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معاون هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان :
نان سنتی در استان گران نمی شود

بخشش اضافه خدمت سنواتی
سربازان هرمزگانی

خریداری ۲۵ هزار تن گندم
 از کشاورزان هرمزگان 

استاندار میدانی و جهادی

   گروه گزارش // نشســت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان با سفارت جمهوری بالروس در 
بندرعباس برگزار شد. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی هرمزگان در این جلسه با بیان اینکه از 
استان هرمزگان مهد فرهنگ و تمدن اســت؛ اظهار داشت :استان هرمزگان به عنوان قطب مهم کشاورزی کشور در طول 
ســال و با تولید انواع محصوالت کشاورزی و باغی خارج از فصل و همچنین داشتن ظرفیت دروازه های صادراتی، نقش 
راهبردی در رونق تولید و اقتصاد کشــور دارد.محمدرضا صفا با اشاره به ظرفیت های هرمزگان در حوزه های مختلف و 
مســتعد بودن این استان برای سرمایه گذاری افزود: شرایط اقلیمی و آب و هوایی در استان هرمزگان به گونه ای است که 
تغییرات فصولی همچون زمستان و تابستان تاثیر چندانی در فعالیت های زراعی کشاورزان ندارد و کشاورزان در هر زمانی 
که اراده کنند، می  توانند دست به کشت محصوالتی بزنند که دیگر استان ها امکان کشت آن ها را ندارند و بر همین اساس این 
استان به بهشت کشاورزی خارج از فصل در سطح کشور شهرت یافته است.صفا اظهار داشت : درحوزه ایجاد گلخانه های 
تولید محصوالت کشاورزی نیز طرح های بزرگی در هرمزگان در حال انجام است و تحوالت خوبی را در این حوزه شاهد 
هستیم که می توانیم متناسب با نیاز کشورهای هدف محصوالت را تولید و صادر نماییم.وی گفت:هرمزگان با تالش های 
صورت گرفته از استان های پیشرو در اجرای طرح های کشاورزی و شیالت است.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و 

کشاورزی هرمزگان افزود: بخش عمده ای از محصوالت کشاورزی کشور در هرمزگان تولید می شود و از این حیث در 
بسیاری از محصوالت مهم مانند گوجه فرنگی، پیاز، بادمجان، هندوانه، خرما و مرکبات رتبه  نخست را به خود اختصاص 
داده اســت.صفا خاطرنشان کرد: امیدواریم در بحث مراودات تجاری با کشــور بالروس به ویژه در بخش کشاورزی 
 دســتاوردهای بسیار خوبی رقم بزنیم.وی تصریح کرد : اتاق بازرگانی هرمزگان تاکید بسیار ویژه ای در بحث مبادالت
 بین المللی و شناساندن ظرفیت های استان هرمزگان در بحث اقتصادی و گردشگری به کشورهای هدف دارد و تاکنون 
با اتاق های بازرگانی کشورهای متعددی ارتباط برقرار کرده و دستاوردهای بسیار خوبی نیز به دنبال داشته است.صفا 
گفت: با توجه به ظرفیت های استان هرمزگان، ارتباط با یکی از اتاق های بازرگانی بالروس که بتواند از ظرفیت های این 
استان استفاده نماید، برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.صفا افزود: پیشنهاد می شود ارتباط وبیناری مشترک بین 
فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی ایران و بالروس برقرار شود. وی از سفیر و تجار بالروس برای بازدید از مزارع کشاورزی 

و خرمای هرمزگان دعوت کرد. 
*  ظرفیت های بالروس 

  دیمیتری کالتسوف سفیر فوق العاده وتام االختیار جمهوری بالروس در این جلسه با بیان اینکه هدفمان توسعه تجاری است؛ اظهار 
ادامه در همین صفحهداشت آمادگی داریم همکاری دوجانبه ای ای را در بحث تجاری و کشاورزی را داشته باشیم.

صفا : امیدواریم در بحث مراودات تجاری با کشور بالروس به ویژه در بخش کشاورزی دستاوردهای بسیار خوبی رقم بزنیم

از كليه متقاضيان دعوت به عمل می آيد پس از دريافت شرح خدمات درخواستي و فرم هاي ارزيابي الزم و تكميل آن اسناد را در سه پاكت جداگانه 
)شامل ضمانت نامه بانكی ، اسناد ارزيابی و پيشنهاد قيمت ( مهر و موم شده ، مطابق با جدول زمانی مناقصه تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 

1401/03/03 به آدرس ذيل ارسال نمايند .
 آدرس جهت ارســال اسناد :استان هرمزگان ، بندرعباس ، كيلومتر 13 جاده بندر شهيد رجايي ، منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي 

خليج فارس ، مجتمع صبا فوالد خليج فارس، واحد حراست
متقاضيان برای آگاهی بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های 3100 با كد 0۷6 داخلی 235 )اطالعات بازرگانی- مهندس رودكی( 

و داخلی318 ) اطالعات فنی- مهندس افروزنيا ( تماس حاصل نمايند .
 شـايان ذكر است به پيشنهاداتي كه داراي شرايط مشخص شده در مناقصه نبوده و همچنين خارج از زمان و مكان مقرر ارسال گردند ، ترتيب 

اثر داده نخواهد شد .
 هزينه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

آگهی تجدید مناقصه 
خدمات بهره  برداری از سیستم برق مجتمع صبا فوالد خلیج فارس

 بشماره 01-101

آخرین مهلت دریافت اسناد
1401/02/26

تاریخ گشایش پاکت ج
1401/03/10

آخرین مهلت تحویل پاکات
1401/03/03

تاریخ گشایش پاکات الف و ب
1401/03/03

شركت صبا فوالد خليج فارس در نظر دارد » خدمات بهره  برداری از سیستم برق مجتمع صبا فوالد خلیج فارس« را از طريق برگزاري مناقصه 
 يک مرحله اي با انجام ارزيابی كيفی به پيمانكاران واجد شــرايط محول نمايد . لذا از كليه اشــخاص حقوقی كه در اين حوزه فعاليت دارند ، 
دعوت به عمل می آيد جهت دريافت پاكات اختصاصی مناقصه به آدرس: بندرعباس - كيلومتر 13 بزرگراه شهيد رجايی - منطقه ويژه اقتصادی 

صنايع معدنی و فلزی خليج فارس- شركت صبا فوالد خليج فارس - واحد حقوقی مراجعه نمايند .
نحوه دریافت اســناد مناقصه : 1- واريز مبلغ 500.000 ريال بابت خريد اســناد به شــماره حســاب 1036203591 و شــماره شــبا 

IR5۷0۷00001000223620359001 نزد بانک رسالت گلشهر بندرعباس به نام شركت صبافوالد خليج فارس .
2-ارسال نامه اعالم آمادگی كه در آن ايميل رسمی آن شركت همراه با شماره تماس با كارشناس مربوطه ذكر شده باشد ، به عالوه فيـش واريزی 

به دبـيرخانه كميسيون معـامالت به آدرس ايميل زير با موضـوع اعـالم آمادگی برای شركت در مناقصه 01-101 
 Email: tco@sabasteel.co

پس از دريافت فيش های ارسالی ، اسناد مناقصه ، قرارداد و تمامی تغييرات احتمالی از طريق ايميل به مناقصه گران ارسال و اعالم خواهد شد .
تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه مبلغ 1.۷25.000.000 )يک ميليارد و هفتصد و بيست و پنج ميليون ( ريال

