با اشاره به مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران »ایسپا«، 
گفت: در این حوزه نیز  آمادگی داریم نقش خود را به عنوان مامور رصد و 
پایش منظم و مستمر افکار عمومی در استان ایفا کنیم که این امر می تواند به 
عنوان یک بازوی مطالعاتی در کنار دستگاه حاکمیتی و دستگاه اجرایی استان 
قرار گیرد. وی به سایر بخش های فرهنگی مانند سازمان دانشجویان، سازمان 
انتشارات و مراکز گردشگری جهاددانشگاهی استان اشاره کرد و افزود: دیگر 
بخش های فرهنگی جهاددانشگاهی می توانند در قالب ماموریت های که بر 
عهد دارند برای اجرای سیاست های نظام و دولت در دانشگاه های استان وارد 
عرصه شوند، که امیدواریم از ظرفیت های فرهنگی جهاددانشگاهی در استان 
به درستی استفاده شود.وی با اشاره به ظرفیت های پژوهشی جهاددانشگاهی 
استان هرمزگان  خاطر نشان کرد: در جهاد دانشگاهی ظرفیت عظیمی برای 
تحقیــق و پژوهش در خصوص  انتقال ارزش های بومی و محلی در قالب 
ســبک زندگی دریا پایه وجود دارد که می توان برای تحقق آن از محققان 
 و پژوهشــگران زبده که در حال حاضر در جهاددانشگاهی  استان فعالیت 
می کنند بهره برد.رئیس جهاددانشگاهی استان هرمزگان اضافه کرد:  می توان 
از ظرفیت حوزه پژوهشی این واحد در تحقیقات اجتماعی ،ترویج ارزش های 
فرهنگی، بومی و محلی، ارزش های سبک زندگی دریا پایه مبتنی بر اصول 
و اعتقادات فرهنگ غنی ایرانی اسامی مردم منطقه استفاده کرد.به گزارش 
ایرنا ؛وی تاکید کرد: پژوهش در این حوزه ها  می تواند دســت مایه کار در 
جهاددانشگاهی قرار گیرد و ضلع مکمل مثلث توسعه صنعتی، اقتصادی و به 

صورت کلی توسعه فراگیر استان مبتنی بر اقتصاد دریا پایه را تشکیل دهد.
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هرچه گران تر،گران تر...
هر وقت سخن از گران شدن اینترنت به میان می آید ذهن همه 
به سمت چیزهای منفی می رود. مثًا سودجویی یا خون مردم را 
در شیشــه کردن و یا حتی از نیاز مردم به اینترنت سوء استفاده 
کردن و چیزهای بد و زشت دیگر که همه نشان دهنده ذهن منفی 
و کوتاه ماست.گران شــدن اینترنت اگر یک دلیل منفی داشته 
باشد، که آن هم زاییده ذهن منحرف شماست، هزاران دلیل مثبت 

دارد که می توانیم فقط به گوشه ای از آن اشاره کنیم.
۱-از آنجایی که اینترنت ارزان مانند مواد مخدر ارزان اســت 
و ممکن است در دســترس بودن آن به وخامت حال معتادان 
مجازی کمک کند و حتی آنهایی که هنوز مبتا نشده اند درگیر 
شــوند، این گرانی می تواند عامل مهمــی در جلوگیری از این 

ناهنجاری اجتماعی باشد.
۲-از آنجایی که پدران و مادران، انســان های اقتصادی هستند 
بعد از گران شــدن اینترنت دیگر تمام فیلم های ارسال شده در 
گروه های خانوادگی و دوســتانه خود را دانلود نخواهند کرد و 
اعضای خانه بدون آلودگی های صوتی می توانند تلویزیون نگاه 

کنند.
۳-می تــوان از این طریق روابط خانوادگی را مدیریت کرد. به 
طوری که همه خانواده یک بســته اینترنت تهیه کنند و هر کدام 
در ســاعت های مشخص از اینترنت بهره ببرند تا در زمان های 
خالی از دیدن خانواده و آشنایی بیشتر با آنها لذت ببرند. البته 
در این مورد خاص پلیس محله باید گوش به زنگ باشد زیرا 
احتمال وقوع خونریزی در جنگ های داخلی پیش بینی می شود.

 ۴-می توانیم کلوپ های اجاره فیلم را احیا کنیم یا شغل شریف 
سی دی فروشی های خیابانی که مدت هاست مغفول مانده است 
دوباره زنده شود و قدم بزرگی در اشتغال آفرینی و حتی اعام 
آمار شاغل ها برداریم. زیرا به دلیل گران شدن نرخ اینترنت امکان 
تماشای آناین و دانلود فیلم ها وجود ندارد و خانواده ها به این 
شــغل ها نیاز پیدا خواهند کرد. فقط شرط گرو گذاشتن کارت 
ملــی جهت دریافت فیلم لغو شــود وگرنه با این وضع تحویل 

کارت ملی، تمام مردم ایران دچار بحران هویت خواهند شد.
 ۵-جوانــان اهل کار و فعالیت می شــوند زیرا با این قیمت ها 
دیگر باید روی پای خودشــان بایســتند و مثل یک مرد پول 
اینترنت شان را دربیاورند و از آنجایی که بدون اینترنت زندگی 
نتوان، به تکاپو افتاده و دنبال کار می گردند.چه بســا در همین 
مســیر کارآفرینی هم کردند و اقتصاد کشــور با جهش مواجه 

خواهد شد.
 ۶-از قدیم گفته اند هیچ گرانی بی حکمت نیست. گرانی اینترنت 
نشان می دهد که اینترنت چه کاالی گرانمایه ای  است و باید قدر 
آن دانســته و در مصرف آن صرفه جویی شود تا آیندگان بدون 

اینترنت نمانند و از این مایه حیات درست استفاده کنند.
 ۷-چون همه چیز دارد گران می شــود اگر اینترنت گران نشود 
شب خوابمان نمی برد و استرس می گیریم. از آنجایی که خواب 
برای بدن الزم اســت پس می توان گفت گرانــی اینترنت در 

سامت جسمی انسان ها نیز تأثیر باالیی خواهد داشت.
  صنم یاوری

***
از من بپرس

با افزایش قیمت تعرفه  اینترنت ثابت خانگی، موجی از نشــاط 
و شــادی مردم را فراگرفــت. به گفته  یکــی از مقامات آگاه، 
مــردم از اینکه به واســطه  اینترنت گران، کمتــر از قبل در دام 
شبکه های اجتماعی انحراف زا می افتند، بشدت خوشحال بوده 
و از مسئولین امر سپاسگزارند.خبرنگار اعزامی ما که برای تهیه  
گزارش میدانی از این خوشــحالی مردم، قصد رفتن به میادین 
شهر را داشــت، با ممانعت همان مقام آگاه رو به رو شد و مقام 
آگاه خطاب به وی گفت: »کجا می خوای بری تو این آلودگی؟ 
هرچی بخوای من خودم بهت می گم دیگه؛ هیچ کس بهتر از ما 
مقامــات از حال و روز مردم خبر نداره!«خبرنگار ما در همین 
راســتا از مقام آگاه پرســید که آیا خبر دارد مردم بابت کیفیت 
پایین اینترنت کشور، گله مندند؟ مقام آگاه ضمن رد این شایعات، 
آن را ســاخته و پرداخته  رســانه های مغرض دانست و افزود: 
سرعت اینترنت پایین نیست و پیام رسان سروش را خیلی راحت 
باز می کند. در ادامه مقام آگاه که برای اثبات حرفش قصد داشت 
پیام رســان سروش را جلوی چشم خبرنگار ما باز کند، به دلیل 
کندی اینترنت نتوانســت و اتصال سروش برقرار نشد. البته این 
مقام به  خبرنگار ما اطمینان داد که متصل نشــدن ســروش به 
اینترنت، ناشی از کیفیت پایین گوشی های کره ای است و ربطی 

به سرعت اینترنت کشور ندارد.
خبرنگار ما در ادامه پرســید: چرا اپراتورهــای تلفن همراه، 
بسته های شش ماهه و یک ساله  خود را که برای کاربران به صرفه 
بــود حذف کرده اند؟ مقام آگاه توضیــح داد: »ما دیدیم آدم از 
عمرش که خبر نداره؛ حاال تا شــیش ماه یا یک ســال بعد، کی 
مــرده، کی زنده؟ برای همین این بســته ها رو حذف کردیم که 
شهروندان عزیز فکر نکنن تا ابد زنده ان و از مرگ غافل نشن.«

خبرنگار وقیح ما مجدداً اصرار کــرد که مردم از این وضعیت 
قیمت و سرعت اینترنت مملکت شاکی اند و برای اثبات حرفش، 
دوباره حرکت کرد تا از مردم گزارش میدانی تهیه کند که این بار 
با ممانعت محافظان مقام آگاه روبه رو شد. مقام آگاه برای اینکه 
خبرنگار ما از محافظان نترسد، دستی بر سر وی کشید و گفت: 
»حاال فوقش اگه بر فرض محال، یه روز فهمیدیم که مردم عزیز 
واقعًا دلخور شــدن، دستور می دیم یه شــبه قیمت ها بیاد پایین 
دیگه! این که کاری نداره. اآلن همین  چند وقت پیش یه دستور 

دادیم، برو ببین قیمت گوشت و برنج چقدر اومده پایین.«
خبرنگار ما دوباره از جای خود حرکت کرد، که این دفعه سرتیم 
محافظان مقام آگاه شــخصًا جلــوی او را گرفت و مقام آگاه 
هم افزود: »حیا هم خــوب چیزیه؟ واقعًا می خوای بری ببینی 
قیمت ها اومده پایین یا نه؟ به من اعتماد نداری؟« البته خبرنگار 
ما توضیح داد که این بار برای تهیه  گزارش بلند نشده، بلکه بلند 
شده تا همین گزارش فعلی را به روزنامه برساند؛ در نتیجه سوء 

تفاهم ها رفع شده و خبرنگار ما به تحریریه بازگشت.
  محمدرضا رضایی

طنز

آرزو توکلی سرویس استان ها //  مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان کرمان با بیان اینکه اخطار به 
واحدهای صنفی بزودی برچیده می شــود تاکید 
کرد: سقف ۱۰ میلیون تومان جریمه اصناف متخلف 
با مصوبه ســران قوا از این پــس در محل اعمال 

می شود. 
   به گزارش خبرنگار دریا ، ارســان میری در نشست 
کارگروه اقدام مشــترک استان کرمان افزود: این قانون 
با هدف بازدارندگی مصوبه ســه قوه شده است تا جلو 
سرمنشــاهای تخلفات بازار را بگیرد.وی با بیان اینکه 
کمیسیون نظارت اســتان کرمان قیمت ها را مصوب و 
اباغ می کند گفت: ۲۸ هــزار و ۳۴۹ تخلف به ارزش 
یکهزار و ۴۹ میلیارد ریال سال گذشته در استان کرمان 
ثبت شــد که به میزان ۳۳ درصد رشد در تعداد و ۶۷ 
درصد در مبلغ جرایم نســبت به مدت مشابه سال ۹۹ 
افزایش داشته است.مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان 
ادامه داد: ســال گذشــته ۴۱ میلیارد تومان وصولی به 
خزانه داشتیم که آمار رشــد ۲۹ درصدی را نسبت به 
سال ۹۹ نشان می دهد.میری افزود: باوجود کمبودهای 
اقتصادی و رانتی اگر بازار چند نرخی شود طبیعی است 
فساد هم به دنبال خواهد داشت که در این زمینه بایستی 
تدبیری صحیح و اساسی صورت گیرد و همچنین باید 
آرد، گنــدم و گازوییل چند نرخی را کنار بگذاریم.وی 
یادآور شد: تخلفات بازار ناشی از فقر، فساد، رانت و ارز 
ترجیحی است که از نداشتن برنامه ریزی صحیح نشات 
می گیرد و در این زمینه فعالیت کارگروه اقدام می تواند 
موثر واقع شود به شرطی که  مبنای قیمت و نظارت را از 

مبادی و کارخانه ها پیگیری کنیم.
*  جلو توزیع روغن ناسالم در کرمان گرفته شد

   مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمان گفت: 
عده ای روغن خوراکی ناســالم را با سالم ترکیب کرده 
و در کشور توزیع شده بود اما در کرمان جلو آن گرفته 
شد و در این زمینه ۲ هزار تن روغن را آنالیز کردیم.وی 

ادامه داد: ۱۰۷ گروه بازرســی در استان کرمان فعالیت 
دارند و در این زمینه ۸۶۰ پرونده تخلف اصناف طی ۲۷ 
روز گذشته تشکیل شده است.میری با بیان اینکه تامین، 
تهیه و توزیع صحیح کاالهای اساســی، جلو تخلفات 
را می گیرد تصریح کرد: کرمان در بررســی، نظارت و 
برخورد با متخلفان احتمالی مشــکل چندانی ندارد و 
عمده مشکات گرانفروشی در این استان ناشی از دیگر 

استان هاست.
* مطالبه شفافیت در بودجه معادن برای تنظیم بازار 
مدیــرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: مشــکل ما 
نداشــتن شــفافیت در خصوص تعیین تکلیف وعده 
اســتاندار و رییس صمــت اســتان در تامین بودجه 
اختصاص یافته برای بازرســی بازار از محل اعتبارات 
معادن اســتان است که بایستی شمول تخصیص اعتبار 
مشخص شود.وی عنوان کرد: تعزیرات حکومتی استان 
کرمان مشکل لجستیک)پشتیبانی( و خودرو در حوزه 
نظارت بر بازار دارد زیرا نظارت را از شهرهای بزرگ 
باید به بخش ها و دهستان ها بکشیم و نباید همه چیز 
محدود به مرکز اســتان کرمان باشد.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان کرمان افزود: بیش از ۳۰۰ بازرس در 
بخش های مختلف استان کرمان داریم و روزانه هشت 
گشت مشترک با همکاری صمت، جهاد کشاورزی، اتاق 
اصناف و دامپزشکی فعال هستند که در بخش کاالهای 
اساسی با همکاری بســیج و همکاران سازمان صمت 

بازرسی ها انجام می شود.
*  اختالف قیمت های نجومی

   سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

کرمان نیز با بیان اینکه ضرورت بازرسی از بازار در این 
روزها دوچندان شده است گفت: به طور مثال براساس 
گزارش ها محصــول توت فرنگی با اختاف قیمت از 
۱۲ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان در هر کیلو در شهر 
کرمان به فروش می رسد.حســین مهرابی افزود: واشر 
۱۵۰ هــزار تومانی با ۸۰۰ هــزار تومان کارمزد روی 
لوازم خانگی نصب می شود و بحث درج قیمت را هم 

داریم که باید پیگیری شود.
*  پنج میلیارد تومان برای نظارت بر بازار 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز 
در این نشســت گفت: پنج میلیارد تومان برای رصد و 
نظارت بر بازار از محل معدن گل گهر تامین اعتبار شده 
که پس از دریافت صورت حساب واریز می شود.مهدی 
حســینی نژاد افزود: باید تعداد نیروها و مایحتاج مورد 
نیاز نظارت بازار برای جذب این اعتبارات اعام شود 
و بســیج نیز می تواند از این اعتبار بهره مند باشد.وی 
یادآور شد: سال گذشته با حمایت شرکت مس اعتباراتی 
برای این حوزه واریز شد و برنامه جذب اعتبار از محل 
شــرکت گل گهر را نیز از انتهای سال گذشته پیگیری 
کردیم.حسینی نژاد گفت: استان کرمان ظرفیت بزرگی 
در حوزه دانش بنیان و نظارت بر بازار دارد و امســال 
هدف گذاری برای جذب ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار 

در کمک به بازار داریم.
*  قیمت ها در کف بازار سر به فلک کشید

   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
با اشاره به دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با برخورد با 
متخلفان بازار گفت: متاسفانه قیمت ها در کف بازار سر 

به فلک کشــیده لذا باید اعتبارات این حوزه بویژه در 
بخش نظارتی افزایش یابد و به زیرساخت بازار از این 

محل کمک شود.
  وی با اشــاره به موارد مطرح شــده توسط معاونت 
اســتاندار کرمان از قیمت گذاری بخش خدمات گفت: 
هزار قلم انواع خدمات در استان کرمان داریم و در این 
زمینه قیمت گذاری خدمات لوازم خانگی در کمیسیون 

نظارت تعیین تکلیف شده است.
*  رفع مشکل درج قیمت کاال

  حســینی نژاد اضافه کرد: تاکنون قیمت مصرف کننده 
روی کاال درج می شــد که اکنون درج قیمت تولید هم 
داریم و در این زمینه از روز اول اردیبهشت ماه امسال 
هشت هزار قلم کاال در کشور و در مجموع پنج مرحله 
اجرای طرح قیمت گذاری، یکهزار و ۳۷۵ قلم کاال در 
استان کرمان مشمول طرح قیمت گذاری تولید و مصرف 

کننده روی کاال می شود.
  وی افزود: اجرای این طرح روندی زمان بَر است زیرا 
باید همه کاالها را پوشش دهد اما اجرای آن همه چیز 

را برای مردم و بازرسان شفاف می کند.
*  جرایم نظام صنفی بازدارنده می شود

   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
همچنین با بیان اینکه جرایم باید بازدارنده شود گفت: 
قبا جرایم تا ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافت اما اکنون 
تعییــن جریمه های ۱۰ میلیون تومانــی به طور قطع 

بازدارنده خواهد بود.
   وی تاکیــد کــرد: بازار چند رکن اساســی از جمله 
سیاست گذاری، قیمت گذاری، تنظیم و نظارت دارد اما 
اکنون چند متولی در بازار داریم و هرکدام از بخش خود 

به موضوع نگاه می کنند و هیچ اتفاقی نیز نمی افتد.
*  دنبال احیای وزارت بازرگانی باشیم

  حســینی نژاد افزود: اجرای قانون نظام صنفی با تغییر 
متولی زمان بر اســت و در شرایط فعلی حتی کسب و 
 کارهای نو زیرســاخت ندارنــد و وزارت ارتباطات 

می خواهد آن را تامین کند.
وی ادامــه داد: باید به دنبال احیــای وزارت بازرگانی 

باشیم وگرنه بازار درست نمی شود.

مدیرکل تعزیرات کرمان :

 متخلفان در محل جریمه می شوند

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
بوشهر گفت: ۶۵۰ هزار نفر از ظرفیت گردشگری 

دریایی استان استفاده کردند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ اسماعیل سجادی منش 
در مراسم تقدیر از فعاالن ســتاد اجرایی خدمات 
ســفر گناوه گفت: در نوروز امســال با فعال شدن 
۵ کشــتی، ۱۱ لنج و ده ها قایق موتوری در حوزه 
گردشــگری دریایی، بیش از ۶۵۰ هزار نفر از این 
ظرفیت برای گردش استفاده کردند.وی اضافه کرد: 
توسعه زیرساخت های گردشــگری گناوه یکی از 
اولویت های ما بوده و در همین راستا سرمایه گذاران 
اعام آمادگی کرده اند و مــا به دنبال ایجاد هتل ۵ 
ستاره و اماکن اقامتی با کیفیت باال در این شهرستان 
هســتیم . مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی استان بوشــهر با اشاره به سامان دهی 
حسینه خان در سال جاری ادامه داد: خانه باغ های 
بنــدر گناوه بــا انعطافی که در حــوزه اخذ مجوز 
خواهیم داشت می توانند در زمینه بوم گردی فعالیت 

کنند و این آمادگی وجود دارد.
  سجادی منش بر لزوم ایجاد اسکله گردشگری در 
این بندر تاکید کرد و گفت: اعطای تســهیات در 
حوزه بوم گردی و ســاخت اقامتگاه، پیگیری برای 
فعال شدن پروژه منطقه نمونه گردشگری میر مهنا و 
کمک به توسعه اشتغال در حوزه صنایع دستی بخشی 
از برنامه های ما برای کمک به سه حوزه تخصصی 
اداره کل متبوع در این شهرستان است.فرماندار گناوه 
نیز در ادامه این مراســم بیان کرد: دلیل اصلی ارائه 
خدمات مطلوب تعطیات نــوروز در بندر گناوه، 
برنامه ریزی قبل از شــروع نوروز در زمینه ذخیره 

ســازی کاال، جانمایی امکانات رفاهی و آمادگی 
باالی کمیته های تخصصی در اجرا بود.