جدول زمانی انجام مناقصه :

حضور سفیر بالروس در هرمزگان 

افزایش مراودات تجاری و کشاورزی 
بین اتاق بازرگانی هرمزگان و بالروس

گروه خبر // همزمان با ۱۱ اردیبهشت 
ماه روز جهانی کارگر با حضور مدیرکل 
معاونین،  هرمــزگان،  مالیاتی  امور 
دادستان انتظامی مالیاتی و سرپرست 
حراســت از کارگران اداره کل امور 
مالیاتی هرمزگان طی جلسه ای تقدیر 

شد. 
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رضا 
آخونــدزاده، مدیــر کل امــور مالیاتی 

هرمزگان با تبریک هفتــه کار و کارگر 
گفت: هفته کار و کارگر یادبود بوسه پیامبر 
بزرگ اسالم)ص( بر دست های پینه بسته 
کارگرانی است که همه شرف و عزتشان 
در دستان زحمت کششان متجلی است.
مدیر کل امــور مالیاتی هرمزگان افزود: 
هفته کار و کارگر، تداعی گر تالش، همت 
و زحمات ارزشمند کارگران سخت کوش 

در عرصه های کار و فعالیت در سراســر 
جهـان و ایران اسالمی است.کارگرانی که 
عامل اصلی توسعه، شکوفایی اقتصادی و 
اقتدار هر کشور بوده و از ارکان اساسی 

تولیـد محسوب می شوند. 
   زحمت کشــانی کــه بنا بــه فرموده 
بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایـران، 
حضرت امـــام خمینی)ره(، حیات یک 
ملت، مرهــون کار و تالش آنهاســت.
رضا آخونــدزاده ادامــه داد:جایگاه و 
نقش کارگران، این بازوان توانمند تولید 
و توســعه بر هیچ کس پوشیده نیست؛ 
چرا کــه کارگران عزیز، چه در روزهای 

مبارزه انقالبی ملت ایران و چه در طول 
ســال های غرورآفرین دفــاع مقدس 
همواره ثابت کرده اند در صف اول ایثار 
و جانبازی هستند و عاشقانه ندای امام 
امت خویــش را لبیک گفته اند که یاد و 
خاطره شهدای واالمقام کارگر را گرامی 
می داریــم.در پایان رضــا آخوندزاده، 
ضمن  هرمزگان  امورمالیاتــی  مدیرکل 
تشــکر از زحمات و تالشهای دلسوزانه 
کارگــران اداره کل و همراهــی آنها در 
تحقــق اهداف اداره کل برای ایشــان و 
و  بزرگوارشان آرزوی سالمتی  خانواده 

طول عمر کرده و از ایشان تقدیر نمود. 

تجلیل از کارگران امور مالیاتی 
هرمزگان

ادامه از تیتر یک //
  کالتسوف افزود: در جمهوری بالروس مانند هرمزگان، کشاورزی 
پیشرفته ای داریم و خدمات ویژه ای در این بخش داریم.وی افزود: 
کارخانه تراکتورسازی بالروس جزو هشت کارخانه برتر جهان است 
و تجهیزاتی که در این کارخانه تولید می شود، بین 25تا 450 اسب 
بخار است که قابل استفاده در زمین های کوچک وبزرگ کشاورزی 
 است.ســفیر فوق العاده وتام االختیار جمهوری بــالروس افزود:
  دستگاه های جمع آوری محصوالت کشاورزی و از جمله کمباین تولید 
می کنیم.کالتســوف اظهار داشــت : عالقمندیم از ایران سبزیجات 
و خشــکبار و میوه و... بخریم و همچنین تجــار ایرانی و بالروس 
باهمدیگر ارتباط مســتقیم داشته باشــیم. وی افزود: عالوه بر کود 
 شــیمیایی، فن آوری داریم که خاکی که قابل اســتفاده نیســت را 
می توانیم حاصلخیز کنیم. وی افزود:نقاط مشترک زیادی بین دو کشور 
داریم. وی افزود: پیشنهاد می کنم ارتباط وبیناری بین اتاق بازرگانی 
هرمزگان و بالروس برقرار شود. وی افزود: موافقت نامه هایی بین 
وزرات های جهادکشاورزی دو کشور امضاء می شود  . وی گفت: 
آمادگی داریم نمایندگی برای عرضه ماشین آالت کشاورزی بالروس 
در ایران داشــته باشیم. ســفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری 
 بالروس با بیان اینکه کارخانــه های تولیدی بالروس محصوالت 
 جمــع آوری کشــاورزی را تولیــد مــی کننــد و کل تجهیزات 
 دستگاه ها در بالروس تولید می شود، بالروس را یکی از بزرگترین 
تامین کننده های کود پتاسیوم در بازار جهانی معرفی و تاکید کرد: هر 
فعالیت اقتصادی می تواند دو جانبه باشد.دیمیتری کالتسوف با بیان 
اینکه ما حاضر هستیم از ایران سبزیجات تازه و خشکبار خرید داشته 
باشیم و در سفارت پیشنهادات تجاری می گیریم که گوجه فرنگی 
را نیز خریداری کنیم، گفت: اگر موافق باشید می توانیم پیشنهادات 
تجاری را به اتاق  بازرگانی هرمزگان بفرســتیم تا تعامالت خوب 
تجاری شکل گیرد و تولید کنندگان خرید داشته باشند و گذشته از 
کود شیمیایی ، فناوری خاک نیز وجود دارد که می تواند کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه بعد از استفاده از این مواد ویژه یک خاک غیرقابل 
استفاده به خاکی حاصل خیز تبدیل می شود، تصریح کرد: بالروس 
به بازار جهانی محصوالت چوبی نیز می فروشد که مبل و محصوالت 
ساخت و ساز از جمله آن موارد است.سفیر فوق العاده و تام االختیار 
جمهوری بالروس با اشــاره به اینکه در بالروس اتومبیل سازی از 
صنایع قابل پیشرفته اســت و ماشین های سنگین و اتوبوس ها از 
دســتاوردهای این کشور است، افزود: در شهر تبریز یک کارگاه ها 
و کارخانه های تولیدی وجود دارد و نقاط مشــترک بین دو کشور 
به وفور دیده می شود.دیمیتری کالتسوف از برپایی نمایشگاهی در 
تهران در ۱۷ ژوئن میالدی و شرکت بالروس در این نمایشگاه خبر 
داد و از رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان و 
سایر حضار جهت شرکت در این نمایشگاه دعوت بعمل آورد و گفت: 
این مذاکرات نیز در تهران ادامه پیدا کند.وی گفت: کمیسیون مشترک 
همکاری اقتصادی بین دو کشور در حال فعالیت است و امیدواریم 
یک نشست مشترک کمیسیون اقتصادی نیز در شهر ونیز برگزار کنیم.
سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری بالروس ابراز داشت: پیشنهاد 
کرده ایم عالوه بر نمایندگان رسمی، نمایندگان تجاری نیز همراه هیات 
باشند. اگر امکان پذیر باشد شما هم می توانید در هیات همراه حضور 
پیدا کرده و در کشور بالروس حضور پیدا کنید و ارتباط مستقیم با 
عوامل تجاری برقرار شود. در نظر داریم که یک ارتباط با استانی از 
کشــور بالروس برقرار کنیم و می توانیم یک ارتباط ویژه بین اتاق 

بازرگانی هرمزگان و کشور بالروس نیز ایجاد کنیم.
*  ظرفیت های هرمزگان

     مجید عســکری دانشیار پژوهشــی مرکز تحقیقات و آموزش 

کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان نیز اظهــار کرد: گلخانه های 
 موجود در اســتان هرمزگان پروتکل کامل تولید محصول را نهایی 
 کرده اند و نمونه هایی که طی 2 سال مطالعه با شرکت های اسپانیایی 
توانسته ایم کامل کنیم به صورت کامال ایزوله و فاقد مواد شیمیایی است.

وی با تأکید بر ترویج گلخانه به دلیل وضعیت نسبی استان هرمزگان 
افزود: در شرایطی که در سراسر نقاط دنیا با مصرف انرژی محصول 
 تولید می شود، در این استان با مصرف کمتر از 20 درصد از انرژی 
 می توانیم محصول تولید کنیم، احداث ســازه های گلخانه به دلیل 
سازه های سبک بوده که قریب به 20 تن در هکتار با کاهش مصرف 
فلز همراه خواهد بود.دانشــیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان بیان داشــت: ایران دارای فوم 
بیولوژیک مبارزه با آفات می باشــد و با تغییر سازه ها از خاک به 
هیدروپونیک شــرایط استفاده از کودهای شیمیایی با گرید بی فائو 
را فراهم کرده ایم.وی ابراز داشــت: بالروس می تواند منبع خوبی 
برای کودهای پتاسه باشــد و یکی از محدودیت های کشور ایران 
 کودهای پتاســه با گرید A می باشد. بســیاری از خاک های ما 
خاک های خشــک و از نظر بیولوژیکی فقیر می باشــد و توسعه 
روابط می تواند زمینه خوبی برای تقویت آن را فراهم کند.دانشــیار 
پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان 
تصریح کرد: اســتان هرمزگان قابلیت توسعه 5 هزار هکتار گلخانه 
را دارد و در ایــن ارتباط می توان همکاری دو طرفه ای در ارتباط 
 با ایجاد گلخانه ها، نگهداری و برداشــت آن با اســتفاده از ابراز و 
 ماشین آالت کشور بالروس داشته باشیم.عسکری اذعان داشت: زمینه 
 همــکاری های علمــی بین دانشــگاه های ایران و بــالروس را 
می توانیم فراهم کنیم و از محققین ارزشــمند بالروس نیز بهره مند 
شــویم. با توجه به اینکه ایران به دالیــل دارا بودن صنایع بزرگ 
پتروشــیمی می تواند در تولید کودهای کامل کمک کند.وی گفت: 
 مطالعات تولید میوه های گرمسیری در زیر سازه های سبک را به اتمام 
 رسانده ایم و محصوالت گرمســیری در امتداد سواحل این استان 
می تواند به صرفه تر از ســایر نقاط دنیا باشد.ایمان جمالی رئیس 
کمیسیون کشاورزی و صنایع وابســته اتاق بازرگانی هرمزگان نیز 
اظهار کرد: در استان هرمزگان محصوالت متنوعی را داریم که بیش 
از 2 هزار میلیارد دالر ارزش محصوالت ما اســت و 400 هزار تن 
تولید مرکبات و بیش از 200 هزار تن تولید خرما، ما در چند حوزه 
مشخص عالقه مند به همکاری مشترک با شما هستیم و چنانچه شما 
در این موضوع جدی باشید آماده هستیم با شما همکاری کنیم.وی 
افزود: ما برنامه ایجاد حدود هزار هکتار گلخانه را در استان هرمزگان 
را داریم که 50 درصد آن انجام شده و می توانیم در زمینه ایجاد شرکت 
مشترک برای انتقال تکنولوژی و ایجاد گلخانه های مدرن همکاری 
داشته باشیم.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی 
هرمزگان گفت: تولید خوبی در زمینه تراکتور داریم، اما می توانیم در 
زمینه کمباین مشــارکت کنیم و شرکت تولیدی  در استان هرمزگان 
داشــته باشیم.جمالی ادامه داد: در زمینه ساخت و تولید کانتینرهای 
یخچال دار می توانیم دســتاوردهای خوبی را داشته باشیم و تولید 
شناورهای صیادی و صنعتی می تواند یکی دیگر از مباحث کاری 
 مان باشد.وی تاکید کرد: تولید ساندویچ پنل برای احداث سردخانه و 
سازه های مشابه آن می تواند انجام شود و همینطور در خصوص کود 
می تواند موضوع صحبت ما باشد.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
وابسته اتاق بازرگانی هرمزگان بیان کرد: چارجوب مورد عالقه ما 
برای گفت و گو، ایجاد شرکت مشترک، انتقال تکنولوژی و افزایش 
سطح همکاری می تواند باشد.راشد دهقانی نائب رئیس انجمن خرما 
هرمزگان اظهار کرد: تنوع خرما در اســتان هرمزگان بسیار زیاد و 
کیفیت آن بسیار عالی می باشد، خرما میوه ای بسیار مقوی، دارای قند، 

ویتامین های مختلف است و در ایران بالغ بر 400 رقم خرما موجود 
است که ۶0 قلم از خرمای ایران که جزو محبوبت ترین آنها می باشد 
در استان هرمزگان کشت می شود .وی افزود: استان هرمزگان با سطح 
زیر کشت ۳5 هزار هکتار رتبه چهارم کشور را دارد، از لحاظ تولید 
قریب به 200 هزار تن تولید سالیانه و در رتبه 5 کشور قرار داریم.نائب 
رئیس انجمن خرما هرمزگان گفت: حجم مصرف خرما و تازه خوری 
 آن ۹0 هزار تن و 50 هزار تن مصرف صنعتی دارد.دهقانی ادامه داد: 
مرغوب ترین خرمای تولیدی را در اســتان هرمزگان می توانید به 
دســت آورید، خرمای پیارم که برند جهانی می باشــد و همچنین 
خرمــای خاصویی از موارد منحصر به فرد این محصول هســتند.
وی اضافــه کرد: اولین خرمای کشــور و همچنین آخرین خرمای 
کشــور در این اســتان برداشــت می شــود. با توجه به تنوع و 
محبوبیت خرما در این اســتان، هرمزگان در تولید و صادرات این 
خرما سرآمد اســت. در حال حاضر به کشورهای روسیه، آلمان و 
قطر خرما صادر می شــود.وی گفت: اســتان هرمزگان می تواند 
انواع خرمای مرغــوب ایران را برای تجار بــالروس تامین کند. 
 لذا به عنوان پیشــنهاد تاکید می کنیم که جلســات تخصصی را در 
آینده ای نزدیک با تجار بالروس برگزار نماییم و همچنین در زمان 
برگزاری جشنواره خرما در ایران از تجار بالروس دعوت می شود 
حضور داشته باشند و تنوع خرمایی را ببینند.دهقانی گفت: حاضر 
هستیم در حوزه داشت و برداشت خرما از تکنولوژی کشور بالروس 
استفاده نماییم و همچنین اســتفاده بهینه از تکنولوژی بسته بندی 