  محمدتقی صفری گفت: با توجه به ظرفیت باالی 
گردشگری تجاری گناوه، نسبت به سال های گذشته 
بازار را ســامان دهی کردیم و با رصد شبانه روزی 
در این خصوص، رضایت مندی مسافران را به دنبال 

داشتیم.
  وی آســیب شناسی و بررســی نقاط ضعف را با 
اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: تاش ما برگزاری 
جلســات دائم ســتاد اجرایی خدمات سفر در این 
شهرســتان اســت و باید حداقل یکی از جلسات 
استانی در این شهرستان باشد.فرماندار گناوه تاکید 
کرد: نگاه ما در حوزه گردشــگری گناوه ۱۰ ساله 
است و مراکز گردشــگری، تجاری و ورزشی باید 

تقویت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر:

۶۵۰هزار مسافر از ظرفیت گردشگری دریایی بوشهر استفاده کردند

طرح :  بیتا  هوشنگی

 

 علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها // 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای با ابراز تاسف 
از خشکسالی های مستمر و شرایط نامساعد 
بارندگی در استان، مدیریت مصرف در همه 
بخش ها را برای استان به شدت مهم و ضروری 

دانست. 
   به گــزارش خبرنگار دریــا ؛ محمدمهدی 
جوادیــان زاده با بیان این که متاســفانه ما به 
صورت مســتمر با پدیده خشکســالی روبرو 
هستیم و شرایط بارندگی در استان شرایط خوبی 
نیست به طوری که تا این لحظه میزان بارش های 
استان درصدی کمتر از بارش های پارسال بوده 
است، افزود: شرایط بارشی، شرایط زیرنرمال 
و ضعیفی بوده و این  ضعف باعث می شود که 
تغذیه الزم به آبخوان های استان نرسد.وی با 
 اشاره به اینکه نرســیدن تغذیه به آبخوان ها و 
تغییر نکردن برداشت ها باعث افت بیشتر سطح 
آب های زیرزمینی و کســری مخزن می شود، 

گفت: عاوه بــر آن کاهش بارندگی ها و افت 
سطح آب های زیرزمینی باعث بی کیفیتی منابع 
آب زیرزمینی شــده و ایــن نگرانی را بوجود 
خواهد آورد کــه آبخوان ها در یک دوره میان 
مدتی قابل اســتفاده نباشد.این مقام مسئول به 
اقداماتی که دربخش های مهم کشاورزی، شرب 
و صنعت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: در 
بخش کشاورزی با اجرای طرح تحویل حجمی 
آب تــاش کردیم ضمــن مدیریت مصرف، 
 آب الزم به بخش کشــاورزی هم برســد و 
باعث خشک شدن مزارع و اراضی کشاورزی 

نشود.
  وی ادامــه داد: ولیکــن مهم اســت ابزار و 
ســازوکارهای جدید و تفکــر نوین مدیریت 
مصرف در بخش کشــاورزی در استانی مثل 
اســتان یزد بیش از پیش به کار گرفته شــود 
چرا کــه با روش ها و منابع آبی نســبتا غنی 

گذشــته نمی شود شرایط امروز را که به شدت 
نسبت با گذشــته متفاوت شده است، مدیریت 
 کرد و منابع آبــی را از نابودی محافظت نمود.
جوادیان زاده اظهار کرد: در حوزه شــرب نیز 
آمارها نشــان می دهد در چندســال گذشته 
مدیریت مصرف تا حدودی جواب داده ولی با 
این همه رشد فزاینده که بخش شرب ما داشته 
و به دلیل اینکه با کیفیــت ترین منابع آب ما 
در بخش شــرب استفاده می شود و ما در این 
بخش هم به شــدت محروم هستیم خیلی مهم 
اســت که مدیریت مصرف در بخش شرب نیز 
بیش از پیش اتفاق بیفتد.وی با اشاره به اینکه 
بخش شرب دومین مصرف کننده بعد از بخش 
کشاورزی اســت، گفت: در مدیریت مصرف 
خانه به خانه تاش کردیم حداقل بین ۱۵تا ۲۰ 
درصد کاهــش مصرف را رقم بزنیم و تجاربی 
 که اتفاق افتاده و تاش هایی که شــده نشان 

مــی دهد که این کاهش مصــرف بدون اینکه 
مشترک خانگی را دچار مشکل کند امکان پذیر 
هست، مشروط بر اینکه با برنامه ها و ابزارهای 
بگیرد.مدیر  اقدامات مدیریتی صورت  درست 
عامل آب منطقه ای با بیان این که بخشی از آب 
با کیفیت استان در صنعت هم استفاده می شود، 
مدیریت مصرف در این بخش را نیز بسیار مهم 
دانست و گفت:در برنامه سازگاری با کم آبی، 
مدیریت مصرف در بخش صنعت برنامه ریزی 
شده که در این بخش هم مثل بخش کشاورزی 
باید ســاز و کارهای جدید و تفکر نوین دیده 
شــود.وی افزود: در تاش هســتیم در بخش 
صنعت، بخشی از آب کیفی را بازتخصیص کرده 
به طوری که آب کیفی به بخش شرب برود و از 
پساب و آب های غیر متعارف بعنوان جایگزین 
برای بخش صنعت استفاده شود و بدین شکل 
مدیریت مصرف صورت بگیرد.  جوادیان زاده 
در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری همه 
گروه ها و بخش های مصرف کننده آب بتوانیم 
دوران سخت خشکسالی را پشت سرگذاشته و 
با مدیریت مصرف، آبخوان ها را به سوی پایدار 

شدن سوق دهیم.

مدیر عامل آب منطقه ای یزد :

شناسایی ۲ هزار و ۲۰۰ چاه آب غیرمجاز در خوزستانوضعیت آبخوان  ها نگران کننده است
حسن سیالوی سرویس استان ها // رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان 

گفت: بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز در سطح خوزستان شناسایی شده است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ علی غامعلی نژاد با اشاره به وجود چاه های غیرمجاز در خوزستان 
اظهار کرد: بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز در سطح خوزستان شناسایی شده که این آمار رو 
به افزایش است. وی افزود: در پنج سال گذشته بیش از ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز پر شده است. 
در دو سال گذشته نیز بیش از ۱۸۶ چاه پر شده اند اما باید این کار با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس اداره حریم بانی ســازمان آب و برق خوزستان گفت: هر گونه حفر چاه و بهره برداری از 
آب های زیرســطحی مانند آب های سطحی نیازمند اخذ مجوز از سازمان آب و برق خوزستان 
اســت. اگر در نقطه ای مجوز این کار داده نمی شود، بر اساس مطالعات انجام شده است زیرا در 
صورت صدور مجوز و انجام این کار، به منطقه آسیب وارد می شود.غامعلی نژاد با اشاره به تبعات 
وارد شدن آسیب به منابع زیرسطحی بیان کرد: اگر در منطقه ای زلزله رخ دهد، می توان یک منطقه 
را بازسازی کرد اما زمانی که آب های زیرسطحی از یک نقطه تخلیه شود، دیگر آسیب وارد شده 
به این منطقه از جمله نشست زمین جبران ناپذیر است.وی عنوان کرد: همه مردم و مسئوالن باید 
کمک کنند تا از ایجاد این چاه ها پیشــگیری و این آمار را کاهش دهیم.رئیس اداره حریم بانی 
سازمان آب و برق خوزستان که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: مردم در صورت 
مشاهده هر گونه حفر چاه یا بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی موضوع را به ادارات امور آب 
اطاع دهند. در مرکز خوزستان نیز اداره حریم بانی آماده دریافت گزارشات مردمی در این زمینه 

است. همچنین می توانند با این شماره ۰۹۰۳۱۵۸۰۵۸۴ تماس بگیرند.

  

آرزو توکلی سرویس استان ها // معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار هنرمند در رشته پته دوزی در سطح این استان اشتغال دارند که نبود موزه 

تخصصی و مرکز جامع آموزش مانع از معرفی و توسعه این رشته هنری شده است. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ کاظم حســین زاده در نشســت هم اندیشی هنرمندان صنایع دستی استان کرمان با هدف 
شناســایی چالش ها و مشکات پیش روی رشــته های پته دوزی و گلیم بافی اظهار کرد: هم اکنون رشته پته دوزی با 
۲۰ هزار صنعتگر و گلیم بافی با ۱۰ هزار صنعتگر بیشترین تعداد هنرمندان شاغل را در بین رشته های هنری استان 
کرمان به خود اختصاص داده اســت.   معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان افزود: رشــته های پته دوزی و گلیم بافی جزو رشــته های اولویت دار این اســتان به شمار می روند که باید با 
 همکاری مشترک بخش های دولتی و خصوصی به مشکات پیش روی  این رشته ها رسیدگی شود.او بیان کرد: نبود 
مــوزه تخصصی پته، عدم وجود فضای متمرکز برای آموزش در رشــته پته دوزی و گلیم بافی، کمبود امکانات برای 
تهیه مواد اولیه مرغوب از جمله شــال پته و نخ پشــمی، عدم ارائه آثار فاخر در نمایشــگاه های بین المللی، نبود 
کارخانه ریســندگی در راستای تبدیل پشــم مرغوب، عدم وجود کارگاه های رنگرزی سنتی و گیاهی و... از عمده 
مشکات هنرمندان و صنعتگران این دو رشته هنری است.حسین زاده خاطرنشان کرد:در حال حاضر ۷۰ هزار هنرمند 

چیره دست کرمانی در ۱۰۰ رشته و زیررشته صنایع دستی فعال هستند.

 نبود مرکز جامع آموزش و موزه تخصصی 
مانعی برای توسعه پته دوزی در کرمان

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // استاندار 
یزد با بیان اینکه مصوبات سفر رییس جمهور به 
استان در راســتای تسریع در اجرای پروژه های 
نیمه تمام اســت گفت: مدیران استان فعاالنه 
 و دغدغه مندانه پیگیر اجرای مصوبات باشــند 
و رایزنی های الزم را با سازمان ها و وزارتخانه های 

متبوع انجام دهند. 
  به گزارش خبرنگار دریا ، مهران فاطمی در نشست 
ویژه بررسی پیشرفت مصوبات سفر رئیس جمهور به 
استان افزود: سرعت اجرای طرح ها مصوب سفر به 
اســتان نباید در سایه کاغذ بازی ها کاهش یابد.  وی 
اظهار کرد: مدیران استان باید فعاالنه و دغدغه مندانه 
پیگیر اجرای مصوبات ســفر رئیس جمهور به استان 
باشند و به صورت مســتمر و در قالب سفر به تهران 
مسائل مربوط به طرحها را پیگیری و سرعتگاه های 

احتمالی را حذف کنند. 
     فاطمــی در ادامه با اشــاره به نگاه ویژه دولت به 
طرح ها مصوب استان ها خاطرنشان کرد: مصوبات 

سفر در راستای تســریع در روند اجرای پروژه های 
نیمه تمام و اجرای پروژه های جدید مورد نیاز استان 
به تصویب رسیده و نباید با روند پیشین آن دنبال شود.
استانداریزد همچنین بر پیگیری هفتگی روند اجرای 
پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور به استان تاکید 
و اضافه کرد: مسائل و مشکات پیش روی طرحهای 
دستگاه های استان باید احصاء و جمع بندی شود تا 
این موضوعات در دیدار با مسئوالن کشوری مطرح و 
تصمیمات الزم جهت سرعت بخشی به روند اجرای 

پروژه ها اخذ شود. 
   در ایــن نشســت فاطمی به صــورت مصداقی به 
بررســی روند اجرای طرح های حوزه های مختلف 
استان پرداخت و ضمن اتخاذ تصمیمات الزم در این 
حوزه، بر تسریع در اجرای عملیات آن ها تاکید کرد.  
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی ۲۶ آذرماه به استان یزد 
سفر کرد که بر اساس آن دولت برای تکمیل و اجرای 
۱۵۳ پروژه هفــت هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان اعتبار 

اختصاص یافت. 

استاندار یزد : 

مدیران استان ، فعاالنه پیگیر 
اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور باشند
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اقتصادی

یک مسئول :
برنج ایرانی با قیمت پایین در راه است

  سرویس اقتصادی // مدیرعامل مرکز تجارت بین الملل و پایانه صادراتی 
آمل به مردم توصیه کرده است که برنج کهنه نخرند زیرا زمان برداشت برنج های 
سال جدید نزدیک است و به قیمت های پایین تری عرضه خواهد شد. مدیرعامل 
مرکز تجارت بین الملل و پایانه صادراتی آمل به مردم توصیه کرده است که برنج 
کهنه نخرند زیرا زمان برداشت برنج های سال جدید نزدیک است و به قیمت های 
پایین تری عرضه خواهد شد.صحبت های این مسئول بیشتر به دلیل انبار کردن 
 برنج از ســوی محتکران مربوط می شود که در روزهای گذشته، قیمت ها را 
بی دلیل افزایش داده اند در صورتی که مردم خرید خود را کمتر کنند، قیمت ها 
پایین می آید و هدف محتکران و سودجویان هم محقق نخواهد شد.بر اساس 
گزارش از بازار قیمت برنج طارم در بازار از کیلویی ۸۴ تا ۱۰۰ هزار تومان به 
فروش می رود این در حالی است که این برنج ها کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان 
از کشاورزان خریداری شده است، یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان هر کیلو 
برنج حباب قیمت دارد.مدیرکل دفتر بازرســی و نظارت بر کاالهای وزارت 
جهاد کشــاورزی ضمن اینکه علت افزایش قیمت برنج را احتکار از سوی 
برخی ســودجویان مربوط دانست از طرحی خبر داد که معتقد است تا یک 
هفته آینده می تواند قیمت ها را در بازار به نرخ های قبلی برگرداند.بر اساس این 
طرح تا پایان ماه مبارک رمضان به همه واحدهای بازرسی و نظارت سراسر 
کشــور دستور داده شده چنانچه بازرسان با محتکران و گرانفروشان روبه رو 
شوند، عاوه بر برخورد جدی با آنها به سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور 
رأی معرفی می شوند.مدیرعامل مرکز تجارت بین الملل و پایانه صادراتی آمل 
همچنیــن از فراوانی برنج در انبارها خبر داد و گفت: برنج تنظیم بازاری هم 
به مراکز توزیع تحویل داده ایم و هیچ مشــکلی از نظر تأمین نیست و التهاب 

قیمت های به زودی فروکش می کند.

تخلیه نگله 437 تنی وارداتی در بندر شهید رجایی 
  سرویس اقتصادی // یک نگله سنگین وارداتی با وزن ۴۳۷ تن با رعایت 
تمام الزامات ایمنی و شیوه نامه های محموالت بار برداری ترافیکی  از کشتی 
تخلیه و به یکی از محوطه های منطقه وی ژه اقتصادی بندر شهید رجایی منتقل  
شد.به گزارش خبرنگار دریا ، » منصور خرمشکوه « درباره تخلیه موفق یک 
نگله سنگین )نگله واحد شــمارش کاال( در بندر شهید رجایی اظهار داشت: 
ایــن محموله وارداتی که  ۳۲.۳ مترطــول ،  ۵.۴ مترارتفاع ، ۴.۱ متر عرض 
وزنی معادل ۴۳۷ تن برخوردار بود  با رعایت کامل شیوه نامه های باربرداری 
محموالت ترافیکی از کشــتی تخلیه شد. وی با اشــاره به مراحل عملیات 
جابه جایی این محموله گفت: این نگله با اســتفاده از یک دســتگاه جرثقیل 
۱۲۰۰ تنی با به کارگیری ۲۵ نیروی انسانی و با رعایت کامل کارگوپلن )نقشه 
چیدمان کاال در زمان تخلیه و بارگیری( به صورت استاندارد و کاما ایمن در 
 مدت زمان هشت ساعت  از روی کشتی به کشنده انتقال یافت. به گفته معاون 
امور بندری و اقتصادی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، این محموله 
ســنگین پس از انتقال بر روی کشــنده های بوژی که از قبل بر روی اسکله 
۱۳مستقر شــده بود قرار گرفته و پس از مهاربندی کامل آن  با رعایت کامل 
الزامات ایمنی به محوطه های بندری منتقل شد . خرمشکوه خاطرنشان کرد: این 
محموله  پروژه ای که به عنوان کاالهای سرمایه ای قلمداد می شود، پس از انجام 
مراحل تشریفات بندری و گمرکی به مقاصد مورد نظر انتقال می یابد. »نگله« 

کلمه ای است ظاهراً هندی که در بنادر و گمرکات جنوب بسیار متداول است.

خبر

ســرویس اقتصادی // معاون وزیر صمــت با بیان اینکه 
ایــن صحبت را که باید یک شــبه قیمت هــا برگردد را 
 تکذیب می کنم، گفت: ۵۰ قلم کاالی اساســی با استناد به 
قانون و مقررات کشور نمی توانند سرخود تغییر قیمت دهند. 
  عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق 
در جمع خبرنگاران در مورد بازگشت قیمت کاالها به سال ۱۴۰۰، 
اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری ها پخش شد 
و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود. بنابراین 
این صحبت را که باید یک شبه قیمت ها برگردد را تکذیب می کنم.
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: 
تغییر قیمت ۵۰ قلم کاالی اساسی، حساس و ضروری مشمول 
قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است.وی 
ادامه داد: اگر تولیدکننده یا صاحب کاالیی بخواهد قیمت این ۵۰ 
کاال را تغییر دهد، اول باید مســتندات تغییر قیمت را به سازمان 
حمایت ارائه کند تا کار کارشناســی انجام و بعد در ستاد تنظیم 
بازار اباغ شود. پس از این فرایند افراد می توانند افزایش قیمت 
دهند. منتهی در ســال جاری برخی از بنگاه ها این مسیر را طی 

نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشــنهاد دادیم قبل از 
اینکه بحث های تعزیری و قضایی پیش بیاید این افراد در فرایند 
قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد 
دادیم قیمت ها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است 
بعد از طی فرایند قانونی، کاال مشــمول افزایش قیمت هم بشود.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: این ۵۰ قلم کاال که شامل گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک، لوازم خانگی و 
غیره می شود، با استناد به قانون و مقررات کشور نمی توانند سرخود 
تغییر قیمت دهند و نباید قیمت های ناهمگن و متفاوت در کشور 
داشته باشیم.  وی گفت: در اصل این ۵۰ قلم کاال، کاالهای اساسی 
هستند که در سبد خانوار نقش باالیی دارند و این موضوع ربطی 
به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همان طور که اشاره شد این ۵۰ کاال 
مشمول قیمت گذاری پیشین هستند.تابش درباره گرانفروشی برنج 
هم اظهار کرد: برنج مشمول قیمت گذاری تثبیتی است و وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تأمین، قیمت برنج تولید 
داخل را اعام کرده است. با توجه به اجرای قانون انتزاع بازرسی 

از بازار این کاال نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

    *  

 ســرویس اقتصادی // سخنگوی انجمن 
صنایع لبنی گفت: لبنیات به قیمت اسفند 
سال گذشته عرضه می شود و تا پایان ماه 
رمضان نیز قیمت لبنیات تغییری نخواهد 

داشت. 