محصول نیز دور از دسترس نیست.
*  ظرفیت های آبزی پروری هرمزگان 

   مهردادبازرگان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان 
هرمزگان نیز با بیان ظرفیت های هرمزگان در حوزه محصوالت آبزی 
گفت:هرمزگان منطقه گرم ومناسب برای پرورش آبزیان است واستان 
هرمزگان  ازلحاظ  تولید محصوالت پرورشی آبزی در دنیا برند است. 
بازرگان افزود :میگوی تولیدی استان از لحاظ تست گوشت و مزه از 
نوع وانامی در دنیا در جایگاه نخست است. وی اظهارداشت :۱2هزار 
هکتار اراضی زیر کشت میگو داریم که 8هزار هکتار بهره برداری و 
4هزار هکتار در حال آماده ســازی است. ظرفیت نهایی و استعداد 
50 هزار هکتار برای کشت میگو داریم. در حال حاضر ۳0هزار  تن 
تولید میگو داریم و در آینده با بهره برداری از ۱2 هزار هکتار، این 
تولید به 50 هزار تن می رسد. در پرورش ماهی در قفس ۶هزار تن 
تولید داریم. وی افزود :برنامه تولیدی برای چهارسال آینده 50هزار 
تن است و ظرفیت شناسایی شده 200هزار تن ماهی در قفس داریم. 
بازرگان گفت:در این زمینه ســرمایه گذاران جذب شدند و برای 
پرورش ماهی و میگو و آماده جذب سرمایه گذار خارجی داریم. وی 
افزود در دنیا محصوالت مان صادر می شود. وی گفت: ۳00هزار 
 تن برداشت در دریا در اســتان داریم. خرچنگ جزو محصوالت 
 عمده مان است. ماهیان یال اسبی صادرات اصلی به چین است.وی گفت:

گونه های مطلوبی که در بازار دنیا مشتری دارد، در خلیج فارس تولید 
می شــود. آمادگی برای صادرات ماهی و میگو به بالروس داریم. 
درحال حاضر عمده میگو به چین و روسیه صادر می شود.وی گفت: 
4هزار تن میگو به روسیه صادر کردیم. اگر مسیر حمل ونقل هموار 
شــود صادرات افزایش می یابد.بازرگان گفت: با توجه به نزدیکی 
بالروس به ما، می توانیم میگوی باکیفیت وبا قیمت مناسب به بالروس 
 صادر کنیم. به هرنوع ســفارش تجار بالروس ، می توانیم تولید و
بسته بندی کنیم تا در بازار بالروس عرضه کنند. شرکت های مان کد 
بازار مشترک اروپا دارد . توانستیم وارد بازار چین و روسیه شویم. 
آمادگی داریم با شــرکت های بالروس همکاری مشترکی داشته 

باشیم.

حضور سفیر بالروس در هرمزگان 

افزایش مراودات تجاری و کشاورزی بین اتاق بازرگانی هرمزگان و بالروس
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در مراسمی با حضور فرماندار بندرعباس ؛
مدیر جدید امور آب و فاضالب منطقه سه بندرعباس 

معرفی شد
  گروه خبر // در مراســمی با حضــور فرماندار بندرعباس و قائم 
مقــام مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان، مدیــر جدید امور آب و 
فاضالب منطقه سه بندرعباس معرفی شد.به گزارش خبرنگار دریا ، 
در این مراسم با حکم عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل آبفای هرمزگان 
محمدرضــا برخورداری به عنوان مدیر جدیــد امور آب و فاضالب 
منطقه سه بندرعباس منصوب شد.محمد مرودی فرماندار بندرعباس 
در مراسم معارفه مدیر جدید امور آب و فاضالب منطقه سه بندرعباس 
با اشاره به اهمیت موضوع آب افزود: سه موضوع آب، برق و جاده از 
نیازهای اساسی در شهرستان بندرعباس است.وی ابراز امیدواری کرد، 
با تالش مدیر جدید امور آب و فاضالب منطقه سه بندرعباس شاهد 
تحوالتی در حوزه آبرســانی به روستائیان باشیم.در ادامه این مراسم 
خلیل یکتاپرست قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
با اشاره گستردگی خدمات در مرکز استان افزود: با توجه به جمعیت 
ســاکن در شهرستان بندرعباس، خدمات دهی در حوزه آب در قالب 
سه منطقه انجام می شود که منطقه سه صرفا در مناطق روستایی واقع 
در شرق بندرعباس خدمات آبرسانی انجام می دهد.وی تصریح کرد، 
واحد اندازه گیری در شــرکت آب و فاضالب لیتر بر ثانیه است و این 
نشان می دهد که آبفا در هر لحظه باید به مردم خدمات دهد.قائم مقام 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به توانمندی های 
برخورداری در حوزه مدیریت افزود: وی جوان و پر انرژی اســت و 
سابقه کار در حوزه آبرسانی بویژه در روستاها را دارد و مطمئنا نیروی 
موفقی در این مسئولیت خواهد بود.گفتنی است، در پایان این مراسم با 
حضور فرماندار بندرعباس حکم مدیر جدید مدیر امور آب و فاضالب 

منطقه ۳ بندرعباس به برخورداری اعطا شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان :
 سرمایه گذاری اپراتورهای تلفن همراه 

در هرمزگان بازگردانده می شود
  گروه خبر //  مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان 
گفت: ســرمایه گذاری و تجهیزاتی که اپراتورهــای تلفن همراه برای 
توســعه شــبکه و بهبود خدمات دهی خود در مرکز این اســتان ها 
اختصاص می دهند به علت مبلغی که از آن ها در خواســت می شود 
بازگشت خورده و به سایر استان ها برده می شود. احد قویدل فرد با بیان 
اینکه قبول داریم شبکه در برخی مناطق شهر بندرعباس دچار مشکل 
است، مثال زد: اپراتوری تجهیزاتی برای بهبود و توسعه شبکه خود در 
بندرعباس اختصاص داده اما این تجهیزات به مراکز و شهرهای سایر 
استان  ها برده می شود.وی در خصوص چرایی این رخداد بیان کرد: برای 
رفع این مساله مناطق شهرداری بندرعباس بایستی همراهی بیشتری با 
اپراتورهای تلفن همراه داشته باشند و حق ورودی و حق اجاره کمتری 
مطالبه کنند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان ادامه داد: 
برای بهبود وضعیت شبکه در یک منطقه بایستی دکل احداث شود که 
این به فضای 40 متر مربعی نیاز دارد و زمانی که اپراتور برای دریافت 
زمین به مناطق شهرداری مراجعه می کند با مبالغی روبه رو می شود که 
به نسبت ســایر شهرها بسیار باالست.قویدل فرد اضافه کرد: همچنین 
برای آنکه این دکل فعال شود بایستی فیبرنوری به محل آن برده شود 
که برای این کار هم بایســتی مجوز حفاری گرفت و انتظار از مناطق 
شهرداری همکاری و همراهی بیشتر در این زمینه است.به گزارش ایرنا؛ 
وی یادآور شد: تجهیزاتی که اپراتورهایی برای توسعه شبکه در شهر 
بندرعباس اختصاص داده اند به علت همین مبالغ درخواستی بازگشت 

می خورد و برای سایر استان ها اختصاص می یابد.