   بنی طبا گفت: لبنیات به قیمت اســفند سال 
گذشته عرضه می شــود و تا پایان ماه مبارک 
رمضان نیز قیمت لبنیات تغییری نخواهد داشت.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت اقام 
ضروری ســبد کاالی خانوار تغییر نکرده، فقط 

یکی دو برند افزایش هزار تومانی قیمت داشتند 
که با تذکر وزارت جهاد کشــاورزی و انجمن 
صنایع لبنی به قیمت قبل برگشتند. به طور کلی 
روند کنترل قیمــت لبنیات تا پایان ماه رمضان 

ادامه دارد.  
  وی می گوید: تعیین قیمت فرآورده های لبنی 
بسته به نرخ شــیر خام است و در صورتی که 
قیمت این محصول افزایش زیادی نداشته باشد، 
میزان تغییر قیمت زیادی نخواهد بود، در رابطه با 
اصاح قیمت ها تصمیماتی اتخاذ می شود که این 
افزایش قیمت تقصیر دولت و فرد نیست و این به 
تورم باز می گردد، به نظر من باید سیاست هایی 

اتخاد شود تا از دهک های پایین حمایت شود.
  اخیرا تعدادی از تولیدکنندگان محصوالت لبنی 
اقدام به افزایش مجدد نــرخ کردند؛ اما دولت 
طی اقدامی کارخانجاتی را که خودسرانه قیمت 
فراورده های لبنی را افزایش داده بودند مجبور 
کرد تا محصوالت را با قیمت های قبلی عرضه 

کنند.

ســرویس اقتصادی // طرح بزرگ دولت در حوزه 
مســکن کند پیش می رود، مشکالت پیش روی 

اجرای طرح چیست؟ 
   دولت طرح نهضت ملی مســکن را در شرایطی پیش 
می برد که گزارش ها حاکی از آن اســت که روند اجرای 
این طرح با چالش هایــی نظیر تامین مالی، هزینه های 
ســاخت و در نتیجه اســتقبال مخاطبان روبه روست.
خبرهای منتشــر شده از طرح نهضت ملی مسکن نشان 
مــی دهد که تا پایان ســال ۱۴۰۰، از میان بیش از ۵.۴ 
میلیون نفــر متقاضی در این طرح، ۲.۳ میلیون نفر واجد 
شرایط شناخته شده اند. با این حال، به نظر می رسد ادامه 
کار این پروژه با چالــش هایی از جمله دو مورد تامین 
مالی و استقبال مخاطبان همراه باشد.۱- تامین مالی: بر 
اساس قانون جهش تولید مســکن، بانک ها مکلف اند 
حداقل ۲۰ درصد از تســهیات پرداختی نظام بانکی در 
هر ســال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به 
بخش مسکن اختصاص دهند به طوری که در سال اول 
اجرای قانون، حداقل از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیات 
برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد. با این حال 
کارشناسان به نحوه تحقق این میزان از تسهیات بانکی 
 به بخش مسکن هشــدار داده اند. طبق آخرین گزارش 
بانک مرکزی درخصوص مقاصد تسهیات پرداختی در 
بخش های اقتصادی، در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰، بخش عمده 
و بیش از ۶۶ درصد از کل تسهیات بانکی با هدف تامین 
ســرمایه در گردش پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی 

دارد. از ســوی دیگر در این مدت، سهم بخش مسکن از 
تسهیات پرداختی بانک ها بین ۵ تا ۶ درصد بوده است. 
به این ترتیب، مشخص اســت که با تخصیص هر ساله 
۲۰ درصد از تســهیات پرداختی بانک ها به تسهیات 
بلندمدت مسکن، دو سناریوی ناگوار ممکن است اتفاق 
بیفتد. در حالت اول و در صورتی که بانک ها این قانون را 
به طور کامل و با منابع موجود اجرا کنند، طبیعی است که 
یک پنجم منابع بانکی به طور بلندمدت درگیر این قانون 
 و به اصطاح منجمد خواهد شــد و توان تسهیات دهی
  بانــک ها در بخش های دیگر کاهــش خواهد یافت.

 در حالت دوم، ممکن اســت بانــک ها با حفظ قدرت 
تسهیات دهی خود به بخش های دیگر، به سراغ تامین 
منابــع مالی این قانون با اضافه برداشــت از منابع بانک 
مرکزی بروند که درآن صــورت تبعات تورمی آن قابل 
پیش بینی خواهد بود. همین ضرورت ها هم هســت که 
موجب شده وزارت اقتصاد موضوع استفاده از روش های 
مالی متنوع و ضد تورم در نهضت ملی مسکن را مطرح 
کند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در 
یکم اسفند سال گذشته، سبحانیان معاون امور اقتصادی 
وزیر اقتصاد در هشتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 
تاکید کرد: »عاوه بر این که طبق قانون و اقتصاد، باید سهم 
تسهیات بخش مسکن در تسهیات بانکی افزایش یابد و 
بیشتر از ۵ درصد شود، باید روش های متنوع برای تامین 
مالی در حوزه ساخت مسکن را هم در پیش گرفت.« ۲- 
قدرت خرید و استقبال متقاضیان: گزارش ۲۷ فروردین 

ایســنا حاکی از آن است که متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن، تاکنون به رغم ثبت نام اولیه، از ادامه فرایند این 
طرح استقبال نکرده اند. طبق آمارها، تا پایان سال ۱۴۰۰، 
بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد، دو میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند. با این حال، طبق 
اظهارات مدیر عامل بانک مسکن حدود ۳۷۲ هزار نفر در 
بانک مسکن برای این طرح افتتاح حساب و از این میان 
 نیز تنها ۲۲۰ هزار نفر آورده خود را واریز کرده اند. به نظر 
می رسد در این اقبال کم متقاضیان تا این جای کار، الاقل دو 
عامل را می توان موثر دانست. اولین مورد مربوط به خلف 
وعده مسئوالن در طرح اقدام ملی مسکن)طرح مسکن 
دولت قبل که هم اینک در طرح نهضت ملی مسکن ادغام 
شده است( می شود. بر این اساس قرار بوده از سال ۹۸ تا 
۱۴۰۰، تعداد ۴۰۰ هزار واحد در قالب این طرح تکمیل 
شــود اما آن چه عمًا به اتمام رسید، تنها ۴۰ هزار واحد 
بوده اســت. اما دومین مورد نیز به افق مبهم میزان آورده 
متقاضیان بر می گردد. طبق گزارش مذکور، متقاضیان باید 
هنگام ثبت نام حدود ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و باقی 
مانده  با توجه به میزان پیشرفت پروژه تزریق شود. قسط 
مرحله آخر نیز در زمان نازک کاری پرداخت خواهد شد؛ 
اما متقاضیان زیادی از جمله در شهر جدید پرند)تهران( 
 هســتند که می گویند تاکنون ۱۶۰ میلیون تومان واریز 
کرده اند؛ اما هنوز پروژه شان به پیشرفت ۱۰ درصد نیز 
نرسیده است. البته در این خصوص نباید آمارهای دیگر از 

جمله قرارگیری ۸۶۴ هزار 
واحــد در مرحله 

اجــرا یــا 
مین  تا

مین  ز
ی  ا بــر

هــزار   ۹۸۰
واحد مسکونی –طبق 

گــزارش ۲۶ فروردین ماه ایرنا 
به نقــل از معاون وزیر راه – و شناســایی زمین برای 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را از نظر دور داشــت.

در این میــان و در خصوص قیمت واحدها نیز آمار و 
ارقام مختلفی تاکنون منتشر شده است که البته با توجه 
به قرار داشــتن اقتصاد کشــور در نواحی باالی پیک 
تورمی، چندان عجیب نیســت؛ اما در هر حال به ابهام 
این طرح نزد متقاضیان افزوده است. بنا بر اعام وزارت 
راه و شهرسازی در جدیدترین فهرست بها قیمت هر متر 
مربع ۴.۵ میلیون تومان تعیین شده است. سازندگان از 
هزینه های متری ۷ تا ۱۰ میلیون تومان سخن می گویند. 

رئیس بنیاد مسکن قیمت 
واحدهای واقع در 
ی  ک ها بلو

شش 

طبقه 
باال  بــه 
را ۶ تــا ۶.۵ 
میلیون تومان در هر 
متر مربع تخمیــن زده و مدیر 
عامل شهرهای جدید هم به تازگی از هزینه های متری 
۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سخن گفته است. در حوزه وام 
نیز ابهام متقاضیان کم نیســت. اگرچه قرار است بسته 
به مناطق مختلف کشــور نهایتًا تا سقف ۴۵۰ میلیون 
تومان تســهیات با حداکثر مدت بازپرداخت ۲۰ ساله 
به واحدهای این طرح تعلق بگیرد، اما خبرها حاکی از 
آن است که نرخ سود آن برای قشرهای مختلف متفاوت 
است. اقساط هم اگرچه گفته شده بین سه تا چهار میلیون 
تومان اســت، اما برخی محاسبات از مبالغ باالتر برای 
دهک های ۴ تا ۸ متقاضی)غیر محروم( حکایت دارد.  

۲ دست انداز پیش روی »نهضت ملی مسکن« 

توضیح معاون وزیر صمت در مورد کاهش یک شبه قیمت ها

   

بر  نمایندگان مجلس  برخی   // اقتصادی  سرویس 
ضرورت کنترل فوری بازار اجاره مسکن از طریق 
برنامه هایی مثل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره 
بها تاکید دارند و این در حالی است که کارشناسان 
افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری 
توســط دولت و کنترل تورم عمومی را از عوامل 

تسکین دهنده بازار اجاره می دانند. 
   حدود دو ماه مانده تا فصل جابه جایی، حساســیت ها 
نســبت به بازار اجاره افزایش یافته است. مطابق اعام 
بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص رشد سالیانه 
اجاره بها در شــهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ 

درصد اعام شد.
   بررســی ها نشان می دهد از ابتدای سال گذشته تا آبان 
ماه، نرخ رشــد ســالیانه اجاره بها در شهرهای کشور 
صعودی بوده و از ۳۶ درصد در فروردین به ۵۵ درصد 
در آبان رسیده است. از آذرماه این روند کاهشی شده و 
به ۵۰ درصد رســید. انتظار می رود در سال جاری این 
روند افت ادامه پیدا کند اما تورم عمومی می تواند عاملی 

بازدارنده در این مسیر باشد.
   آن طور که از صحبت های کارشناســان و نمایندگان 
مجلس برداشــت می شــود نســبت به وضعیت اقشار 
اجاره نشــین نگرانی هایی وجود دارد. اعضای کمیسیون 
عمران مجلس از جمله رضایی کوچی )رئیس کمیسیون( 
و اقبال شاکری )عضو کمیسیون( تعیین نرخ برای اجاره 

را ضروری می دانند.
     رضایی کوچی گفته اســت: دولت برای افزایش نرخ 
اجاره بها در سال جاری سقف تعیین کند و اجازه افزایش 

کرایه را بیش از نرخ تورم ندهد. شــاکری هم بیان کرد: 
چرا از این که به موضوع اجاره بهای مسکن ورود کرده و 

قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟
البته در حال حاضر نیز برنامه تعیین سقف توسط دولت 
دنبال می شــود. طی دو سال گذشته که با بیماری کووید 
۱۹ مواجه شــده ایم دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها 
در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کانشــهرها ۲۰ درصد و 
سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین کرد. اما آمار ۵۰ 
تا ۵۵ درصدی افزایش اجاره بها از ناکامی تعیین سقف 

حکایت دارد.
  به هر ترتیــب، محمدرضا رضایــی کوچی ـ رییس 
کمیسیون عمران مجلس گفته اســت: برای کنترل بازار 
اجاره بها، دولت بایــد در هیات وزیران مصوب کند که 
مالکان در سال جاری بیش از نرخ تورم اجازه افزایش 
اجاره بها را نداشته باشند به عنوان مثال در سال جاری 
تنها ۲۵ الی ۳۰ درصد امکان افزایش کرایه وجود داشته 
باشــد نه ۶۰ الی ۷۰ درصد؛ این همان مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا است که متاسفانه به صورت کامل و دقیق 
اجرایی نشد، لذا باید با نظارت قوی بر عملکرد بنگاه های 
معاماتی این مصوبه را به درستی اجرایی کنیم تا در زمان   

کوتاه این بازار مدیریت شود.
  هم چنین ســید البرز حسینی ـ عضو کمیسیون عمران 
مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه در 
تذکری با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها بیان کرد: بازار 
اجاره نشینی رها شــده است و ۳۰ میلیون اجاره نشین 
در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به 
نقطه جوش رسیده است و کسی نیست که این حوزه را 

کنترل کند و هر کســی به هر میزان که می خواهد اجاره 
بها را باال می برد و نیــاز به متولی خاص دارد. وزارت 
مسکن، صنعت و معدن این مساله را در نظر بگیرند، چرا 
که مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.

نمایندگان مجلس در شرایطی به لزوم کنترل بازار اجاره 
توسط دولت اشاره می کنند که کارشناسان، افزایش عرضه 
مسکن، اجرای برنامه های مغفول مانده مثل اجاره داری 
حرفه ای و کنترل تورم عمومی را از مهمترین راهکارهای 

کنترل قیمت ها در بازار اجاره می دانند.
   بیت اهلل ستاریانـ  کارشناس  اقتصاد مسکن  می گوید: 
بازار مسکن دستورپذیر نیســت و نمی شود با اقدامات 
پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون تعیین سقف 
۲۵ درصد ســالیانه برای افزایش اجاره بها با ترفندهای 
مختلف از ســوی مالکان مثل گرفتن چــک، دور زده 
می شود. مسکن کم است، متقاضی زیاد است و قیمت باال 
می رود. اجاره بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش 
می یابد. خانه ای که قبا ۵۰۰ میلیون تومان بوده االن پنج 
میلیارد تومان شــده و طبیعتا اجاره بهایش هم به مرور 

زمان ۱۰ برابر می شود.
این کارشــناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی در هر 
بازاری با کسری مواجه می شویم معلوم است که قیمت 
آن کاال باال می رود و فضای داللی شکل می گیرد. پس 
ســوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت 
آن. اگر مسئوالن می خواهند جلوی رشد قیمت مسکن 
و اجاره را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ســاختار 
اقتصاد را از حالت دولتی در بیاورند، به تولید رونق بدهند 

و میزان ساخت و ساز را باال ببرند.

درخواست پارلمان از دولت :

بازار اجاره مسکن فورا مدیریت شود

طرح :  بیتا  هوشنگی
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و دیگر وارثی ندارد .
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به این شورا ارسال فرمایید .

شورا ی حل اختالف شعبه 3 پارسیان  

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

قیمت لبنیات تا پایان ماه رمضان تغییر نمی کند



حوادث جهان
عقب نشینی صهیونیست ها از مسجداالقصی 

  نظامیان اشــغالگر صهیونیســت چندین ســاعت پــس از یورش به 
مسجداالقصی و ســرکوب نمازگزاران فلسطینی، مجبور به عقب نشینی از 
این مسجد مبارک شدند.  بر اســاس این گزارش، اشغالگران صهیونیست 
با وجود حمات وحشیانه علیه فلسطینیان، نتوانستند اعتکاف کنندگان در 
مســجد االقصی به ویژه مصای قبلی را بیرون کنند. از سوی دیگر، مراکز 
حقوقی فلســطینی اعام کردند که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری 
میادی تاکنون ۲۱۴۰ فلسطینی را در اراضی اشغالی بازداشت کرده است.

خبر دیگر اینکه منابع عبری زبان اعام کردند که ۷۲۸ شهرک نشین اشغالگر 
صهیونیست به مسجد االقصی تعرض کردند. با این حال، مقاومت فلسطینیان 
موجب شد تا صهیونیست ها از مسجداالقصی عقب نشینی کنند.پیش از این، 
»اســماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسامی حماس در 
ســخنانی گفت: در برابر تروریسِم صهیونیستی کوتاه نمی آییم و به دفاع از 
مسجداالقصی ادامه می دهیم. نبرد با دشمن صهیونیستی همچنان ادامه خواهد 
داشت و فارغ از اینکه چقدر طول بکشد، آن را به نفع خود پایان خواهیم بُرد.

اسماعیل هنیه در ادامه عنوان کرد: از آنجایی که ملت ما از خود و سرزمین 
خود دفاع می کند، بنابراین طبیعی است که به مقاومت در برابر اشغالگران و 

اقدامات جنایتکارانه و تجاوزکارانه آنها ادامه دهد.

مرد آمریکایی ، مادربزرگ زنده خود را 
ماه ها درون فریزر قرار داد!

  طبق گزارش پلیس آمریکا جسد پیرزنی ۸۲ ساله در خانه خود کشف 
شــد که توسط نوه اش ماه ها درون فریزر خانه قرار داده شده بود.طبق گفته 
پلیس آمریکا یک مرد ۲۹ ساله در شهرستان “فلوید” در ایالت “جورجیا” 
پس از این که مادربزرگ ۸۲ ســاله خود را در کیســه های پاســتیکی 
قرار داده و در حالی که او زنده بود در فریزر گذاشــته، به قتل متهم شــده 
اســت.“newsweek” در این باره نوشت، »رابرت کیت تینچر«۲۹ ساله 
ظاهراً مادربزرگ خود را در ماه دسامبر پس از سقوط از ارتفاع در آپارتمانی 
که این دو در آن زندگی می کردند، در فریزر گذاشته است.طبق گفته های متهم 
هنگامی که او مادربزرگ خود را درون کیســه قرار می داد استخوان هایش 
شکسته بود.“بریتانی ورنر”، بازپرس شهرستان “فلوید” گفت: از آن چه ما 
در آن زمان تشخیص دادیم و طبق گفته های متهم، مادربزرگ او هنوز نفس 
می کشــیده و در زمانی که درون فریزر جای داده می شد کمی حرکت کرده 
اســت.پلیس گفت که آن ها بر این باورند که این مادربزرگ در ماه دسامبر 
در یک سقوط مجروح شده و تینچر به جای دریافت مراقبت های پزشکی، 
او را به فریزر خانه منتقل کرده اســت. تینچر ماه ها در خانه با جسد داخل 
فریزر به زندگی خود ادامه داد، اما در ماه مارس از ترس یافتن جسد، آن را 
به ســردخانه انباری منتقل کرده و ۴ ماه بعد توسط پلیس کشف شده است.
پلیس گفت تینچر به آن ها گفته است که ســقوط مادربزرگش را گزارش 
نکرده زیرا حکم بازداشت او جاری بوده است.تینچر همچنین به توطئه برای 
قتل همسرش در سال ۲۰۱۸ متهم شده بود. پس از دستگیری او، به قتل با 

سوء نیت، جنایت و پنهان کردن مرگ یک نفر دیگر متهم شده است.
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حوادث
  ســرویس حوادث // روابط عمومی اداره 
کل آموزش و پرورش هرمزگان با انتشــار 
اطالعیــه ای ضمن تکذیــب مرگ یک 
دانش آموز مینابی در مدرســه اعالم کرد: 
حادثه منجر به مرگ، در مسیر مدرسه به 

خانه رخ داده است. 
  در این اطاعیه آمده است: پیرو انتشار خبری در 
رسانه های جمعی درخصوص مرگ یک دانش آموز 
مینابی در مدرسه،  به استحضار می رساند؛ خبر یاد 

شده برابر این روایت صحت ندارد.