خبر
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سرمقاله

 چند روز قبل تصاویری از استاندار هرمزگان در حین بازدید از 
فروشگاه های سطح شهر بندرعباس منتشر شد که بازتاب زیادی 
داشــت. گویا ایشان خودشان خواسته اند وضعیت فروشگاه ها را 
بخصوص برای توزیع اقالمی که کمبود و قیمت شــان در روزهای 
اخیر حاشیه ساز شده بود را رصد کنند و اثرات مصوبات ستاد تنظیم 
بازار را مشاهده کنند که اقدامی ارزنده است و نمی خواهند فقط به 
گزارش های معاونان، مدیران و کارشناسان اکتفا نموده و در پشت 
درب های بسته مصوباتی را داشته باشند که از این روحیه میدانی 
وجهادی بودن شان بایستی تشکر کرد. این روحیه را در استانداران 
سابق نداشتیم که بدون اطالع و مانند شهروندی عادی بخواهند در 
بازار و اماکن مختلف حضور داشته باشند تا واقعیت ها را خودشان 
ببینند وبشنوند. البته بازدیدهای استاندار از حوزه ها و مناطق مختلف 
از آنجا مورد توجه اقشار مختلف و رسانه ها و فعاالن فضای مجازی 
 قرار دارد که بدون َخدم و َحشــم و بدون. اطالع قبلی و... حضور 
می یابد و با لباس معمولی می رود که خیلی ها حتی نمی دانند که 
ایشان عالی ترین مقام دولتی در استان است. در نماز جمعه هم در بین 
مردم می نشینند وبعد از نماز هم با مردم گفتگو می کنند. مردمی بودن 
مهدی دوستی در راستای اهداف دولت مردمی آیت ا... سیدابراهیم 
رئیسی است که رئیس جمهور هم به راحتی در بین مردم و اقشار 
مختلف حضور می یابند وسفرهای شهرستانی و استانی کم خرج و 
پراثر دارند تا واقعیت ها را از نزدیک ببینند و دغدغه ها و گالیه ها 
و شکایات و انتقادات و پیشنهادات مردم را بشنوند که البته این شیوه 
 رفتار رئیس جمهور که مورد اســتقبال مردم قرار گرفته است، اما 
غربی ها و غربگرایان از این رفتار مردمی رئیس جمهور دل خوشی 
ندارند و به خشم آمده  و هیاهو و جنجال می کنند و می دانند که مردم 
با این رفتار رئیس جمهور و دولتمردان، به انقالب و نظام امیدوارتر 
شــده اند وبه همین دلیل به هر شــیوه ای برای تخریب این دولت 
انقالبی و مردمی اقدام می کنند. البته مردم تفاوت خادم و خائن را 
بخوبی تشخیص می دهند وبه همین دلیل بطور حتم نقشه های شوم 
دشمنان انقالب و نظام اسالمی نقش بر آب می شود. استان هرمزگان 
که لقب قطب اقتصاد کشــور را یدک می کشد، اما از آن طرف در 
فقر وفالکت، محرومیت، گرانی و بیکاري نیز در جایگاه نخســت 
کشوری قرار دارد و نشان از ضعف مدیریت وبی توجهی دولت های 
گذشته به این استان است که انتظار می رود با تدابیر دولت سیزدهم 
به مردم استان و تالش برای رفع تبعیض ها در حوزه های مختلف، 
هرمزگانی ها بزودی عدالت را در همه بخش ها لمس کنند. تاکنون 
هرمزگانی ها شاهد تبعیض وبی عدالتی بوده اند و حتی برخی مدیران 
دولتی قبلی که در این دولت هم بوده وهستند، نتوانستند خودشان را 
بــا این دولت همراه کنندوضرباتی را به اعتماد عمومی وارد کرده و 
نیاز است در این بخش اصالحات وتغییراتی انجام پذیرد.  البته نیاز 
است که مدیران استانی نیز همگام وهمراستا با سیاست های دولت 
در بین مردم حضور یابند وبازدید هــای میدانی را از حوزه های 
تحت مدیریت شان داشته باشند و نخواهند در پشت درب های بسته 
 برای رفع مشکالت حوزه هایشان تصمیم گیری کنند. چند روز قبل 
گالیه ای از یکی از کارگران شرکت روی بندرعباس را دریافت کردم 
که به محض ارسال به فرماندار بندرعباس، بالفاصله ایشان تماس 
گرفتند و اعالم کردند که همان لحظه پیگیری الزم را انجام داده و در 
محل شرکت هم حضور می یابند که بحمداهلل منجر به رفع این مشکل 
که دوماه کارگران با آن دست و پنجه نرم می کردند، شد. همین جا هم 
جا دارد از استاندار محترم بخاطر این حسن انتخاب در فرمانداری 
بندرعباس قدردانی کنم که مدیــری میدانی و جهادی وانقالبی را 
 به عنوان فرماندار بندرعباس برگزیــده اند. از طرفی دیگر انتظار 
 مــی رود مدیرانی که همچنان بر ریل قطار دولت قبل ســوارند و 
نمی خواهند با دولت سیزدهم همراهی کنند، عزل شوند ومدیران با 
روحیه انقالبی و جهادی و متعهد و متخصص جایگزین شوند ومسببان 
وضع موجود نباید فرصت ادامه حضور با سیاســت های سابق را 
داشته باشند. همچنین از استاندار هرمزگان انتطار می رود بازدیدهای 
میدانی از حوزه های مختلف را افزایش دهند تا واقعیت ها را ببینند و 
بشنوند و بتوانند نسخه پیچی بهتری را برای برون رفت از مشکالت 
 داشــته باشــند و مدیران دیگر را نیز ملزم کنند تا میدانی در تمام 
عرصه ها حضور داشته باشند و بصورت رسمی اعالم کند که این 
دولت مدیرپشت میزنشین نیاز ندارد که نتیجه پشت میزنشینی مدیران 
را در اســتان هرمزگان با کســب رتبه های برتر در فقر وفالکت، 
محرومیت، گرانی و بیکاری مشــاهده کــرده ایم و هرمزگانی ها 
همچنان تاوان این ضعــف مدیریت ها را می دهند. البته چند روز 
قبل اســتاندار هرمزگان. از رســانه ها و مردم و.... خواسته اند که 
مصوبات سفرشان را به شهرستان ها رصد کنند واز ایشان ومدیران 
مربوطه بخواهند این مصوبات را بطور کامل اجرایی کنند که نشان 
می دهد نمی خواهند مصوبات ابتر بماند و  بدنبال تحقق آنهاست 
که اقدامی تحســین برانگیز بشمار می رود.  خبرهای ناخوشی از 
روستای محروم تیرور میناب در هفته ها و روزهای اخیر دریافت 
کردیم. خانواده های محرومی که بدون کولر و یخچال هســتند و 
سقف های خانه های برخی ساکنان ناایمن بوده و بیماران محرومی 
دارد که برای درمان درمانده شــده اند. کودکانی که با پای لخت و 
لباس های نامناسب در کوچه ها هستند و آرزویشان داشتن کفش 
و دمپایی ولباس و درس خواندن، داشــتن اسباب بازی و... است. 
 در محالت حاشــیه نشــین بندرعباس که فاضالب روان است و 
کوچه هایش نیز به پاتوق معتادان، مواد ومشروب فروشان و اراذل 
واوباش وسارقان تبدیل شده است و خانه های فرسوده بی سند که 
ایمنی الزم ندارند وکمبود اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی 
و... در ایــن محالت وجود دارد که از اســتاندار انتظار می رود از 
این مناطق بازدیدهای میدانی ســرزده و بدون پیش اعالمی داشته 
باشند ومشکالت را از نزدیک ببینند و دردها را بشنوند تا ان شاءاهلل 
بتوانند تصمیمات اثرگذاری را برای این مناطق داشته باشند. امید 
می رود استاندار محترم با اقشار مختلف از جمله کادر بهداشت و 
درمان، فعاالن صنعتی، صیادان، کارگران، کشــاورزان، بازاریان و 
حتی کسانی که سوخت بری و قاچاق می کنند و... گفتگو کنند تا 
دغدغه ها را بهتر وبیشتر بشنوند و ببینند و تصمیمات گره گشایی 
اتخاذ شود. بایستی عالی ترین مقام استان اطالع داشته باشند که چرا 
عده ای حاضر می شــوند جان شان را به خطر بیندازند وبه سمت 
ســوخت بری و قاچاق پرخطر بروند که برخی حتی جان شان را 
ازدســت می دهند و شاید زمانی که واقعیت ها را ببینند وبشنوند، 
آنگاه بتوانند تصمیمات مناسب تری را برای اشتغالزایی جوانان و 
مردمان هرمزگان اتخاذ کنند تا صنایع نیروی موردنیازشــان را از 
سایر اســتان ها وارد نکنند وطرح رزاق و... در هرمزگان نیز اجرا 
شود و هرمزگان صنعتی و معدنی وتجاری رتبه اول بیکاری را در 
کشــور به خود اختصاص ندهد.  البته چند هفته قبل هم که تجار 
وبازرگانان اتاق بازرگانی هرمزگان نشستی صمیمی با نماینده عالی 
 دولت در استان داشتند و شنونده دغدغه های شان بودند، رضایت 
بازرگانان و فعاالن اقتصادی را از اینکه استاندار شنونده دغدغه ها 
 ومشکالت شان بودند، شاهد بودیم که بطور حتم در اتخاذ تصمیمات