 

در ادامه این اطاعیه آمده است: گزارش میدانی 
کارشناسان ذیربط حاکیست؛ این رخداد تلخ در 
مسیر مدرسه به خانه اتفاق افتاده که مراتب در 
دست بررســی و تحقیقات است و موضوع با 

حساسیت الزم از طریق مراجع قانونی در حال 
پیگیری است. 

   پیــش از ایــن منابــع محلــی از مــرگ 
دانش آموز ۱۴ســاله محمد امیــن بهادری در 

روســتای زرتوجی از توابع دهســتان کریان 
شهرستان میناب خبر داده بودند. 

از  یکــی  اولیــه  خبــر  اســاس  بــر     
دانش آموزان برای نشان دادن هنر رزمی خود به 

سینه »محمد امین« ضرباتی را وارد کرد که این 
ضربات باعث ایست تنفسی و قلبی محمد امین 
شــد و تاش کادر  مدرسه نیز برای نجات جان 
وی نــاکام ماند. گفته می شــود دانش آموزان 

مدرســه باقرالعلوم روســتای زرتوجی به دلیل 
تعمیرات مدرسه در حسینیه این روستا به مدرسه 
می رونــد و کاس ها در این حســینیه برگزار 

می شود.
  بــه گزارش ایرنا؛ امیری یکــی از اهالی این 
روستا در این باره گفت: دانش آموزان مدرسه 
باقرالعلوم روستای زرتوجی به دلیل تعمیرات 
مدرسه در حسینیه این روستا به مدرسه می روند 
و کاس ها برای مدت کوتاهی در این حسینیه 

برگزار می شود.

  

  زمانی که با وسوسه شــوهرم، خودرو را 
به ســرقت بردیم هیچ گاه فکر نمی کردم 
 که باالخره پلیــس این موضوع را پیگیری

 می کند و ما هم شناسایی می شویم حاال 
هم شوهرم فراری است و من ...

  زن ۲۱ ساله ای که به اتهام سرقت خودرو یک 
شب را در بازداشتگاه به سر برده بود در حالی که 
بیان می کرد عاشقی در فضای مجازی زندگی اش 
را به نابودی کشانده است درباره ماجرای سرقت 
خودرو به مشــاور و مددکار اجتماعی کانتری 
آبکوه مشهد گفت: در یکی از استان های جنوبی 
کشور متولد شدم و تا مقطع ابتدایی تحصیل کردم. 
پدرم مــردی ثروتمند بود و ما هیچ کمبودی در 
زندگی نداشــتیم به گونه ای که در همان دوران 
کودکی گران قیمت ترین گوشــی تلفن همراه را 
داشــتم و هر چیزی اراده مــی کردم پدرم برایم 
تهیه می کرد امــا زمانی که به ســن نوجوانی 
رسیدم پرسه زنی در فضای مجازی همه اوقاتم 
را پر کرده بود به طوری که درس و مدرســه را 
رها کردم و در بســیاری از گروه های اجتماعی 
عضو شدم در همین روزها بود که با »عادل« در 
فضای مجازی آشنا شدم و پس از مدتی ارتباط 
پیامکی به او دل باختم. عادل اهل مشــهد بود و 
خانواده ضعیفی داشــت به همین خاطر وقتی از 
من خواستگاری کرد پدرم از شدت تعجب حیران 
 مانده بود ولی خشــم اش را نیز به شدت کنترل 
می کرد چرا که انتظار نداشت  دخترش در فضای 
مجازی با کسی ارتباط برقرار کند از سوی دیگر 
نیز ازدواج در میان اقوام ما به صورت طایفه ای 
اســت و معموال به طور سنتی و فامیلی ازدواج 
می کنیم با این حال من که دلبســته عادل شده 
بــودم خانواده ام را تحت فشــار قرار دادم تا با 
ازدواجم مخالفت نکنند. باالخره پدرم به ناچار 
به این ازدواج رضایت داد ولی پس از مراســم 
عقدکنان مــرا از خانه بیرون کــرد و گفت: تو 
دیگر دختر من نیستی! به همین خاطر من راهی 
مشهد شدم تا در کنار عادل خوشبختی را تجربه 
کنم اما وقتی به مشــهد آمدم با اوضاع اسفباری 
روبه رو شدم. عادل جوانی معتاد و بیکار بود که با 

خافکاری روزگارش را می گذراند. خانواده ای 
بسیار آشــفته داشت مدتی بعد من هم در مسیر 
خاف افتادم و پس از آن که معتاد شدم به همراه 
شوهرم شروع به سرقت کردیم تا حضور من در 
صحنه های سرقت ماموران را گمراه کند. حدود 
یک سال بعد از این ماجرا پدرم از طریق یکی از 
بستگانمان که در مشهد زندگی می کرد در جریان 
وضعیت تاسف بار زندگی من قرار گرفت او که 
نمی توانســت زجر کشیدن مرا تحمل کند یکی 
از دوســتان خانوادگی مان را برای دیدار من به 
مشهد فرستاد. »افراسیاب« در حالی که مقادیر 
زیادی کاال و مواد غذایی به همراه داشت شبانه 
به در منزل ما آمد و گفت: این لوازم را پدرت به 
همراه کارت بانکی برایت فرستاده است فقط از 
من خواســت تا به شما توصیه کنم که اعتیادتان 
را کنار بگذارید! من هم لــوازم را به خانه بردم 
و متوجه شــدم پدرم حســاب بانکی به نام من 
باز کرده است تا بتواند از نظر مالی به من کمک 
کند. در این هنگام افراسیاب سوئیچ خودرواش 
را به من ســپرد و گفت قصد دارد برای زیارت 
به حرم امام رضا )ع( برود و من تا برگشــت او 
مواظب خودرو باشــم. عادل که گفت وگوی ما 
را می شنید موتورسیکلت اش را روشن کرد تا 
افراسیاب را به نزدیکی حرم برساند ولی حدود 
نیم ســاعت بعد عادل با عجله به خانه بازگشت 
و از من خواست سوئیچ خودروی افراسیاب را 
به او بدهم من که متوجه نقشــه او شده بودم از 
این کار خودداری کــردم چرا که خودرو نزد ما 
امانت بود ولی عادل موضوع را رها نمی کرد و 
مدعی بود وقتی افراسیاب به خانه ما بازگشت به 
او می گوییم خودرواش را دزد برده است! خاصه 
با اصرار عادل سوئیچ را به او دادم و خودرو را به 
مکان نامعلومی برد. زمانی که افراسیاب بازگشت 
و ماجرای ســرقت را فهمید بافاصله با پلیس 
تماس گرفت. طولی نکشید که ماموران تجسس 
کانتری آبکوه به سراغ من آمدند و با طرح چند 
سوال تخصصی متوجه شدند که خودرو را من و 
همسرم سرقت کردیم ولی عادل فرار کرده بود و 

پلیس تنها مرا بازداشت کرد و ...

سرقت عجیب 
در امتداد تاریکی

  ســرویس حوادث //  فرمانده مرزبانی 
هرمزگان از کشف و توقیف یک محموله 
بزرگ ســوخت قاچاق بــه میزان ۲۲۰ 
هزار لیتر از نوع گازوئیل در ســواحل 

خلیج فارس خبر داد. 
  سردار حسین دهکی اظهار داشت: مرزبانان 
هرمزگان پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت 
قاچاقچیان سوخت در آب های بندرعباس و 
میناب به وســیله مشــک های پاستیکی، 

بافاصلــه برای بررســی موضوع به محل 
اعزام شــدند. وی بیان داشت: مأموران پس 
از بررسی مناطق، ۳ عدد محفظه پاستیکی 
معروف به مشــک حــاوی ۲۲۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را در حوزه 

استحفاظی خود کشف کردند.
  فرمانده مرزبانی هرمزگان ارزش محموله 
سوخت قاچاق کشف شــده را بیش از ۲۰ 
میلیارد ریال اعام و خاطرنشــان کرد: در 

همین رابطه پنج نفر متهم دســتگیر و پس 
از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.
  ســردار دهکی با تاکید بر برخورد جدی 
با قاچاقچیان، گفــت: نیروهای مرزبانی با 
اشــراف اطاعاتی و حضور در تمام نقاط 
مرزی کشــور اجازه نمی دهند قاچاقچیان 
در هیچ نقطه ای از مرزهای ایران اســامی 
احساس امنیت و آرامش کنند و به هیچ وجه 

اجازه نمی دهند، عده ای سودجو منافع ملی را 
به خطر بیندازند و به تولید کاالهای اساسی 

کشور ضربه بزنند.
  به گزارش مهر، بندرعباس مرکز اســتان 
هرمزگان و مناطق ســاحلی میناب در ۹۰ 
کیلومتری شرق این استان یکی از مسیرهای 
قاچاق بویژه سوخت در سال های اخیر شده 

است.

محموله ۲۲۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در سواحل خلیج فارس توقیف شد

کالهبرداری با عنوان پیش  فروش بلیت مسابقات جام جهانی 
  ســرویس حوادث // پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعــات پایتخت درباره کالهبــرداری با عنوان 
پیش فروش بلیت مسابقات جام جهانی قطر هشدار 

داد.
  در هشدار پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات پایتخت 
)فتــا( درباره کاهبرداری بــه روش پیش  فروش بلیت 
مســابقات جام جهانی قطر آمده اســت: در این روش، 
مجرمان ســایبری با هدایت کاربران به لینک  های آلوده 
و طراحی صفحات جعلی اطاعات کارت بانکی آنها را 
سرقت می کنند.رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
از کشــف بیش از ۵۵ هزار انواع کاالی قاچاق، خبر داد 
و گفت: کارشناسان ارزش ریالی کاالهای قاچاق شده را 

۷۰ میلیارد ریال اعام کردند.
  سرهنگ علی ولی پور گودرزی توضیح داد: در اجرای 
طرح ضربتی این پلیس از هفته گذشته ماموران مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز موفق به کشف انواع کاالهای قاچاق در 
سطح شهر شدند.وی اظهارداشت: با اشراف و رصدهای 
اطاعاتی بیش از ۲۰ باب انبار دپوی کاال های قاچاق و 
باندهای انتقال کاالی قاچاق توسط خودرو های تند رو 

موسوم به شوتی شناسایی شد.
  رییس پلیس امنیت اقتصــادی تهران بزرگ ادامه داد: 
مشخص شد انواع کاالهای خارجی در ساعات پایانی 
نیمه شــب توسط خودروهای ســواری شوتی، وانت و 

کامیون به برخی از این انبارها منتقل می شود.

  این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان تعداد ۱۲ باب انبار 
حــاوی ۵۵ هزار انواع کاالی قاچــاق را پلمب کردند 
همچنین در این رابطه ۱۳ متهم دستگیر، ۲ خودرو توقیف 
و ۱۲ پرونده تشکیل شــد و با هماهنگی مقام قضایی، 
این پرونده ها با اتهام قاچاق و تقلب در کسب به مرجع 

قضایی ارجاع شد.
  وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ مصرف کاالی خارجی 
باعث نابودی هویت و اســتقال ملی اســت بنابراین 
شهروندان در صورت مشــاهده هرگونه کاالی قاچاق 
و احتکار کاال با پلیس امنیــت اقتصادی تهران بزرگ 
به شــماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ 

تماس بگیرند.

اگهی مزایده نوبت اول 
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب پرونده اجرائي 0000165 ب درخصوص دعوی مسعود داج 
فرزند سلیمان علیه مهدی شوقی فرزند نعمت، ناصر شوقی فرزند نعمت، محسن شوقی فرزند نعمت که در این راستا اموال به 
شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود. 1- نام سنگ تراورتن تکاب عسلی به متراژ 1.193 مترمربع به ارزش هر واحد 3.000.000 
ریال مجموعا 3.579.000.000 ریال 2- سنگ تراورتن عباس آباد بی موج به متراژ 2.037 مترمربع و قیمت واحد 2.700.000 
ریال مجموعا به ارزش 5.499.900.000 ریال 3- سنگ تراورتن رامشه بی موج به متراژ 442 مترمربع و قیمت واحد 3.000.000 

ریال مجموعا به ارزش 1.326.000.000 ریال 
که ارزش مجموع سنگهای فوق 10.404.900.000 ریال جهت قیمت پایه مزایده برآورد می شود نکته قابل ذکر: قیمتها با توجه به نوعیت، کیفیت و شرایط 

نگهداری در انبار تعیین گردیده است. 
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یك ماه میباشد. 

2- کلیة هزینه هاي مربوط به معامله برعهده خریدار است.
 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدي به 
شناسه واریز  992108000100019909987611100582  به شماره شبای IR220100004062012907685962 تودیع  و قبض سپرده را  به این اجرا 

تحویل نمایند. 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز پنج شنبه ساعت 11 مورخ  1401/02/15در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه 

فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوري بعمل میاید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-  در صورتیکه برنده تا یك 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 تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان 

شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام ) آراء صادره از شعبه 9 و شعبه 10 ( حقوقي بندرعباس - هادی جهانگیری

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

آموزش و پرورش هرمزگان
 مرگ دانش آموز مینابی »در مدرسه« را تکذیب کرد

  سرویس حوادث // فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
از ناکامی سارقان در سرقت از مغازه طالفروشی به 
دلیل فعال شدن سریع سیستم هشدار الکترونیک، 
سیستم دودزا و استفاده از شیشه هاي ضد گلوله در 

شهرستان حاجی آباد خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ سردار »غامرضا جعفری« در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: برابر اعام هشدار از طریق 
سیســتم الکترونیک به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در 
خصوص وقوع یک فقره سرقت از مغازه طا فروشي در 
مرکز شهر حاجی آباد،  بافاصله مأموران برای رسیدگی 

به موضوع به محل اعامي اعزام شدند.
  وی افزود: با حضور مأموران در محل مشــاهده شد که 

ســارقان  که ســه نفر بوده اند حدود ساعت هشت شب 
به سوی این طافروشی تیراندازی نموده که خوشبختانه 
به علت هوشــیاری صاحب مغازه و رعایت هشدارها و 
ماحظات پلیسی و مجهز نمودن به سیستم های ضدسرقت 
و ویترین ضدگلوله سارقان ناکام مانده و با توجه به حضور 

مأموران و تجمع شهروندان از محل متواری شدند.  
  سردار جعفری با بیان اینکه خوشبختانه در این درگیری 
به کســی آسیبی وارد نشده است، اظهار داشت: بافاصله 
ضمن صدور دستورات هوشــیاری و آمادگی عملیاتی 
پلیسی، تیم ویژه ای از کارآگاهان مجرب بررسی صحنه 
جرم و دایره سرقت پلیس آگاهي در این زمینه تشکیل و 
تاش برای شناسایی و دستگیری سارقان تا حصول نتیجه 

قطعی همچنان ادامه دارد.
  سردار جعفری در پایان با تأکید بر اینکه استان هرمزگان 
 جایی برای جوالن هنجارشــکنان و اعمــال مجرمانه
 نمی باشــد و پلیس با جدیت برابر قانون با آنان برخورد 
خواهد کرد، اذعان کرد: سیســتم هشــدار الکترونیک و 
مجهز نمودن مغازه ها باالخص طافروشی و بانک ها به 
شیشه های ضد سرقت،آژیر، دوربین های مداربسته و ... 
ضمن باالبردن ضریب امنیتی مغازه ها و منازل سبب حضور 
 سریع نزدیکترین واحد گشــتی پلیس را به محل فراهم 
می نماید و از نظر بعد روانی نیز تضمین کننده احســاس 

امنیت در بین شهروندان خواهد شد.

ناکامی سارقان طالفروشی در حاجی آباد 

آگهی مزایده  
آگهی مزایده دو دســتگاه اتومبیل به شــماره انتظامی های 84-493ق 17 و 84-677 د 52  به موجب پرونده اجرائی کالســه 
140001896 ، 1- یك دستگاه اتومبیل سواری مگان L84F4R-A2000cc  شرکت سازنده: پارس خودرو سیستم رنو نوع رنگ:

روغنی رنگ اصلی سفید رنگ فرعی سفید مدل 1390 به شماره انتظامی 84-493ق 17 و 2 - یك دستگاه اتومبیل سواری
TONDAR90K4M شرکت سازنده: ایران خودرو سیستم رنو نوع رنگ روغنی رنگ اصلی : سفید رنگ فرعی: سفید شیری 
مدل 1396 به شماره انتظامی 84-677 د 52 متعلق به حسین جوکار که به موجب سند نکاحیه 19631 ، تاریخ سند : 1388/08/24 
دفترخانه ازدواج شماره 12 و دفتر خانه طالق شماره 12 شهر بندر عباس شهرستان بندرعباس استان هرمزگان منجر به صدور 
اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره فوق الذکر علیه حسین جوکار نام پدر: تیمور گردیده که حسب درخواست بستانکار 

پرونده اجرایی، خودروهای فوق توســط راهنمایی و رانندگی توقیف و به پارکینگ توقیفی دریا بندر عباس منتقل و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
مشخصات خودرو 1: خودرو به شماره انتظامی 84-493ق 17 : نوع: سواری ، سیستم : رنو ، تیپ: مگان 2000، مدل: 1390، تعداد سیلندر: 4 رنگ : سفید 
ظرفیت : 5، تعداد چرخ : 4، نوع سوخت: بنزین ، تعداد محور: 2، شماره شاسی NAPLM050E01016364  شماره موتور C124119 وضعیت خودرو: 
اتاق و بدنه: سالم ، موتور : خاموش گیربکس : در حد مدل ، شیشه ها: سالم . دیفرانسیل : در حد مدل ، صندلی و جلو داشبورد : دارد . الستیك ها : دارای آج 
. چراغ ها : دارد . آینه و برف پاک کن : دارد ، و مشخصات خودرو شماره 2:خودرو به شماره انتظامی 84-677 د52 : نوع: سواری ، سیستم : رنو ، تیپ: تندر 
  NAALSRALDHA289599 90، مدل: 1396، تعداد سیلندر: 4 رنگ : سفید ظرفیت : 4، تعداد چرخ : 4، نوع سوخت: بنزین ، تعداد محور: 2، شماره شاسی
شماره موتور : 100013498RR237415  وضعیت خودرو: اتاق و بدنه: سالم ، موتور : خاموش گیربکس: در حد مدل . شیشه های سالم ، دیفرانسیل 
: در حد مدل ، صندلی و جلو داشبورد : دارد . الستیك ها : دارای آج ، چراغ ها : دارد . آینه و برف پاک کن : دارد ، مالحظات: گلگیر عقب و جلو سمت 
چپ نیاز به بازسازی و ارزش خودرو به شماره انتظامی 84-493ق 17 به مبلغ 3/750/000/000 ریال ) سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان( و ارزش خودرو 
به شماره انتظامی 84-677 د52 به مبلغ 2/800/000/000 ریال ) دویست و هشتاد میلیون تومان( ارزیابی و قطعی گردیده، پس از جری تشریفات قانونی از 
ساعت 9 الی 12 در روز شنبه مورخ 1401/02/10 در اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد، شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است، شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت )به موجب یك فقره چك تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندر عباس( 
و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد و مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 

فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی اعم از انتقال سند به عهده برنده مزایده است. 1401/27 م/الف
تاریخ انتشار: 1401/01/30

مریم چمنی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

طرح: بیتا هوشنگی



شناسنامه محمد صدیق امامدادی فرزند 
مسعود صادره از بندرعباس مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

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

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه30 فروردین1401

17رمضان  1443

سال بیست و یکم شماره 3861

شهرستان

مدیر جهاد کشاورزی  قشم :
 7۰۰ نفر شتر در قشم پالک کوبی شدند

  ســرویس شهرستان// مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم گفت: 
با هدف هویت گذاری و شناســنامه دار شــدن شــتران سرزمین آب 
و آفتاب، حدود ۷۰۰ نفر شــتر در روســتای دوربِنی، دفاری، مسن و 
طوال این جزیره پالک کوبی شــدند. مالک یزدان پناه در پاسخ به این 
سوال که شرایط و ظرفیت های پرورش شتر در شهرستان قشم چگونه 
اســت، اظهار داشت: شتر به عنوان یک حیوان با ارزش در طی سالیان 
دراز سازگاری خوبی را با شرایط آب و هوایی جزیره پیدا کرده است.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود ۹۰۰ نفر شــتر در قشــم وجود دارد که 
حدود ۷۰۰ نفر از آنها دارای هویت هســتند و پالک کوبی شــده اند. 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان قشــم توضیح داد: در این طرح یک 
پالک شناســایی حاوی یک کد ۱۵ رقمی بر روی شتر نصب می شود 
 که تمام اطالعات شــتر و مالک شتر بر روی سامانه اصالح نژاد کشور

 ثبت شــده و تمــام این اطالعات بــرای اداره هــای ذینفع از جمله 
دامپزشکی و جهادکشاورزی قابل دسترســی است.یزدان پناه یاد آور 
شــد: طرح شناسنامه دار کردن شــترها نمونه ای از مشارکت مردم با 
نمایندگان محلی خود برای تضمین بهداشــت و ســالمت دام و تامین 
ایمنی جاده اســت.وی اضافه کرد: شــترهای موجود در شهرســتان 
 در سرتاســر جزیره قشــم وجود دارند که بزرگترین گله های شــتر 
موجود در روستاهای مسن، سوزا، دیرستان، تنبان و دوربِنی نگه داری 
می شوند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم اظهار داشت: شتر به دلیل 
شرایط خاص فیزیکی و فیزیولوژی، توانایی زندگی و سازگاری با شرایط 
سخت را دارد  و این حیوان در استفاده از مراتع با دام های دیگر رقابت 
نمی کند، چرا که غذای او گیاهانی شامل آکاسیای چتری، کهور ایرانی، 
نیام ســمر، کنار، نیام سبز مغیر، قیچ، خارشتر، شوره، چوچ و همچنین 
برگ درختان حرا اســت.وی گفت: امروزه با توجه به خشکسالی ها و 
کاهش بارش ها در کشور، مناطق بسیاری با کمبود آب دست و پنجه نرم 
می کننــد از همین رو پرورش این حیوان باید بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد.یزدان پناه افزود: بیشتر شترداران در شهرستان قشم، شتر را به 
دلیل موروثی پرورش می دهند که عمدتا شیوه نگهداری شتر و فرستادن 
گله به مراتع همراه با ساربان اســت.به گزارش ایرنا ؛ وی ادامه داد: از 
آنجایی که ســاربانان و شترداران از تجربیات ارزشمندی در خصوص 
مدیریت پرورش و تغذیه شترها برخوردار هستند به دنبال تشویق این 
قشر از دامداران به دنبال جایگزین کردن پرورش صنعتی شتر با پرورش 

سنتی آن هستیم که دارای بهره وری اقتصادی بهتری است.

فرماندار خمیر در جلسه شورای ترافیک تاکید کرد 
ضرورت پیگیری و تسریع در اجرای مصوبات 

شورای ترافیک  بندر خمیر 
  امین درساره سرویس شهرستان// میرهاشم خواستار در این جلسه 
با اشاره به برخی از صورتجلسه گذشته، خواستار پیگیری و تسریع در 
اجرای مصوبات تا حصول نتیجه نهایی شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
وی افزود: برخی از آنها نیاز به هزینه و اعتبار زیادی نیست اما ضرورت 
دارد متولی مربوطه برنامه ریزی و پیگیری های الزم را در این خصوص 
انجام دهد. خواستار در ادامه جلسه از آغاز عملیات آسفالت کمربندی 
بندرخمیر از هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: برای جداسازی محور رفت 
و برگشت در این جاده استفاده از حفاظ ضروری است. وی اضافه کرد: 
روشنایی این جاده نیز بایستی از سوی دستگاه های مربوطه پیگیری و 
تامین شود.رییس شورای ترافیک شهرستان خمیر همچنین با اشاره به 
پل ورودی غرب شهر بندرخمیر و خطرآفرین بودن این نقطه، اظهار کرد: 
بهترین اقدام ، تعریض پل در این نقطه از شهر است. فرماندار افزود: در 
بازدید میدانی از این سازه بتنی که با حضور معاون اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان صورت پذیرفت، مقرر شد راهداری نسبت به 
تعریض آن اقدام کند. خواستار ادامه داد: تعریض این پل تاثیر زیادی در 
کمترشدن حوادث ترافیکی در این نقطه از شهر بندرخمیر خواهد داشت.
این مقام مسئول همچنین گفت:در جاده بندرخمیر به کارخانه سیمان در 
محدوده لشــتغان نیز بعضًا شاهد خالف جهت توسط رانندگان در این 
مســیر هستیم که این افراد با این کار خطراتی را برای خود و خودروی 
روبرو به وجود می آورند بنابراین ضرورت دارد تدابیر ترافیکی در این 
مسیراندیشــیده شود ضمن اینکه حضور مستمر پلیس در این محدوده 
جهت جلوگیری از تخلفات رانندگان ضروری است.فرماندار در ادامه با 
اشاره به ورود خودروها به کوچه ها و معابر شهری و گالیه شهروندان 
از این اقدام، تصریح کرد:با وجود اینکه ورود کامیون ها و خودروهای 
سنگین به معابر شهری ممنوع است اما مشاهده می شود که این خودروها 
وارد شهر شده و با پارک کردن در معابر و کوچه ها باعث ایجاد سد معبر 
و مشکالت ترافیکی می شوند بنابراین ضرورت دارد پلیس و شهرداری 
به صاحبان آنها تذکر و نسبت به هدایت آنان به پارکینگ پایانه بار اقدام 
کنند.خواستار همچنین با اشاره به سرقت تجهیزات راهداری در برخی از 
مسیرهای اصلی، از اداره راهداری خواست نسبت به افزایش گشت های 
راهداری در مســیرها اقدام کند.وی افزود:سرقت تجهیزات راهداری 
می تواند خطرآفرین باشد و چالش هایی را برای ایمنی رانندگان ایجاد 
کند. فرماندار ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، جایگزینی 
تابلو های فلزی با تابلو هایی است که از ارزش کمتری برخوردار هستند.
فرماندار همچنین در این جلسه بر هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
در خصوص انجام هرگونه حفاری در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: 
برای جلوگیری از دوباره کاری ، صرفه جویی درهزینه ها و هدررفت 
بیت المال، دســتگاه های خدمات رسان نسبت به مسائل تأسیساتی و 
زیربنایی دیگر دستگاه ها حساس بوده و پیش از آغاز عملیات حفاری 
نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون حفاری اقدام کنند.نصب تابلو ،سرعت 
کاه و عالیم هشــدار دهنده در برخی از مســیرهای اصلی، تعجیل در 
احداث رمپ ورودی و خروجی سه راهی رویدر تا زمان ساخت تقاطع 
غیرهمســطح، پیگیری دوربرگردان درگور و گریشیخ، افزایش ارتفاع 
دیوار حفاظتی در برخی از مسیرهای روستایی جهت جلوگیری از ورود 
ماســه و گل و الی به جاده به ویژه در فصول بارندگی، ایمن سازی و 
اصالح ورودی و خروجی برخی از روســتاها در مسیر اصلی، تسریع 
در اجرای ۵ کیلومتر مسیر رویدر، تامین روشنایی جاده کهورستان، سه 
راهی بخش رویدر و پل فلزی در روستای کشار و... از دیگر موضوعاتی 

بود که در این جلسه فرماندار تاکید کرد.

خبری

قسمت اول
  شــهر رویدر در شهرستان بندرخمیر و از 
مناطق پسکرانه ای خلیج فارس محسوب 
می گردد. بررســی ماه مبارک رمضان در 
تاریخ و فرهنگ مردم ایران زمین و مناطق 
خلیــج فارس از جمله مباحثی اســت که 
همواره می بایســت در مکتوبات تاریخی 
بیشــتر به آن توجه شــود. مردم مناطق 
خلیج فارس و رویدر دارای آداب و ســنن 
متعددی در ماه مبارک رمضان هستند و با 
خاطرات این ماه زیسته اند. با توجه به آداب 
و رسوم مردم مناطق مختلف خلیج فارس 
در ماه رمضان و این کــه با توجه به اقلیم 
جنوب ایران و گرمای طاقت فرسا، رمضان 
در آن مناطق دارای حال و هوای خاصی بوده 
است، نگارنده بر آن شده است تا به بررسی 
آداب و رسوم رمضان در شهر رویدر بپردازد 
و گوشه هایی از شــکوه این ماه مبارک در 
این منطقه تاریخی مورد واکاوی قرار گیرد 
و نسل کنونی با بسیاری از رسم و رسومات 
گذشته اجدادشان که برخی از آن ها با توجه 
به پیشــرفت تکنولوژی و ماشینی شدن 
زندگی در حال حاضر از بین رفته اســت، 

بیشتر آشنا گردند. 
  آشــنایی با آداب رســوم این ماه، آشنایی با 
تاریخ فرهنگی و اجتماعی مردم شــهر رویدر 
است. ســحر بیدار شدن های مردم رویدر که با 
صدای نقاره فرد خاصی بوده و به آن در اصطالح 
محلی نقاره زن می گفتند، دیگر از بین رفته است. 
این نوشتار که با حمایت های فرهنگی شورای 

اسالمی شــهر رویدر و شهردار فرهنگ دوست 
و فرهیخته این شــهر جناب آقای عبدالحکیم 
جعفری به رشته تحریر در می آید در نظر دارد از 
نگاه های متعدد آداب و رسوم رمضان در رویدر 
را مورد واکاوی قرار دهد و نشــان دهد که در 
رمضان های قدیم در رویدر چه آداب و سننی 

وجود داشته است.
  رمضان در جنوب ایران و شهرهای آن از آداب 
و سنن متعددی برخوردار است. در شهر رویدر 
همانند تمامی شهرهای جنوب ایران، ماه مبارک 
رمضان اهمیت خاصــی دارد. فرهنگ رمضان 
و خاطراتــی که مردم در مورد تاریخ شــفاهی 
رمضان در رویدر داشته و دارند، هرگز در اذهان 
فراموش نمی شــود. چون مردم به عینه با این 
خاطرات زیســته اند و در عمل با آن بوده اند. 
با توجه بــه این که ماه رمضان در فصول متعدد 
سال هجری شمسی قرار می گیرد، در هر فصل 
تاریخ هجری شمسی که رمضان واقع شده است، 
مردم خاطرات خاصی با این ماه پر برکت داشته 
اند. برای نمونه اگر رمضان در فصل زمستان قرار 
گرفته بود، کار نقاره زن که در اصطالح محلی به 
او نغاره زن می گفتند و کارش بیدار کردن مردم 
در ســحر بود، مشکل تر می شد. چون به دلیل 
بــرودت هوا مردم در اتاق هــای داخلی منزل 
خوابیده درب اتاق ها را می بســتند و در فصل 
تابســتان کار برای نغاره زن راحت تر بود، چون 
مردم در وســط حیاط یا باالی پشت بام ها می 
خوابیدند. اما کار نغاره زن این بود به هر نحو که 
شــده مردم را بیدار کند. البته برخی از مردم هم 
نارضایتی جزئی از نغاره زن به دلیل بیدار کردن 
همه مردم داشتند و شــاید برخی از مردم عذر 
موجه برای روزه خواری داشتند و نمی خواستند، 
سحر بیدار شوند. روح همبستگی همگرایی مردم 
در ماه مبارک رمضان با توجه به مشارکت آن ها 

در مسائل اعتقادی نسبت به ماه های دیگر بیشتر 
است. در این ماه می توان از یک فرهنگ غذایی 
مشترک در سفره های مردم شهر رویدر و جنوب 
ایران ســخن به میان آورد. با توجه به موقعیت 
جغرافیایی شــهر رویدر که در کنــار دریا قرار 
داشت. مردم این شهر در ماه مبارک رمضان سفره 
های متنوعی داشتند. سفره هایی که تحت تاثیر 
تجارت و مبادالت دریایی قرار داشت. با کشف 
نفت در مناطق جنوبی خلیج فارس و مهاجرت 
نیروی کار از مناطق جنوبی ایران به کشورهای 
حوزه جنوبی خلیج فــارس و واردات انواع و 
اقسام خوراکی های مدرن به این کشورها بر سفره 
مردم شــهر رویدر هم تاثیر فراوان داشته است. 
رویدری های مقیم در کشورهای حوزه جنوبی 
خلیج فارس در هنگام ســفر به رویدر بسیاری 
از تنقالت مدرن که بر اثــر ازدیاد پول نفت در 
کشورهای شیخ نشین خلیج فارس موجود بود 
برای خانواده های خود می آوردند. اقالمی نظیر 
ژله، کرم کارامل، کاسترد، انواع شیرینی ها و غیره 
از جملــه این موارد بود کــه در حال حاضر به 
وفور استفاده می شود. عالوه بر آن رویدری ها 
در کشورهای شیخ نشین با توجه به زیاد بودن 
پاکستانی ها، هندی ها، بنگالدشی ها، فیلپینی ها 
و دیگر کشورها، به شیوه پخت مواد غذایی مردم 
کشورهای یاد شده هم آشنا شدند و سبک پخت 
این غذاها نظیر فالفــل و غیره را هم به رویدر 
وارد کردند و زنــان رویدری که در پخت و پز 
تبحر خاصی دارنــد، از این پس در ماه مبارک 
رمضان زمان بیشــتری را در آشپزخانه ها برای 
آماده کردن غذا جهت افطار و ســحری صرف 
می کردند. در رویدر قدیم اگر فردی در رویدر 
در مأل عام روزه خواری مــی کرد، بزرگان ده 
او را تنبیه می کردنــد و به او می گفتند که اگر 
می خواهید روزه خواری کنید به بیایان بروید.

)عبداهلل ماجدی، مصاحبه، ۱4۰۱(
  در حــال حاضر تجار رویــدری هم در امر 
وارد کــردن کاالهــای موادغذایی کــه در ماه 
مبارک رمضان استفاده می شود و مورد استفاده 
مردم است، مشــارکت دارند. دیگر الزم نیست 
موادغذایی توســط افرادی که به کشــورهای 
شیخ نشین برای کار مهاجرت کرده اند، به رویدر 
وارد شــود، تمامی فروشــگاه های موجود در 
شــهر رویدر این اقالم را دارند. با متنوع شدن 
سبک غذایی مردم، شیوه مهمانداری هم در ماه 
مبارک رمضان در رویــدر تغییر کرد. با خوب 
شــدن اوضاع اقتصادی مردم به ویژه افرادی که 
برای امرار معاش به کشــورهای حوزه جنوبی 
خلیج فارس می رفتند، سفره ها گسترده تر شد و 
بعد از نماز عشاء خانه های مردم رویدر پذیرای 
دوســت و اقوام جهت صرف تنقالت بود و در 
حــال حاضر هم این چنین اســت. بعد از نماز 
عشاء در بسیاری از خانه ها سفره پهن می شود 
و شــیرینی هایی نظیر ژله، کرم کارامل، کاسترد، 
زولبیا، بامیه و غیره و نخود، آش، سوپ، سمبوسه 
و دیگر تنقالت سر بیشتر سفره ها موجود است.

  در ماه مباک رمضان در شهر رویدر در گذشته 
برخی از مردم شــب ها بیــدار بودند و روزها 
اســتراحت می کردند. مگر ایــن که این ماه در 
فصول ســرد سال قرار گرفته یا در فصل درو و 
کشاورزی قرار می گرفت. شب ها تا سحر مردم 
نمی خوابیدند. در برخی خانه ها مراســم قرآن 
خوانی بود. در این ماه دیدار خویشاوندان بیشتر 
صورت می گرفت. خانواده های فامیل بیشــتر 
بعد از نماز عشــاء گرد هم جمع می شدند. از 
نقاط جالب این اســت 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 ها هم تا پاسی از شب باز بودند 
ولی در ابتدای روز و حتی تا ظهر تعطیل بودند. 
همان گونه که عنوان گردید مراسم قرآن خوانی 
از بعد از عشــاء تا ســحر ادامه داشت. در این 
مجالس که افراد زیادی مشارکت می کردند، در 
اثتای قرآن خوانی از حضار پذیرایی هم می شد. 
تقریبا ماه رمضان شهر رویدر در روز به صورت 
نیمه تعطیل بود. در حال حاضر نیز بیشتر آداب 
و رسوم ماه مبارک رمضان بین مردم شهر رویدر 
رعایت می شود. ولی کارمندان دولت طبق روال 
روزانه خود به ســر کار مــی روند، با توجه به 
پیشرفت تکنولوژی و وجود وسایل برودتی نظیر 
کولرگازی و غیــره، کار کردن در ماه رمضان به 
ویژه در زمانی که ماه رمضان در فصل تابستان 
قرار می گیرد راحت تر شــده است. برخی از 
کارمنــدان دولت نیز مرخصی خــود را در ماه 
مبارک رمضان می گیرند. پذیرایی از خانواده ها 
در خانه اقوام و همسایگان همچنان برقرار است.

 در شــب های رمضان بازی های فوتسال در 
زمین های ورزشــی برگزار می شود که نوعی 

سرگرمی برای جوانان و ورزشکاران است.
   از آداب رسوم مردم رویدر همانند بسیاری از 
شــهرهای 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 رویدر 

افتاد، برای افطار غذایی بر ای خوردن داشــته 
باشند. غذاهایی که به مساجد برده می شود، همان 
غذاهایی است که افراد در خانه خود صرف می 
کنند. خرما، ماست و انواع شیرینی جات از جمله 
مواد خوراکی است که در سر هر سفره ای و در 
سفره های مساجد در شهر رویدر موجود است. 
هریسه که از گندم و گوشت درست می شود نیز 
به وفور در ماه رمضان مصرف می شود. در قدیم 
معموال خرما و برخی از اقالم ساده خوراکی به 
مساجد می بردند. برخی از افراد کم بضاعت از 
2۷ 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 است. برخی از توانمندان جنوب و رویدر 
در مــاه مبارک رمضان زکات اموال خود را بین 
فقرا پخش می کنند و افرادی که مستمند 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 زکات دهنده بستگی 
دارد که تا چه اندازه فرد دریافت کننده زکات نیاز 
مالی داشته باشد. برخی از تجار هم به افرادی که 
زکات می گیرند پول نقد یا اقالم غذایی می دهند. 
  در نوشتار بعدی تالش می گردد به جنبه های 
دیگری از آداب و رسوم رمضان در شهر رویدر 

پرداخته شود.

دکترمحمد حسن نیا / دریا
@ gmail.comM.hassannia1354

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در رویدر

  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // علی رغم 
گذشــت ۱۰ روز از مسدودی حســابهای شهرداری 
همچنان شهر رودان با چالش توقیف حسابهای بانکی 

مواجه می باشد.
  به گزارش خبرنگار دریا، عباس جاودان عضو شورای شهر، 
با بیان اینکه مسدودی حساب های شهرداری به زیان شهر و 
شهروندان است، گفت: مسدودی حسابهای شهرداری رودان  
موجب نارضایتی عمومی گردیده و در انجام خدمات رسانی 

به شهروندان با مشکل مواجه شده است. 
  جاودان گفت: بسیاری از طلبکاران جهت وصول مطالبات 
خود به شهرداری مراجعه نموده اند و چند روز آینده بایستی 

حقوق ماهیانــه کارکنان وکارگران زحمتکش شــهرداری 
پرداخت گردد که با این وضعیت مسدودی حسابهای مالی، 
شــهرداری رودان با چالش بزرگی مواجه خواهد شــد و 

نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. 
  عضو شــورای شــهر رودان عنوان نمود محکومیت های 
مالی شــهرداری رودان که در ادوار گذشته صورت پذیرفته 
اســت به مبلغ  ۱۱۰ میلیارد ریال می باشد که تقریبا معادل 
بودجه عمرانی شــهر رودان می باشد که چنانچه مبلغی از 
حسابها برداشت شود شهرداری رودان با کسری بودجه شدید 
مواجه خواهد شد. نایب رئیس شورای اسالمی رودان اظهار 
داشت از بدو شــروع به فعالیت شورای شهر با محکومیت 

مالی شهرداری رودان در اداور گذشته مواجه شده و در این 
راستا اعضای شورای شهر و شهردار رودان جهت جلوگیری 
از تضییع حقوق مردم با ارائه مدارک و مســتندات و ارسال 
الیحه دفاعیه و درخواســت اعاده دادرسی اعمال ماده42۶ 
آیین دادرســی مدنی  وماده 4۷۷  آیین دادرســی کیفری 
نموده است  که در  محاکم قضایی استان هرمزگان در حال 

رسیدگی می باشد. 
  عضو کمیســون ماده ۱۰۰ شهرداری اعالم داشت در ادوار 
گذشــته با توجه به اجرای طرحهای عمرانی و ایجاد معابر 
و خیابانهــا توافق نامه و قرارداد هایی با افراد و پیمانکاران 
منعقد گردیده است که از نظر حقوقی قابل بررسی وپیگیری 

می باشــد و حتی در یکی از توافق نامه ها فردی که سمت 
حقوقی نداشته است توافق نامه را در غیاب مسول حقوقی 
وقت  امضاء نموده و این چالش بزرگ را برای شهر بوجود 

آورده است.
   عضو شورای شــهر اعالم داشت در این مدت ده روز از 
مسدودی حساب های بانکی شهرداری تالش های زیادی 
برای جلوگیــری از تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته 
است و مراتب به مسوالن عالی رتبه استان منعکس گردیده 
اســت که خواهان پیگیری و دستور تسریع در رسیدگی به 
درخواست های شهرداری جهت اعاده دادرسی و اعمال ماده 

4۷۷ از مقامات محترم قضایی استان هرمزگان می باشیم.

شهرداری رودان همچنان بالتکلیف

طرح: بیتا هوشنگی

استعالم بها
این سازمان در نظر دارد حدود ۱۱3 تن سیب و 5۱ تن پرتقال مازاد بر طرح تنظیم بازار 
استان هرمزگان به باالترین قیمت پیشــنهادی به فروش برساند. لذا خواهشمند است 
قیمت پیشــنهادی خود را با تکمیل اطالعات جدول ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
پنج شنبه ۱۴۰۱/2/۱ به نمابر شماره ۰۷6333۱366۷ ، مدیریت تعاون روستایی استان 

هرمزگان ارسال فرمایید. 
ضمناً نتیجه استعالم بهاء پس از تصویب درکمیته ملی راهبردی تنظیم بازار میوه و نحوه 

فروش و تحویل متعاقبا اعالم خواهد شد.  
هزینه آگهی به عهده برنده می باشد. 

مدیریت تعاون روستایی استان هرمزگان

ردیف

1

متقاضی 
نوع تضمینحقیقی/حقوقی  نحوه پرداخت

 بهاء محصول
قیمت پیشنهادی 

خرید ) ریال(
میزان نیاز 

پرتقال والنسیا )تن(
قیمت پیشنهادی  

خرید) ریال(
میزان نیاز 

سیب درختی )تن(

تعاون روستایی رهمزگان

  سرویس شهرســتان // رئیس سازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان از آغاز 
برداشــت گندم در مزارع استان خبر داد و گفت: ۴۸ هزار تن گندم در استان 

هرمزگان برداشت می شود.
  عباس مویدی اظهار داشــت: یکی از محصوالت مهمی که در استان هرمزگان کشت 
می شود محصول استراتژیک گندم است که برداشت آن نیز در استان زودتر از سایر نقاط 
کشور آغاز می شود.وی افزود: هم اکنون برداشت گندم از سطح اراضی و گندم زارهای 
شهرستان حاجی آباد در شمال استان هرمزگان آغاز شده و این شهرستان نخستین گندم 
برداشت شده در کشور را تولید کرده است.مویدی تاکید کرد: در سال زراعی ۱4۰۰-
۱4۰۱ که در حال سپری کردن آن و برداشت محصوالتش در حوزه های مختلف هستیم 
در سراسر استان حدود ۱2 هزار هکتار زمین به کشت گندم اختصاص یافته بود که این 

آمار در سال زراعی گذشته ۱۱ هزار و ۸۰۰ هکتار بوده و تغییر چندانی نکرده است.
  رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان هرمزگان تصریح کرد: عوامل بسیاری بر 
محصول نهایی و میزان برداشت زمین های کشاورزی تاثیرگذار است و با توجه به اینکه 
در این سال زراعی سعی کرده ایم مبارزه مجدانه تری با آفات و بیماری های گیاهی در 
استان داشته باشیم و از طرف دیگر هم در فصل پاییز بارش های خوبی در سراسر استان 
هرمزگان شاهد بودیم این امید و پیش بینی وجود دارد که شاهد رشد برداشت محصول 

گندم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشیم.
  وی تاکید کرد: عمده گندم استان هرمزگان در شهرستان حاجی آباد و سپس میناب، 
رودان و پارسیان کشت می شود و امسال پیش بینی می شود بتوانیم حدود 4۸ هزار تن 
گندم در استان هرمزگان برداشت کنیم.به گزارش  مهر، مویدی از آغاز برداشت جو از 
سطح 4۵۰ هکتار اراضی تحت پوشش دیمی جو در مناطق حمیران، بوچیر، هشنیز، 

بهده، کناردان، حاجی آباد، میلکی و دشتی شهرستان پارسیان خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:

۴۸ هزار تن گندم 
در هرمزگان برداشت می شود 
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فروردین :
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 :

افق گسترده ی پیش روی تان ممکن است کمی دلهره آور 
به نظر برسد، زیرا تقریبًا 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 
آن ها به درستی عایق شما را می فهمند. اگر به توصیه های سودمند 
دیگران گوش دهید، می توانید از تجربیات آن ها بسیار بهره ببرید. فقط 
به خاطر داشته باشید که این شما هستید که آخرین تصمیم را می گیرد.

  خرداد :
امروز ممکن نیســت بــا مانعی برخــورد کنید، اما 
عاقانه تر 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 شده اید؛ 
قلب تان یک چیز می گوید، درحالی که شــرایط اطراف از شــما 
می خواهند که طور دیگری رفتار کنید. فعًا 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 اخیراً کمی مضطرب و نگران بوده اید، امروز 
ممکن است احســاس کنید که امواج آرامش بخش 
رضایت و خرسندی به ساحل تان روی آورده اند. تقریبًا 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 شگفت انگیز 
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 دوستان 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 کارتان مفید تر خواهد بود.

 آبان :
از آن جایی که ماه وارد صورت فلکی فیلســوفانه ی 
قوس می شــود، تاش شما هم برای یافتن حقیقت در 
اولویــت اول قرار می گیرد. با این وجود آرزو می کنید که ای کاش 
می توانستید مشکات تان را فراموش کنید و امروز روز خوبی داشته 
باشــید. حتی اگر معموالً 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 اطاعات واقعی 
تصمیم گیری 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 بافاصله توجه بیشتری را به کنترل شرایط معطوف 
سازید. شاید قبًا کاری را انجام دادید که فکر می کردید درست است، 
اما بعداً 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 
می داند 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 اصًا 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.
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  سرویس ســالمت // مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماریها در ایاالت متحده )CDC( در گزارشی تازه با 
توجه به تشدید حساسیت های فصلی در ماه جاری، 
به یادآوری شباهت ها و تفاوت های بین عالئم کووید 

۱۹ و آلرژی فصلی پرداخته است.
  بنابر اعام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در ایاالت 
متحده، عائم مشــترک افراد مبتا بــه کروناویروس و 
افرادی که دچار آلرژی فصلی هستند شامل سرفه، سردرد 
و خستگی است.در همین حال، عائمی مانند بدن درد، از 

دست دادن حس چشایی یا بویایی و همچنین تب یا لرز 
معموال با بیماری کووید ۱۹ مرتبط هستند.

  در گزارش این مرکز آمده است که تنگی نفس یکی دیگر 
از عائم رایج کروناویروس است و کمتر در افراد مبتا به 
آلرژی فصلی مشاهده می شود. همچنین کمتر احتمال دارد 
که کووید ۱۹ باعث عطســه، خارش یا آبریزش چشم ها 

شود که از عائم شایع آلرژی هستند.طبق اعام این مرکز، 
عائم بیشــتری که معموال با آلرژی همراه است شامل 
گلودرد و آبریزش یا گرفتگی بینی هستند اما افراد مبتا 

به کووید ۱۹ نیز ممکن است این عائم را تجربه کنند.
  به رغم اینکه برخی تفاوت های مشــخص بین بیماری 
کووید ۱۹ و آلرژی فصلی وجود دارد، پزشکان همچنان 

به افرادی که مطمئن نیستند دچار چه عارضه ای هستند، 
توصیه می کنند که نکات بهداشتی را رعایت کنند.

  هرچند، بهتر اســت که این عائم تا تشخیص قطعی و 
نهایی از سوی متخصص، عائم کووید ۱۹ در نظر گرفته 
شوند و احتیاط  های الزم در این زمینه از سوی بیمار و 
اطرافیان وی صورت گیرد.در حالیکه افراد مبتا به آلرژی 

فصلی در معرض خطر ابتا به کووید ۱۹ یا عائم شدیدتر 
ناشی از این ویروس نیستند، افراد مبتا به آسم متوسط تا 
شدید ممکن است بیشتر در معرض خطر بستری شدن در 

بیمارستان به دلیل ابتا به کروناویروس باشند.
  آلرژی ها بر اثر واکنش سیســتم ایمنی بدن به عوامل 
خارجی و محرک که »آلرژن« )عامل حساسیت زا( نامیده 
می شــوند، بروز می کنند.آمار این سازمان نشان می دهد 
که ساالنه بیش از ۵۰ میلیون آمریکایی انواع مختلفی از 

آلرژی ها را تجربه می کنند.

  سرویس سالمت // هزاران سال است که 
انسان ها شیر لبنی را به عنوان بخشی از 
می کنند.  مصرف  خود  روزانه  رژیم غذایی 
این مایع که اساس کل گروه  غذایی لبنیات 
را تشــکیل می دهد، معمــوال از گاو، بز، 

گوسفند یا شتر گرفته می شود. 
  فناوری، تغییر ذائقه، افزایش حساسیت های 
غذایــی و نگرانی هــای زیســت محیطی در 
سال های اخیر صنعت لبنیات را متحول کرده 
اســت.محققان اظهار کردند: افزایش آلرژی ها 
و عــدم تحمل الکتــوز، عوامــل محیطی و 
گیاهخواری نیاز به جایگزین  های غیرلبنی را 
ایجاد کرده است. در چند سال گذشته، شیرهای 
جایگزین لبنی مانند شیرهایی که از بادام، سویا 
و سایر گیاهان تهیه می شوند، به طور گسترده ای 
محبوب شده اند و این نوشیدنی ها اغلب به عنوان 
جایگزین سالم تر یا پایدارتر برای محصوالت 
لبنی، توســط برخی افراد مصرف می شوند اما 
آیا این محصوالت سالم تر از شیر گاو هستند؟

جایگزین های شــیر با ترکیب یا اســتخراج 
مواد گیاهی در آب ســاخته می شوند. سپس 

مــواد گیاهی برای افزایش پایداری فیزیکی و 
نهایی تحت همگن سازی  ماندگاری محصول 
و عملیات حرارتی قرار می گیرند. اگرچه این 
نوشیدنی های گیاهی اغلب به عنوان جایگزینی 
برای شیر لبنی مصرف می شوند اما مشخصات 

تغذیه ای یکسانی ندارند.
  شــیر لبنی از نظر محتــوای پروتئین، چربی 
و کربوهیدرات اســتاندارد شــده اســت اما 

نوشیدنی های گیاهی استاندارد نیستند.
  مشخصات مغذی شیر لبنی حاوی هشت گرم 
پروتئین در هــر ۲۴۰ میلی لیتر )یک فنجان( 
اســت. عاوه بر این، پروتئین موجود در شیر 
لبنی، حاوی ۹ اســید آمینه ضروری است در 
حالی که شیرهای گیاهی فاقد آمینو اسیدهای 
مهم هستند.شیر لبنی با ویتامین دی)D( غنی 
شــده اســت و به طور طبیعی حاوی کلسیم، 
فسفر، پتاســیم، منیزیم، ریبوفاوین، ویتامین  
B12 و ویتامین A اســت اما شیرهای گیاهی 
از نظر تغذیه ای نسبت به شیرهای لبنی سنتی، 

ضعیف تر هستند، مگر اینکه غنی شده باشند.
  برای برخی از افراد، تمایل به انتخاب شــیر 

گیاهی ناشی از نگرانی های محیطی است. برای 
این منظور، تولید شــیر گیاهی نسبتا پایدارتر 
از شیر لبنی اســت زیرا مطالعات روی تولید 
شیر لبنی نشان داده اســت که بیشترین تاثیر 
زیســت محیطی هنگام در نظر گرفتن کاربری 
زمین، انتشــار گازهای گلخانه ای، آلودگی و 
انرژی مورد نیاز برای پرورش گاوهای شیری 
ایجاد می شود و شیرهای گیاهی ممکن است از 

شیرهای لبنی سنتی بهتر باشند.
  در حالی که شیرهای گیاهی اغلب جایگزین 
سالمی برای شیر لبنی در نظر گرفته می شوند 
اما نباید آنها را جایگزین تغذیه ای برای شــیر 
مادر، شیر خشک نوزادان و شیر گاو در دوران 
نوزادی و کودکی دانست زیرا نوزادان در حال 
رشد به کالری و مواد مغذی خاصی نیاز دارند 

که این نوع شیرها فراهم می کند.
  آکادمــی اطفال آمریــکا توصیه می کند که 
کودکان بین یک تا دو ســالگی شــیر کامل 
گاو مصرف کنند و جایگزینی شــیر گیاهی به 
جای لبنیات حیوانی در نوزادان و خردساالن 

می تواند منجر به کمبودهای تغذیه ای شود.

  ســرویس ســالمت // رئیس کمیته 
انجمن  و عضو  ایــران  نورویورولــوژی 
اورولوژی زنان ایران با اشاره به اینکه افراد 
گرفتار کاهش کارکــرد کلیه نباید روزه 
بگیرند، گفــت: افرادی که در حال حاضر 

سنگ کلیه دارند نباید روزه بگیرند.
  دکتر مهری مهراد، رئیس کمیته نورویورولوژی 
ایران درباره روزه داری و نکات طایی که در 
این ایــام بیماران باید بدانند، اظهار داشــت: 
براســاس مطالعات پزشکی و علمی جهانی و 
بین المللی که در کشــورهای مختلف از جمله 
آمریکا و فرانســه انجام گرفته یکی از بهترین 
روش های درمانی کبد چرب، فشارخون باال 
و کاهش وزن انجام روزه متناوب است یعنی به 
این صورت که فرد ۱۶ ساعت از روز را هیچ 
غذا و نوشــیدنی و آب مصرف نکند و پس از 
۸ ساعت مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکه تثبیت قند خون، کنترل 
حافظه و بهتر شدن حافظه و شستشوی کبد از 
فواید روزه داری اســت، گفت: به شرط اینکه 
در فاصله افطار تا سحر افراد مایعات الزم را 
بنوشــند ایام روزه داری فرصت مناسبی برای 
آب شــدن چربی ها و حفظ ســامت کبد و 

قندخون و بیماری های دیگر است.
  رئیس کمیته نورویورولوژی ایران در پاسخ 
به این پرســش که چه کســانی نباید روزه 
بگیرند، گفت: افرادی که کاهش کارکرد کلیه 
دارند، افزایش کراتین خون در آنها وجود دارد 
نباید روزه بگیرند همچنین افرادی که در حال 
حاضر دیالیز می شوند و یا کسانی که عفونت 
ادراری دارند به دلیل اینکه باید مایعات فراوان 
بنوشید و آنتی بیوتیک مصرف کنند روزه داری 

برای آنها مناسب نیست.
  مهراد با اشــاره به اینکه افرادی که در حال 
حاضر ســنگ کلیه دارند و سنگ آنها درمان 

نشــده باید حتمًا از روزه داری اجتناب کنند.   
ناگفته نماند افرادی که روزه می گیرند و دچار 
سوزش ادراری هستند این مسئله حکایت از 
دو موضوع برای آنها دارد یا نشان می دهد که 
آنها کم آب در فاصله افطار تا سحر می نوشند 
و یا اینکه دارای عفونت ادراری هســتند که 
این قضیه باید علت یابی شود و پس از درمان 

نسبت به روزه داری اقدام کنند.
  وی بیان داشــت: کســانی که دیابت دارند 
به  ویژه افرادی که انسولین مصرف می کنند به 
دلیل اینکه میزان مصرف غذا و قند خون آنها 
باید کنترل شود روزه برای آنها مناسب نیست 
ولی بیماران دیابتی که روزانه یک تا دو قرص 
مصــرف می کنند اگر قرص های قند خود را 
در سحر و افطار مصرف می کنند روزه داری 
برای آنها مشکلی نخواهد داشت.وی با اشاره 
به اینکه افراد گرفتار تیروئید پرکار روزه داری 
برای آنها مناسب نیست، گفت: البته این قضیه 

برای بیماران کم کاری تیروئید متفاوت است 
و می توانند این بیماران نســبت به روزه داری 

اقدام کنند.
  رئیس کمیته نورویورولوژی ایران خاطرنشان 
کرد: کسانی که داروهای متعدد مانند داروهای 
فشــارخون داروهای درمان ســرطان و یا 
بیماری های دیگر را مصرف می کنند و یا عمل 
جراحی کلیه انجام داده و استنت در کلیه آنها 
وجود دارد باید نســبت به انجام روزه داری 

امتناع کنند.
  وی گفت: همچنین افــرادی که زخم معده 
فعال دارند، گرفتــار عفونت های حاد مانند 
ســرماخوردگی آنفوالنزا و کرونا هستند و یا 
در دوره نقاهت این بیماری هستند نباید روزه 
بگیرند همچنین افرادی که گرفتار سینوزیت 
حاد، اســهال، التهاب مفصل و آرتروز هستند 

روزه داری برای آنها مناسب نیست.