 این حوزه و رفع چالش های اقتصادی و بازرگانی، این جلسه اثرگذار 
 است و بحمداهلل تعامل خوب ومناسبی بین اتاق بازرگانی استان و

 استاندار هرمزگان نیز وجود دارد. البته در سایر حوزه ها نیز بدلیل 
 تعامالتی که بین شــخص استاندار و آن صنف واقشار وجود دارد، 

    علی زارعیرضایت مندی ها در حال افزایش است.

استاندار میدانی و جهادی

 گروه خبر //  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
هرمزگان گفت: پس از پیگیری های متعدد ۲۰۰ نفر از 
ایثارگران بدون زمین، در سطح استان زمین جهت 

ساخت مسکن دریافت کردند. 
   عطا ناوکی در نشست هم اندیشی شورای معاونان ستادی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان با اشاره به واگذاری 
زمین به 200 نفر از ایثارگران بدون زمین افزود: در اجرای 

فرآیند جانمایی، طراحی نقشــه و سیاست های واگذاری 
زمین، در جلسه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور 
معاون رئیس جمهور و اســتاندار استان به نیابت از 200 
ایثارگر، به ۱0 نفر از جامعه هدف سند واگذاری زمین اعطا 
شــد.وی در بخش دیگری بیان کرد: برنامه تحولی بنیاد 
پیرامون برنامه های عملیاتی پی ریزی شده و همه کارکنان 
بنیاد استان درگیر فعالیت های گســترده خواهند شد.به 

گزارش ایرنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان 
با اشــاره به انجام اقدامات قابــل توجهی در حوزه های 

مختلف در ســال گذشــته اضافه کرد: بــا بهره گیری از 
ظرفیت های موجود موفق به ارتقا در عملکرد بنیاد شدیم.

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان خبر داد

واگذاری زمین
 به۲۰۰ نفر از ایثارگران هرمزگان

 گروه خبر //  مشاور عالی فرمانده کل 
قوا در نیروهای مسلح در جریان بازدید 
از بندر شهید رجایی با بیان اینکه اتخاذ 
راهبرد دریا محور نقش تعیین کننده ای 
در اقتصــادی ملی و منطقــه ای دارد، 
 برتوســعه تقویــت اقتصــاد ملی با 
بهره گیری از ظرفیت های دریایی تاکید 

کرد.  
   »سرلشــکر ســید  یحیی رحیم صفوی« 
با همراهی ۳2 نفر از اســاتید و دانشجویان 

دانشگاه عالی دفاع ملی از بخش های مختلف 
بندر شــهیدرجایی بازدید و در خصوص 
راهبردهای توسعه دریا محور و نقش آن در 
سیاست اقتصادی ملی و منطقه ای به بحث 
و گفتگو پرداختند.سرلشکر صفوی در این 
نشســت گفت: وقتی یک منطقه الیه های 
ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک 
برهم منطبق می شــود، آن منطقه راهبردی 
خواهــد بود و هنگامی که یــک منطقه از 
وزن برتر راهبردی و ژئوپلیتیکی برخوردار 

شــود، همه قدرت های جهان به آن منطقه 
چشم خواهند دوخت.وی افزود: با توجه به 
موقعیت استراتژیک خلیج  فارس، تنگه هرمز 
و دریای عمان برای تبادالت تجاری، اتخاذ 
راهبرد دریا محــور نقش تعیین کننده ای در 
روند صادرات، ترانزیت و اقتصاد این منطقه 
دارد.مشاور عالی فرمانده کل قوا در نیروهای 
مســلح افزود: ظرفیت ها و توانمندی های 
توســعه استان های جنوبی و به ویژه استان 
هرمزگان در حوزه دریایی و بندری به دلیل 
برخــورداری از 2 هزار و2۳8 کیلومتر نوار 
ساحلی و بیش از ۷۱بندر بزرگ و کوچک 
در توســعه اقتصاد ملی بسیار حائزاهمیت 
اســت.وی در بخشی از این بازدید با اشاره 
به اعمال سخت ترین تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی ایران به ویژه در حوزه های دریایی 
اظهار داشت: با توجه به موقعیت استراتژیک 

خلیج  فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به 
عنوان گذرگاه دریایی سوق الجیشی، اتخاذ 
راهبرد دریــا محور نقش تعیین کننده ای در 
ســپهر اقتصادی منطقه ایفا کرده و تاثیرات 
به سزایی در روند صادرات و ترانزیت در پی 
دریانوردی  و  بنادر  داشت.مدیرکل  خواهد 
هرمــزگان نیز در جریان این بازدید به بیان 
ماموریت ها و برنامه های تخصصی و کالن 
سازمان بنادر و دریانوردی، جایگاه و نقش 
بندر شهید رجایی در عرصه های بین المللی 
و منطقــه ای و همچنین چشــم اندازهای 
ترسیم شده برای دستیابی به افق های پیش 
رو  پرداخت. به گــزارش ایرنا ؛ علی رضا 
محمدی کرجی ران در ادامه به ســئواالت 
مطرح شده از سوی دانشجویان در خصوص 
نقش منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 
در جذب ســرمایه گذاری هــای داخلی و 

خارجی، طرح های توســعه در حوزه های 
 دریایــی و بنــدری و زیرســاخت های
 پدافنــد غیرعامل در این بندر، توســعه 
زیرســاخت هــای ریلی در ایــن بندر و 
راهکارهای ارتقای جایــگاه این بندر در 
ســطح بنادر جهان پاســخ گفت.بازدید از 
یک فروند کشــتی تجاری  و آشــنایی با 
فرآیند پهلودهــی، تخلیــه و بارگیری و 
مســیرهای متردد دریایی که کشــتی های 
تجاری تــا مقاصد هــدف می پیمایند از 
دیگر برنامه های بازدید سرلشــکر صفوی 
 و دانشــجویان دانشــگاه دافوس بود.بندر 
شــهید رجایی با ظرفیــت جابجایی ۱40 
میلیون تن کاال و ۶ میلیون TEU کانتینر 
یکی از مبادی مهم تجاری کشور محسوب 
می شود که 80 درصد از ترانزیت کاال را به 

تنهایی به خود اختصاص داده است.