  ســرویس ســالمت // اســتادیار دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( با بیان اینکه ورزش 
استرســی مثبت را به فیزیولوژیک بدن وارد 
می کند، مطرح داشت: به دنبال فعالیت ورزشی 
فرد احســاس می کند از نظر جسمی قوی تر 
و توانمندتر شده اســت و به دنبال توانمندی 
جسمی حتما افزایش توانایی روحی و کاهش 

استرس نیز حاصل خواهد شد.
  دکتر علیرضا شــمس الدینی درخصوص مفهوم 
اســترس گفت: استرس زمانی رخ می دهد که فرد 
احساس می کند بین آن توانایی ها یا قابلیت هایی 
که خود فرد دارد و آن انتظاراتی که از آن فرد در آن 

موقعیت خاص می رود، توازنی وجود ندارد.
  استرس مثبت و منفی چیست؟

  وی خاطرنشــان کرد: اســترس یــک واکنش 
بیولوژیکی طبیعی و خاص در بدن اســت و سبب 
می شود مواد شــیمیایی و هورمون هایی در بدن 
انسان به هنگام بروز استرس رهایی یابد و عملکرد 

فیزولوژیکی بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.
  این اســتاد فیزیولوژی ورزشــی افزود: حاال اگر 
این عوامل محرک که باعث بروز رهایش این مواد 
می شود، در حد طبیعی باشند باعث می شود استرس 
به افزایش عملکرد طبیعی بدن منجر شود که به آن 
استرس مثبت می گویند. وی گفت: اما اگر محرک 
طوری باشد که عملکرد فیزیولوژیکی را بیش از حد 
تحت تأثیر قرار دهد و رهایش مواد روی عملکرد 
فیزیولوژیک اثر منفی داشته باشند، به آن استرس 

منفی می گوییم.
  ترشــح دو هورمون حیاتی بعد از بروز 

استرس
  شمس الدینی اظهار داشت: در هنگام بروز استرس 
دو هورمون مهم داریم که ترشــح می شوند یکی 
آدرنالین و یکی کورتیزول و باعث بروز واکنش هایی 
در بدن ماننــد افزایش ضربان قلب، افزایش میزان 
تنفس، افزایش تعریق و پرخاشگری، بر هم خوردن 
خلق و خو و حتی تهوع و مشــکات گوارشــی 

می شوند.
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل در 
رابطه با هورمون آدرنالین گفت: آدرنالین هورمونی 
است که باعث افزایش ضربان قلب می شود، روی 
عروق و عضات اسکلتی اثر می گذارد و هنگامی 
که فرد تحت تاثیر قرار میگیرد، با افزایش گردش 
خون، منجر می شود خونرسانی به عضله فرد بیشتر 
شود تا فرد بتواند در مقابل استرس پاسخ مناسبی 

را بروز دهد.
  وی اضافه کرد: هورمون کورتیزول هم هورمونی 
است که وقتی که ترشح پیدا می کند، باعث افزایش 
گلوکز خون می شود یعنی قند خون را باال می برد و 

این باال رفتن فند خون به مغز کمک می کند که مغز 
عملکرد بهتری را در هنگام اضطراب داشته باشد.

  شــمس الدینی تأکید کرد: البته اثرات بد ترشــح 
هورمون کورتیزول که هورمونی استرسی است در 
بلند مدت عبارتند از افزایش وزن، فشار خون باال، 
اختاالت خواب، دیابت نوع دو و ضعیف شــدن 

سیستم ایمنی بدن.
  ورزش بدن را به ســمت تعادل می برد و 

استرس را کنترل می کند!
  این فیزیولوژیســت ورزشی با اشــاره به اینکه 
ورزش استرسی مثبت را به فیزیولوژیک بدن وارد 
می کند، گفت: ورزش باعث یک ســری تغییرات 
فیزیولوژیک در بدن می شــود و به نوعی منجر به 
این می شود که مسیر سیگنالی داخل بدن تنظیم و 
بدن به سمت تعادل و طبیعی واقعی فیزلوژیک برود. 
وی ادامه داد: ورزش انســجام فیزیولوژیک بدن را 
بهبود می بخشد و استرس های نا به جا را از طریق 
رهایش هورمون ها و مواد شیمیایی کنترل می کند. 
گاهی اوقات استرس چه در کوتاه مدت و چه بلند 
مدت فرد را دچار افسردگی می کند و ورزش باعث 
کاهش افسردگی هایی می شود که به دنبال استرس 

ایجاد شده اند.
  ورزش چگونه منجر به آرامش بخشــی 

می شود؟
  شــمس الدینی تصریح کرد: همچنین ورزش بر 
روی مســیر هورمون هــای درون ریز بدن مانند 
هیپوتاالمــوس، هیپوفیز و غده فــوق کلیوی هم 
اثر می گذارد و در این اثرگذاری باعث می شــود 
مسیر فیزیولوژیک ترشــح مواد شیمیایی مؤثر بر 

اضطراب، منسجم و متعادل شوند. استادیار دانشگاه 
علوم پزشــکی بقیه اهلل )عج( گفــت: وقتی ورزش 
می کنیم یک ســری مواد شــیمیایی تحت عنوان 
اندورفین ها از بدن ترشح می شوند و یک ماهیت 
شبیه مسکن ها در بدن دارند و باعث آرام بخشی و 
آرامش درونی بدن می شــوند و حتی اگر دردهای 
جزئی هم داشته باشیم، ترشح این مواد باعث کاهش 

درد می شود.
  چه نوع ورزش هایی استرس ما را کاهش 

می دهند؟
  وی با بیــان اینکه انواع ورزش هــای هوازی، 
کششی و مقاومتی می توانند روی کاهش اضطراب 
و استرس اثر بگذارند، بیان داشت: ما دو نوع ورزش 
هــوازی داریم یک نوع »ورزش هوازی ممتد« که 
فرد ۳۰ دقیقه می دود و یک نوع »ورزش هوازی 
تناوبی« کــه فرد یک دویدن های کوتاه مدت یک 
دقیقه ای را با حداکثر شدت انجام می دهد و یک و 
نیم تا دو دقیقه استراحت می کند و دوباره این کار 

را تکرار می کند.
  شمس الدینی یادآور شــد: ورزش های هوازی 
چه به طور تناوبی و چه ممتد روی کاهش استرس 
موثرنــد و از جمله ورزش هــای هوازی مؤثر بر 
استرس می توان به شنا کردن، دویدن های بلندمدت 
یا تناوبی و فعالیت های ایروبیک اشــاره کرد. این 
استاد فیزیولوژی ورزشی گفت: ورزش های کششی 
هم خیلی کمک کننده هســتند زیرا وقتی شما یک 
کششــی روی عضله و مفاصل اعمــال می کنید 
به نوعی باعث ریلکس شــدن عضله می شوید و 
فشار را از روی عضله، عروق خونی داخل عضله 

و بافت هــای اطراف عضله بر می دارید و به نوعی 
احساس آرامش می کنید.

  وی ادامــه داد: به دنبال ورزش های کششــی، 
افزایش جریان خون را در واقع در بافت های بدن 
داریم و فشار و بار از روی مفاصل برداشته می شود 
و به دنبال آن رهایش هورمون های موثر بر آرامش 
بخشی نیز ترشح خواهد شــد. از جمله تمرینات 

کششی می توان به پیاتس و یوگا اشاره کرد.
  ورزش منجر به افزایش توانمندی جسمی 

و روحی می شود
  علیرضا شــمس الدینی مطرح کــرد: تمرینات 
مقاومتی مانند وزنه زدن هــم می تواند به کاهش 
اســترس کمک کند. اما در کل متناسب با خلق و 
خوی فرد باید ورزش را انتخاب کنیم. هر فعالیت 
ورزشــی ای که برای فرد لذت بخش باشد حتما 
اثرات بهتری را برای کاهش استرس آن فرد دارد. 
مثا نمی توان به طور انتخابی گفت حتما شما باید 

بدوی تا اضطرابت کم شود.
  وی اظهار کرد: حتی گاهی ورزش های برخوردی 
مانند بوکس هم می تواند منجر به کاهش اضطراب 
در برخی افراد شــود یعنی فردی با ضربه زدن به 
کیسه بوکس هیجانات کاذب بدنش تخلیه می شود 
و به نوعی کاهش اســترس را برای خودش فراهم 
می کند. عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل به بهداشت نیوز گفت: در مجموع به دنبال 
فعالیت ورزشی فرد احساس می کند از نظر جسمی 
قوی تر و توانمندتر شده است و به دنبال توانمندی 
جســمی حتما افزایش توانایــی روحی و کاهش 

استرس نیز حاصل خواهد شد.

راه های تشخیص آلرژی بهاره از کرونا 

شیرهای گیاهی یا شیر گاو، کدام بهترن؟ 
مزایای روزه داری
 از نگاه پزشکی 

  ســرویس ســالمت // رییــس مرکــز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
تهویه هوا را از مهم ترین عوامل کنترل کرونا و ابزاری 
نامرئی ولی بــا کفایت عنوان کــرد و گفت: یکی از 
قدرتمندترین ابزارها در برابر انتقال ویروس کووید۱۹ 

تهویه مناسب هوا است.
  دکتر علیرضا ناجی با بیــان این که یکی از قدرتمندترین 
و مهم تریــن ابزارها در برابر انتقال ویروس کرونا، تهویه هوا 
است، افزود: تهویه ابزاری است که کیفیت هوا را به صورت 

نامرئی بهبود می بخشد.
  وی ادامه داد: سایر ابزارهای مبارزه با ویروس کووید ۱۹ از 
تهویه هوا ملموس تر هستند، تجسم نحوه رفتار این ویروس 
در فضاهایی با تهویــه ضعیف می تواند به ما در درک بهتر 

تاثیربازدارندگی آن کمک کند.
  عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی 
توضیح داد: به طور مثال اگر فردی در گوشه اتاق فاقد تهویه 
کافی سیگار بکشد، آن اتاق پر از دود می شود و سایرین نیز 
آن هوا را تنفس می کنند ولی در تهویه مطبوع، این مشکل 

به مراتب کمتر است.
  ناجــی تاکید کرد: همه در یک اتــاق باهم دائما هوایی را 
تنفس می کنند که بــه تازگی از ریه های افراد دیگر در آن 
اتاق خارج شده اســت و این موضوع بسته به میزان تهویه 

می تواند، متفاوت باشد.
  وی بــا بیان این که افرادی که در حال تنفس در یک اتاق 
هســتند مدام در حال تبادل میکروبیوم های تنفسی خود با 
یکدیگر هستند، گفت: این در شرایطی مشکل ایجاد می کند 

که فردی دارای بیماری عفونی تنفسی باشد.
  رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی یادآور شد: اگر فردی بیماری عفونی تنفسی 
داشته باشــد، آنتی ذرات معلق تنفســی می توانند حامل 
میکروب باشند و این موضوع مشکاتی برای سایرین ایجاد 

می کند.
  براساس گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، ناجی با بیان این که کرونا از طریق قطرات تنفسی 
منتقل می شود، ادامه داد: شستن دست ها و فاصله گذاری 
اجتماعی برای کنترل کرونا موثر است ولی برای محافظت در 
برابر قطرات تنفسی حامل ویروس که توسط افراد آلوده در 

هوا منتشر می شوند، کافی نیست.
  وی افزود: این مشــکل در محیط های سرپوشیده یا بسته 
به ویژه محیط هایی که شلوغ هستند و تهویه ناکافی ندارند، 

شدیدتر است.
  رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه با یادآوری 
این که امروز در سراســر دنیا بحــث و اصرار بر ضرورت 
بازگشایی هایی اســت، تاکید کرد: باید برای کاهش و قطع 
زنجیره کرونا، ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی فضاهای 
اختصاص داده شده به کاس های درس و اماکن پرتردد از 

تهویه مناسب برخوردار باشند.

استرس 
را با این ورزش ها 

مدیریت کنید 

  سرویس ســالمت // یک متخصص طب ایرانی، با اشاره به 
تغییر ساعت خواب افراد در زمان روزه داری، توصیه هایی را 

برای استراحت روزه داران مطرح کرد.
  ناصر رضایی پور با اشــاره به شرایط خاص ماه رمضان و تغییر 
ســاعات خواب، گفت: حدود ۲ تا ۳ ساعت پس از افطار سبک 

بخوابید و از بیدار ماندن تا سحر پرهیز کنید. 

  وی افزود: حداقل یک تا ۱.۵ ســاعت برای وعده ســحر وقت 
بگذاریــد و پس از ســحر نیز یک تا ۲ ســاعت بیدار باشــید.
 رضایــی پور تاکید کرد: از خوابیــدن بافاصله پس از نماز صبح 

بپرهیزید.
  وی ادامه داد: ســاعات نخستین روز تا ظهر زمان مناسبی برای 
مطالعه و درس خواندن اســت. در صورت احساس ضعف شدید 

یا عطش شــدید در طول روز استراحت کنید ولی تاش کنید این 
خواب حدود میانه روز باشد که هوا گرم است و تا جای ممکن از 

خوابیدن در نزدیکی غروب آفتاب بپرهیزید.
  این متخصص طب ایرانــی گفت: خواب روزانه باید در محیطی 

ساکت، تاریک و همراه با تهویه مناسب باشد.

ساعت خواب در ایام روزه داری چگونه باشد؟ 



امام محمد تقی )ع(: ناشکری نعمت ، چون گناهی نابخشودنی است
)روضه بحار ج 2 ص 364  (

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به : روزنامه منطقه جنوب کشور
بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

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.

نمايندگي استانها:
جنوب سیستان و  بلوچستان  شهریار سروش 09158453646         
کرمان  آرزو توکلی چترودی            034-91019101     
کهگیلویه و بویراحمد  علیزاده             09173413270  
یزد    علیرضا حائری زاده                 09334053156          
فارس عزیزاله قهرمانی                     09171140997   
خوزستان  حسن سیالوی                 09362706723
بوشهر    مهران سلطانی نژاد             09211487009

سرویس شهرستانها : سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور: امین زارعی

سرویس اجتماعی و حوادث: علی زارعی

سه شنبه  30 فروردین  1401
17 رمضان 1443
سال بیست و یکم شماره  3861

روزنامه  سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی  
گستره توزیع : منطقه جنوب کشور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : یعقوب دبیری نژاد 

 بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، یزد

تلفن : 32243734-32246384 -32222793 
 32222635    نمابر:32246600

دفتر : بندرعباس - بلوار امام خمینی )ره( -  سه راه دلگشا 
برج نیلوفر - ورودی غربی-طبقه پنجم - واحد 23

daryanews_bnd@yahoo.com : پست الکترونیکی

چاپ مهدوی کرمان تلفن: 32134838 - 034

سردبیر : سمیه هاشمی پور 
دارای ضریب کیفی 64/20 و رتبه دوم
 در میان روزنامه های منطقه ای کشور

daryanews.ir : اینستاگرام

ارشد نظامی ارتش در هرمزگان:

ارتش ایران مایه آرامش ملت های منطقه است

 گروه خبر // مدیرکل شیالت هرمزگان در اولین 
نشست شــواری حفاظت منابع آبزیان شیالت 
هرمزگان در سال ۱۴۰۱ که با حضور معاون صید 
و بنادر ماهیگیری شــیالت هرمــزگان، معاون 
برنامه ریزی و توســعه منابع شــیالت استان، 
سرپرســت یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت 
هرمزگان، جمعــی از فرماندهــان پایگاه های 
حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان، جمعی از 
روئسای شیالت شهرستان ها و مسئولین شیالت 
استان برگزار شد، تقویت و ارتقای یگان حفاظت 
منابع آبزیان شیالت استان را از برنامه ها و اولویت 

مهم شیالت هرمزگان در سال ۱۴۰۱ خواند.
  به گزارش خبرنگار دریا، عبدالرسول دریایی در این 
نشست با اشاره به رشد حدود ۵۰ درصدی  در معرفی 
متخلفین صید و صیادی به کمیسیون تخلفات در سال 

۱۴۰۰و همچنین افزایش فعالیت ها و کشفیات یگان 
حفاظت منابع آبزیان شیات هرمزگان در سال گذشته 
گفت: این مهم با وجود کمبــود نیرو و تجیهزات در 
یگان حفاظت منابع شیات هرمزگان با تاش جهادی 
و شــبانه روزی و همچنین حمایــت های نیروهای 
نظامی، انتظامی، دستگاه قضا، سازمان شیات ایران 

و استانداری محقق شده است.
 وی تشــدید برخورد با صید و صیــادی مخرب و 
غیرمجــاز به ویژه اســتفاده از ادوات صیادی مخرب 
پرساین ماهیان تجاری و ترال را در دستور کار یگان 
حفاظت منابع شــیات آبزیان قرار داد و تصریح کرد: 
بی شک ذخایر آبزیان انفال بوده و انقراض و آسیب به 
هرگونه آبزی در دریا خساراتی جبران ناپذیر و مخرب 
است. دریایی همچنین افزایش گشت های کنترلی صید 
غیرمجاز با تجمیع نیروهای یگان از سراسر استان را در 

دستور کار یگان حفاظت منابع آبزیان شیات استان 
قرار داد و تاکید کرد: پویایی و فعالیت یگان حفاظت 
منابع آبزیان باوجود کمبود نیرو و منابع مشهود است،اما 
باید با همه محدودیت ها شاهد ارتقای فعالیت ها و و 

حفاظت از ذخائر باشیم.
مدیرکل شیات هرمزگان با تاکید بر برگزاری جلسات 
شورای یگان حفاظت منابع آبزیان به صورت ماهانه 
و در سطح همه  شهرستانهای شیاتی، در این نشست 
دســتور داد تا ســرحد ممکن همه امکانات و منابع 
شیات هرمزگان در اختیار حفاظت از منابع دریا  در 
راستای برخورد با صید غیر مجاز قرار گیرد و از هیچ 

کوششی در این راستا دریغ نشود.
گفتنی اســت، در این نشت حاضرین به بیان مسائل 
و مشکات پیش روی و همچنین ارائه راهکارهای 

پیشنهادی پرداختند.