سرلشکر رحیم  صفوی تاکید کرد 

تقویت اقتصاد ملی 
با بهره گیری از ظرفیت های دریایی 

پشت پرده سیاست 

  
هراس ضد انقالب از یک سفر 

انتشار خبر سفر آلنا دوهان به ایران سبب عصبانیت حامیان تحریم های آمریکا علیه 
ایران شده است .سال هاست که آمریکا و ایادی و اذناب این رژیم، تروریسم اقتصادی، 
غیرقانونی و ضدبشری خود را علیه مردم ایران اعمال می کنند و گاه در برخی دولت های 
خود از جمله دولت ترامپ به صراحت اعتراف کرده اند که عامدانه شــهروندان عادی 
ایران را هدف تحریم های خود قــرار می دهند. برخی نهادها و مجامع بین المللی نیز 
مانند دیده بان حقوق بشر ســازمان ملل در گزارش های ساالنه خود تصریح کرده اند 
که تحریم های آمریکا بر دسترسی مردم ایران به دارو های اساسی تاثیر گذاشته است.
بر همین اساس، »آلنا دوهان« گزارشــگر ویژه سازمان ملل در این سفر ۱۱ روزه به 
بررســی آثار منفی اقدام های قهری یک جانبه بر بهره مندی مردم ایران از حقوق بشر 
می پردازد.میزان نوشت:خانم دوهان که یک وکیل، محقق و پژوهشگر حقوق بین الملل 
اهل بالروس اســت، در مارس 2020 به عنوان دومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
باره تاثیر منفی اقدام های قهری یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر انتخاب شد. این 
پژوهشــگر پیش از انتخاب به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل، در باره تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه ونزوئال و تحریم عربســتان علیه قطر فعالیت می  کرد.اما سفر 
خانم دوهان به ایران به منظور بررسی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران 
با واکنش منفی و عصبانیت عناصر ضدانقالب و ضدایرانی مستقر در کشورهای غربی 
همراه شــده اســت؛یکی از این عناصرضدایرانی که طی مدت اخیر درباره سفر خانم 
دوهان به ایران واکنش هیستریک نشان داده،  شیرین عبادی است.  این چهره ضدایرانی 
در نامه ای به میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، خواهان آن شده که سفر آلنا 
دوهان، گزارشگر ویژه  در امور تحریم های یک جانبه به ایران لغو شود تا مبادا جهانیان 
از تروریسم اقتصادی اعمال شده از ناحیه اربابانش به مردم ایران آگاه شوند.»دوهان«، 
قرار اســت روز 28 اردیبهشت برای تشریح سفر به ایران نشستی خبری داشته باشد و 
ســپس گزارش نهایی خود از این سفر را در شهریور و مهر ۱40۱ در پنجاه و یکمین 
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می  کند.همین موضوع شیرین عبادی و هم 
قطاران وی را به تکاپو انداخته است تا به هر طریق ممکن در سفر گزارشگر سازمان 
ملل به ایران سنگ اندازی کنند.با نگاهی به مطالب منتشر شده در رسانه های ضدانقالب 
از جمله »بی بی سی فارسی« و »اینترنشنال« نیز خط خبری تخطئه سفر گزارشگر ویژه 
ســازمان ملل در زمینه تحریم ها به ایران کاماًل مشهود است؛ گردانندگان این شبکه ها 
ترجیح داده اند با نادیده گرفتن تضییقات روا داشته شده به مردم ایران بر اثر تحریم های 
ظالمانه و غیرانسانی آمریکا، این گزاره را برجسته کنند که سفر گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در زمینه بررســی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر ایران، در راستای یک 
پروژه تبلیغاتی است! آن ها به کّرات اقدام به بزرگ نمایی بیانیه ۱۱ سازمان به اصطالح 
حقوق بشری علیه ســفر خانم دوهان به ایران کردند و مدام به کارشناسان شان دیکته 
می کنند که سفر گزارشگر سازمان ملل به ایران و گزارش او از تاثیر تروریسم اقتصادی 

آمریکا علیه مردم ایران را بی ارزش جلوه دهند!/میزان
انعکاس

نورنیوز نوشت : تالش ضدانقالب برای موج سواری بر موضوع افزایش قیمت آرد صنعتی 
و تحریک افکار عمومی با انتشار فراخوان های اعتراضی با شکست مواجه شده و شرایط 

در سراسر کشور عادی است.
 دیدارنیوز مدعی شد: سوئد تایید کرد که یکی از شهروندانش در ایران بازداشت شده 
است. این در حالی است که این کشور چند روز پیش به شهروندانش توصیه کرده بود از 

انجام سفر های غیرضروری به ایران خودداری کنند.
 خبر آنالین خبر داد: مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار با اشــاره به این که از میثم نیلی 
عذرخواهی می کنم، گفت: اگر اتهامی به دیگران زده ایم نباید در پستو توبه کنیم بلکه باید 
 بــرای همه بیان کرد و من در این جا به همــه آن هایی که این فایل را در فضای مجازی 
 گذاشته اند می گویم وظیفه شرعی دارند این حرفی را که االن می زنم االن بگذارند و من 
می گویم ساحت آقای نیلی پاک است و در این قضایا نیست.به تازگی طائب افشای جزئیات 
سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه را به میثم نیلی نسبت داده بود و پیش از عذرخواهی 
دیروزش نیز وکیل میثم نیلی با اعالم کذب محض بودن این خبر اعالم کرده بود: شکایت 

موکل بنده از حجت االسالم مهدی طائب در دادسرای ویژه روحانیت تهران ثبت شد.