مدیرکل شیالت هرمزگان تاکید کرد 

برخورد قاطع با صید مخرب غیرمجاز ترال و پرساین ماهیان

  گروه خبر // طرح سرشــماری و انبارگردانی در 
بندر شــهید رجایی با هدف به روز رســانی آمار 
کاالها و کانتینرهای موجود در ترمینال های بندری 

و دریایی از روز دوشنبه به مدت ۲ ماه آغاز شد. 
  معــاون امور بنــدری و اقتصــادی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان در مراســم توجیهی این طرح در 
جمع نمایندگان ترمینال های کانتینری مستقر در بندر شهید 
رجایی و دســتگاه های ناظر این طرح، هدف از اجرای 
طرح سرشــماری و انبارگردانی بندر شــهید رجایی را 
به روزرســانی آمارها و عینیت بخشی کاال و کانتینرهای 

موجود جهت رفع مغایرت های احتمالی عنوان کرد. 
  منصور خرمشــکوه گفت: این طرح به منظور حفظ و 
صیانت و کنترل فیزیکی تمامــی کاالها و تجهیزات در 
راســتای پاسخگویی به دســتگاه های نظارتی طی بازه 
زمانی ۲ ماهه با نظارت حــوزه معاونت امور بندری و 
اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، دستگاه 
قضا، اداره کل بازرســی استان و پلیس امنیت اقتصادی 

اجرا خواهد شد.
  وی، تشــکیل دبیرخانه راهبــردی و نظارت بر فرآیند 
سرشــماری، برگزاری جلسات هماهنگی با بخش های 
مربوط طرح، تهیه دســتورالعمل ها و رویه های اجرایی 
مورد نیاز، نظارت مستمر بر فرآیند سرشماری و پایش 
و اصاح امور در حین اجرای طرح و جمع بندی و ارائه 
گزارش را از جمله وظایف دستگاه ناظر در طول اجرای 
طرح سرشــماری و انبارگردانی در بندر شــهید رجایی 
عنوان کرد.خرمشــکوه ضمن تاکید بــر اهمیت و درک 
اجرای این طرح مهم در بندر شــهید رجایی یادآور شد: 
شفافیت، دقت و نظارت بر کار بسیار برای ما مهم است و 
اعتقاد داریم همه باید در قبال دستگاه های ناظر به صورت 

شفاف پاسخگو باشیم.
  »اعظمی نیا« نماینده دادســتان عمومی و انقاب مرکز 
استان هرمزگان نیز، اجرای سرشــماری در حوزه های 
مختلف را یکی از ضروریات و الزامات در هر سازمانی 
دانســت که انجام دقیق آن می تواند بــه برطرف کردن 

مشکات و برنامه ریزی دقیق  فعالیت های سازمانی کمک 
شایانی نماید.وی با اشاره به اباغ دستورالعمل این طرح به 
تمامی شرکت های مستقر در بندر شهید رجایی ادامه داد: 
این کار نیاز به همت و کوشش همه دست اندرکاران طرح 
دارد، لذا کارشناسان و مسووالن انبارها و محوطه ها در 

ارائه آمار و مستندات دقت کافی داشته باشند. 
  نماینده دادستان عمومی و انقاب مرکز استان هرمزگان 
افزود:پس از اتمام سرشماری و جمع بندی نهایی وجود 
مغایرت در هیچ پایانه ای پذیرفته نیســت و مسوولیت 
صحت اطاعات ارائه شده برعهده شرکت اجرا کننده این 

طرح خواهد بود.  
  به گزارش ایرنا، بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین 
بندر تجاری کشوراســت کــه درجریــان بازدید های 
رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و ســایر مســووالن 
در سال گذشــته وســالجاری برا تعیین تکلیف کاالها 
 در انبارها مــورد تاکید بوده و موجــودی آنها همواره 

به روزرسانی شود.

  گروه خبر //  ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی در 
منطقه و فرمانده منطقه یکم نداجا گفت: ارتش ایران 
مایه آرامش ملت و باالتر مایه آرامش ملت های منطقه 
بوده و دکترین ما دفاعــی و راهبردی ما بازدارندگی 
فعال برای اســتقرار صلح و امنیت در کشور و البته 

کشورهای منطقه است. 
  امیر دریــادار دوم رضا قربانی به مناســبت ۲۹ فروردین 
و در آییــن رژه روز ارتش در ســاحل بندرعباس افزود: 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران در سایه خودباوری، 
خوداتکایی نوآوری امروز بزرگترین نیروی مقتدر مسلح در 
منطقه اســت.وی ادامه داد: هدف این قدرت نظامی صلح و 
امنیت است نه تجاوز و حمله به مظلومان، این نیروی مسلح 
همواره در پی دفاع از مظلومان اســت. فرمانده منطقه یکم 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران اضافه کرد: 
نیروهای کشورهای منطقه بیایند و از ارتش ایران بیاموزند و 
دنبال فتنه در منطقه نباشند، به کودکان مظلوم، زنان و پیران در 

کشور یمن حمله نکنند.
  امیردریادار قربانی ابراز داشت: حمله به مظلومان برای کسی 
افتخار نمی آفریدند و ننگ ۲ جهان را برای متجاوزان به وجود 
خواهد آورد، کمک به تروریست ها در کشورهای سوریه، لبنان، 

یمن و عراق به چه معناســت.وی خطاب به کشورهای حمله 
کننده به یمن گفت: بمباران مردم مظلوم یمن به چه معناست، 
دنبال چه هدفی می گردید آیا کشتن کودکان برای شما غرور 
آفرینی می کند و اقتدار به وجود می آورد، شما بذر کینه را در 
مردم منطقه پاشیدید و پاسخ آن را دیر یا زود خواهید گرفت.

 معنویت مهمترین مولفه ایجاد بازدارندگی است.
  ارشد نظامی ارتش جمهوری اسامی ایران در هرمزگان در 
بخش دیگری از ســخنان خود بیان کرد: دست یابی به توان 
دفاعی باال و ایجاد بازدارندگی مولفه های مهمی دارد که یکی 
از مهمترین مولفه آن ارتقاء معنویت است زیرا دفاع کردن و 
حتی تهاجم اگر بر مبنای اعتقاد و ایمان باشد می تواند اثرگذار 
باشــد. امیردریادار دوم قربانی اظهار داشت: تمام مجاهدت 
خاموش نیروهای مســلح بر این است که در همه ابعاد توان 
دفاعی خود راباال ببرند اما توجه ویژه به عنصر معنویت بسیار 
مهم و اساسی است و در این ماه عزیز که ماه ضیافت و نزول 

رحمت الهی است می توان نهایت بهره برداری را کرد.
  وی ادامه داد: ســالروز ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری 
اسامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسامی ایران را گرامی داشته و محضر مقام 
معظم رهبری، خانواده های شهدای و جانبازان و ارتش همیشه 
قهرمان، سپاه پاسداران انقاب اسامی، نیروی انتظامی همیشه 

بیدار و ملت ایران تبریک می گویم.
  فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران اضافه کرد: با به ثمر رسیدن انقاب اسامی، ارتش که 
پیکره اصلی آن را جوانان برومند و خانواده های مســلمان 
ایرانی تشکیل می داد به ندای آسمانی رهبر انقاب لبیک گفته 
و در نتیجه هم صدا و همراه با امت در براندازی رژیم ســتم 

شاهی ستیزی بی امان با عوامل ستم شاهی و دشمنان خارجی 
انجــام داد. امیردریادار دوم قربانی گفــت: ارتش به عنوان 
نخستین بازوی توانمند نظامی انقاب در جهت اهداف مقدس 
انقاب اســامی تاش های بی نظیر و مستمری را با ایثار و 

فداکاری در ابعاد مختلف آغاز کرد.
  وی یادآور شد: آن روز که در آستانه پیروزی انقاب اسامی 
بودیم ارتش در میان دوراهی خواسته های یک رژیم نامشروع 
و به ظاهر حاکم بر کشور و از طرف دیگر خواسته های یک 
ملت و خواســته امام و رهبری، دومــی را بر گزید و مورد 
تقدیر امام )ره( قرار گرفت. وی اشــاره کرد: در آن زمان که 
توطئه گران و فتنه انگیزان با اهداف پلید و خواست سیاسی 
خواستار انحال ارتش بودند امام با پاسخی صریح و روشن 
در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۸ ارتشیان را مورد عنایت قرار داده 
و فرمودند نیروی زمینی که در نوک حمله های دشمنان و فتنه 
گران بوده است به حق چهره راستین، شکست ناپذیر و استوار 
خویش را در دفاع از مرزهای گسترده کشور نشان داده است.
ارشد نظامی ارتش جمهوری اسامی ایران در هرمزگان بیان 
کرد: شجاعت ها و رشادت های نیروی هوایی و پدافند هوایی 
و خلبانان دالور در دفاع از حریم هوایی کشــور نشانه تعهد 
عشق و ایمان آنان به خدا اسام و میهن اسامی است، نیروی 
دریایی همچون ســایر نیروها در آبهای خلیج فارس عرصه 
دریایی و دفاع از مرزهای کشور چون نگینی درخشیده است.
امیر دریادار دوم قربانی تاکید کرد: امام امت ۲۹ فروردین را 
به عنوان روز ارتش نامگذاری کرد و روز پیوستن ارتش به 
مردم را با عبارت لحظه شادی بندگان خدا و یأس ستمکاران 
و نقطه عطف و افتخار آمیز قلمداد می کند، امام راحل با این 
فرمان تاریخی و الهی توطئه شوم دشمنان قسم خورده انقاب 

اسامی را خنثی و موجب اقتدار نظام نوپای انقاب اسامی 
شد. وی افزود: با نگاهی گذرا به تاریخ خونبار انقاب اسامی 
در می یابیم از لحظه نخست پیروزی انقاب ارتش و ارتشیان 
عشق و عاقه و میل باطنی خود را به حرکت توفنده و ستم 
سوز انقاب اســامی به رهبری امام )ره( نشان دادند و در 
اثبات این معنا فداکاری ها و ایثارگری های بسیاری به خرج 
دادند. فرمانده منطقه یکم نیــروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران خاطر نشان کرد: گسستن از رژیم فاسد پهلوی 
و پیوستن به اقیانوس امت و بیعت با امام امت، در هم شکستن 
توطئه های گوناگون دشــمن به ویــژه مقابله با ضد انقاب، 
حضور گسترده و مستمر و چشمگیر چندین ساله در عرصه 
حماسه و شــرف حراست و دفاع از مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایی و از کیان جمهوری اســامی ایران و از همه مهم تر 
تقدیم ۴۸ هزار شهید و حماســه ۲۹ فروردین سال ۶۷ که 
نبرد نابرابر ناوهای جمهوری اسامی ایران با ناوهای جوشن، 
ســهند و سبان با ناوگان نظامی تا بن دندان مسلح آمریکای 

جهان خوار خود شاهدی صادق بر این ادعاست.
  وی تاکید کرد: بی انصافی اســت اگــر از مردانی که برای 
دفاع از کیان انقاب اســامی برای نام خلیج فارس و برای 
قطره قطره این آب های نیلگون قطره قطره خونشــان را فدا 

کردند یاد نکنیم.
  بســیار مدیون عزیزانی هستیم که نامشان را هم 

نمی دانیم
  ارشــد نظامی ارتش جمهوری اسامی ایران در هرمزگان 
گفت: بســیار مدیون مردان شــجاع نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی و شهیدان بزرگی که حتی نامشان را نمی دانیم 
هستیم که اگر نبودند و نمی رفتند و ساحل امن را به دریای 

خطر ترجیح می دادند امروز نه خلیج مان خلیج فارس و نه 
ایران مان ایران بود. امیر دریادار قربانی گفت: یادمان نمی رود 
در آن روزهای غربت جمهوری اسامی ایران و توطئه های 
گروهک ها در منطقه غرب کشور پایگاه هوانیروز کرمانشاه و 
قهرمانانی همچون خلبان کشوری و شیرودی و پایگاه هوایی 
تبریز ایســتادگی کردند، آن ها نگذاشتند امام امت تنها بماند.  
وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران عملیات مهم ثامن ائمه که دل 
امام )ره( و ملت ایران را خشنود کرد و شکست حصر آبادان 
و عملیات مهم بستان، فتح المبین، بیت المقدس و آزادسازی 
خرمشهر را که ارتش جمهوری اسامی در کنار سپاه پاسداران 
انقاب اسامی، نیروی انتظامی و بسیج توانستند قهرمانی های 

بزرگی خلق کنند فراموش نخواهند کرد.
  ارتش مایه آرامش ملت و ملت های منطقه است

  وی اضافه کرد: هر جا امام و رهبر معظم انقاب دســتوری 
دادند ارتش جمهوری اسامی ایران در خط مقدم اطاعت بود، 
امروز ارتش مایه آرامش ملت و باالتر مایه آرامش ملت های 
منطقه است.ارشــد نظامی ارتش جمهوری اسامی ایران در 
هرمزگان گفت: دالورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران امروز از خلیج فارس تا خلیج عدن، از دریای 
عمان تا دریای مدیترانه، آب های آزاد، اقیانوس های اطلس 
شمالی و جنوبی با پرچم به اهتزاز درآمده جمهوری اسامی 

ایران دالورانه حضور خود را در دریاها ثبت می کند.
  به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: این حضورها برای امنیت 
کشورهای ساحلی و امنیت بخشــیدن به آبراه های دریایی 
اســت، امروز دکترین ما دکترین جنگ نیست و دکترین ما 
دفاعی و استراتژی ما بازدارندگی فعال برای استقرار صلح و 

امنیت در کشور و البته کشورهای منطقه است.

 گروه خبر // نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان این 
نکته که شاعران باید در جریان های مختلف پیشرو و پیش گام 
باشند، گفت: هنرمندان و شــاعران نباید دنباله رو جریانات 

متفاوت باشند.  
  حجت االسام والمسلمین محمد عبادی زاده به مناسبت گرامیداشت 
هفتــه هنر انقاب اســامی در دیدار با جمعــی از فعاالن فرهنگی 
هرمزگان اظهار داشت:هنرمندان و شاعران بزرگ و ماندگار، همواره 
در بزنگاه های تاریخ نقش مهم و محوری ایفا کرده اند و از شــاعران 
نسل امروز نیز انتظار می رود در لحظه های حساس بتوانند تصمیم گیری 
و به مسائل ورود کنند.وی با بیان اینکه هنر می تواند پیام های نسل ها را 
منتقل کند و رمز ماندگاری پیام های بین نسلی محسوب می شود، افزود: 
امروز در بستر انقاب اســامی، مجموعه ای از ارزش های مقدس و 

گران بها از طریق هنرمندان و شاعران در حال گسترش است.
  نماینده ولی فقیه در هرمزگان ابراز داشت:شعر را می توان به دو بخش 
مکتبی و غیر مکتبی اشاره کرد که هر دو دارای ارزش هایی هستند. اما 

هنر مکتبی دارای ویژگی هایی اســت که شاعر را با خودش ماندگار 
می کند.حجت االســام والمسلمین عبادی زاده با اشاره به این مطلب 
که؛ هنر مکتبی یعنی هدفمند کردن شعر برای انتشار پیام های ارزشمند 
الهی در جامعه که این مهم به هنر ارزش می دهد، گفت: شاعر رنج ها و 
ارزش های جامعه را نقل می کند و سعی می کند که کمبودهای بین نسلی 
را پر کند. وی گفت: بسیاری از شاعران در طول تاریخ شعر می گفتند 
اما نتوانستند در تاریخ ماندگار شوند، لذا باید بررسی کرد رمز ماندگاری 

حافظ، مولوی و سعدی در طول تاریخ چه بوده است.
  امــام جمعه بندرعباس با تاکید براینکه شــاعران باید در جریانات 
مختلف پیشرو و پیش گام باشند، یادآور شد: هنرمندان و شاعران نباید 
دنباله رو جریانات متفاوت باشند بلکه باید خودشان پیشرو باشند در 

غیر این صورت در کش و قوس تاریخ گم خواهند شد.
 به گزارش ایرنا، از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۶ فروردین ماه در تقویم رسمی 
کشور به مناسبت شهادت شهید سید مرتضی آوینی به عنوان هفته هنر 

انقاب اسامی نامگذاری شده است. 

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

هنرمندان و شاعران نباید دنباله رو جریانات متفاوت باشند

با حضور نماینده دادستان هرمزگان؛

 طرح سرشماری و انبارگردانی در بندر شهید رجایی آغاز شد

گروه خبر // مسلم عاشوری سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری بندرعباس با شهاب عامری نوازنده و سازنده ساز 

عود دیدار کرد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ مسلم عاشوری با حضور در کارگاه ساخت ساز 
عود در محله کوی ملت بندرعباس گفت: شهاب عامری نوازنده و سازنده 
ساز عود متولد ۱۳۷۴ در شهر بندرعباس است و از سال ۱۳۸۸ شروع به 

نوازندگی کرده و از سال ۱۳۹۶ کار ساخت عود را انجام می دهد.
  وی بیان کرد: شهاب عامری در زمینه نوازندگی و ساخت عود از مهارت 
الزم برخوردار است که البته صنایع دستی و موسیقی محلی هرمزگان در 
کل دنیا مطرح است و شهر بندرعباس، عضو شبکه جهانی شهرهای خاق 
یونسکو در حوزه صنایع دستی و آیین های سنتی است و ما نیز در مرکز 
خاقیت و فناوری های نوین شــهرداری بندرعباس تمام تاش خود را 
برای معرفی صنعتگران حوزه صنایع دستی و موسیقی محلی بکار خواهیم 
گرفت و از آنها برای حضور در نمایشــگاه و بازارچه های صنایع دستی 

دعوت خواهیم کرد.

مسلم عاشوری سرپرست مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری بندرعباس:

عود از اصیل ترین سازهای موسیقی در ایران است

میراث فرهنگی،  مدیــرکل   // خبــر  گروه   
گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان گفت: 
بناهای تاریخی این اســتان به مناسبت روز 
جهانــی هموفیلی با نورپردازی ســرخ گون 

شدند. 
  سهراب بناوند در این خصوص اظهار داشت: ۱۷ 
آوریل برابر با ۲۸ فروردین هرســال به عنوان روز 
جهانی هموفیلی نام گذاری شــده است که بر همین 
اساس معبد هندوها و موزه مردم شناسی بندرعباس 

با نورپردازی به رنگ سرخ درآمدند.
  به گزارش ایرنا؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هرمزگان افــزود: این برنامه برای 

آگاهی بخشی در مورد بیماری هموفیلی با همکاری 
انجمن بیماران هموفیلی استان برای حمایت از این 
بیماران به مدت ســه شب در معبد هندوها و موزه 

مردم شناسی خلیج فارس برگزار می شود.

بناهای تاریخی هرمزگان 
به مناسبت روز جهانی هموفیلی سرخ گون شدند

  گروه خبر // مراسم شــبهای قدر در همه امامزاده ها، 
مساجد و حسیینه های هرمزگان برگزارمی شود.  

  این مراسم در بندرعباس با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
امامزاده سیدمظفر )ع( ومسجدجامع هم برگزارمی شود.

سخنران مسجد جامع حجت االسام والمسلمین محمد عبادی 
زاده نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس است.

این مراســم در شــب های ۱۹ و ۲۳ رمضان درمسجد جامع 
بندرعباس از ساعت ۲۲:۳۰  و در شب ۲۱ رمضان از امامزاده 
سید مظفر )ع( از ساعت ۰۰: ۲۳ بصورت زنده از شبکه استانی 
خلیج فارس پخش می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
ستاد کرونا استان از تمام مردم خواسته مهر، کتاب دعا، و قرآن 

شخصی به همراه خود بیاورند.

برگزاری مراسم شبهای قدر 
در هرمزگان  