افشاگری اسپر
بر خالف ادعای دولت سابق آمریکا که وانمود می کرد ترور سردار سلیمانی برای ممانعت از 
یک تهدید قریب الوقوع بوده است، وزیر دفاع پیشین این کشور گفت: ترامپ با انگیزه های 
انتخاباتی دستور ترور این ژنرال ایرانی را صادر کرد . مارک اسپر وزیر دفاع دوم دولت سابق 
آمریکا در کتاب  »سوگند مقدس: خاطرات یک وزیر دفاع در دوران غیرعادی« که قرار 
است به زودی منتشر شود اعتراف کرده است که کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در ســال 2020، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، با اعالم این که 
رئیس جمهور می خواهد یک مقام ارشــد نظامی ایرانی را که خارج از این کشور فعالیت 
می کند ترور کند، باعث شد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا »شوکه شود.«مارک اسپر 
در سراسر این کتاب خود را به عنوان عضوی از گروه مشاوران معرفی می کند که در مقابل 
ایده های بد یا غیرقانونی پیشنهادی ترامپ یا زیردستانش مقاومت می کنند، مانند پیشنهاد 
حملــه به یک مقام ایرانی.وی  می افزاید: ترامــپ جنگ طلبی در قبال ایران را به عنوان 
بخشی مهم از دولتش برای پیروزی مجدد در انتخابات قرار داد و از توافق هسته ای ایران 
خارج شد.این اعتراف بر خالف ادعای دولت سابق آمریکاست که مدعی بود ترور سردار 
سلیمانی برای جلوگیری از یک تهدید قریب الوقوع بوده است. سردار سلیمانی که به دعوت 
رسمی دولت وقت عراق به بغداد رفته بود بامداد سیزدهم دی ۱۳۹8 )سوم ژانویه2020 ( 
در فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ارتش آمریکا قرار گرفت و به همراه ابومهدی المهندس 
جانشین حشدالشعبی عراق به شهادت رسید.اگنس کاالمارد، گزارشگر ویژه  سازمان ملل  
در زمینه قتل های خودسرانه   ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۹ ژوئیه 2020 در گزارش خود به شورای 
حقوق بشر این سازمان ترور سردارسلیمانی را خالف قوانین بین المللی و منشور سازمان 
ملل متحد دانست.کاالمارد در گزارش خود افزود: ایاالت متحده آمریکا نتوانسته مدارک و 
شواهدی را نشان دهد که از خطر فوری قاسم سلیمانی برای شهروندان آمریکایی حکایت 
و در نتیجه هدف گرفتن کاروان خودروهای حامل او در بغداد را توجیه کند.عالوه بر این  
از نظر حقوق دانان  این اقدام تروریستی دولت آمریکا که اکنون روشن شده با انگیزه های 
انتخاباتی ترامپ به اجرا درآمده اســت، بر خالف توافق امنیتی دو جانبه واشنگتن – بغداد 
و مطابق مفاد اعالمیه تعریف تجاوز و اساسنامه رم، مصداق عمل تجاوز شناخته می شود 
و موجبات مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب 
این اقدام نامشروع را فراهم می کند.ترامپ عالوه بر دستوراجرای این اقدام تروریستی,  در 
اقدام دیگری برای جلب حمایت البی صهیونیســتی ، آمریکا را از برجام خارج و با نقض 
تعهدات برجامی  این کشور  بار دیگر تحریم های یک جانبه را علیه ایران وضع کرد و برای 
جلوگیری از بازگشت دولت بعدی آمریکا به این توافق ، بر خالف موازین بین المللی سپاه 
پاســداران  یکی از نهادهای نظامی رسمی ایران را در فهرست گروه های تروریستی خود 
قرار داد.با این شواهد و اعتراف مقام های دولت سابق آمریکا،  این سوال از دولت بایدن که 
مدعی بازگشت به دیپلماسی است مطرح می شود که اگر در ادعای خود صادق است چرا 

همچنان به اقدامات انتخاباتی و تروریستی و ضد برجامی ترامپ پایبند است؟
تازه های مطبوعات

وطن امروز - این روزنامه نوشت : رئیسی در ادامه مسیر دولت و برای تغییر رویه مدیریتی 
کشور و اصالح بسیاری از میراث های نامطلوب باقی مانده از دولت سابق باید تصمیم های 
قاطعی بگیرد که هیچ کدام از این تصمیم ها بدون تثبیت و تقویت ارتباط گیری با مردم »ممکن 
نیست«. چنان که تجربه دولت ها در دهه های اخیر به خوبی نشان داده است ارتباط گیری 

با مردم و به رسمیت شناختن پرسش های شان بیش از همه به کمک دولت ها آمده است.
 شرق - این روزنامه با اشاره به تجربه جراحی های ناموفق اقتصادی نوشت : )مردم( نگران 
تکرار شکست های گذشته هستند. جراحی هایی که نه تنها نتوانسته بار سنگین یارانه ها را از 
دوش دولت بردارد بلکه انواع دیگری از یارانه را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است و عالوه 
بر این که موفق به مهار قاچاق نشــده، ایران را در فهرست ۱0 کشور جهان با بیشترین نرخ 

تورم قرار داده است.
 اعتماد - این روزنامه به نقل از شقاقی شهری، اقتصاددان نوشت : برخی از این گرانی ها به دلیل 
سیاست های اشتباه دولت و برخی دیگر ناخواسته بوده که به تورم وارداتی و جهانی برمی گردد 
و ارتباطی به عملکرد داخل کشور ندارد، اما در کل مجموعه ای از عوامل باعث این تورم در 
کشور شده است و طی 20 سال گذشته به این اندازه نگران وضعیت کشور نبوده ام هم از نظر 

رشد تورم و هم از نظر رکود و دیگر ابرچالش هایی که کشور را با خود درگیر  کرده است.

گروه خبر // اســتاندار هرمزگان در بیانیه ای، خواســتار کمک و 
همکاری مردم شریف استان هرمزگان در راستای نظارت و پیگیری 
اجرای مصوبات ســفرهای استاندار و مدیران استان به بخش های 

مختلف استان هرمزگان شد.
    به گزارش خبرنگار دریا ، متن بیانیه مهندس مهدی دوســتی استاندار 
هرمزگان به شرح ذیل اســت؛ مردم شریف استان هرمزگان؛ در راستای 
حرکت به سمت اســتانی در شان شــما مردم بزرگوار از ابتدای امسال 

 بــه همراه معاونین و مدیران کل دســتگاه های اجرایی، برنامه ســفر به 
بخش های مختلف اســتان را در دســتور کار قرار دادم و در دور جدید 
 چهار سفر به بخش های مختلف داشــتیم که در هر کدام از این سفرها، 
پروژه های معطل مانده و موارد مهم عمرانی و پروژه های رشد، مورد تصویب 
 و پیگیری قرار گرفته است.از آنجایی که معتقدم اجرایی شدن هر یک از این 
برنامه های مهم نیازمند پیگیری و نظارت همگانی است، این مصوبات در جهت 
آگاهی مردم در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.استانداری هرمزگان 

 در نظر دارد تا با ایجاد بستر نظارت مردم بر خود در جهت رشد و توسعه 
بخش های مختلف گام بردارد. قطعا افکار عمومی، رسانه ها و خبرنگاران 
به عنوان چشم بینای جامعه بهترین دیدبان توسعه استان هرمزگان خواهند 
بود. تحقق توسعه متوازن و اجتماعی بر خالف توسعه آمرانه، منوط به دخیل 
 نمودن طبقــات مختلف اجتماعی در طرح ریزی، اجرا و پایش عملکرد 
برنامه ها و مصوبه های عمرانی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی اســت. از 
افکار عمومی درخواست دارم تا با پیگیری مستمر از اینجانب، ادارات کل 
متولی و مجری این برنامه ها، در مسیر تحقق هر چه بهتر و سریع تر این 
اهداف ما را یاری نمایند.آگاهی مردم از طرح هایی که صاحبان و منتفع 
شدگان اصلی آن هستند می تواند به تعمیق هر چه بیشتر گفتگو پیرامون 
آینده استان هرمزگان کمک نماید و امیدوارم که به همت تمام شهروندان 

عزیز شاهد روزهای بهاری برای دروازه پیشرفت ایران عزیز باشیم.

استاندار هرمزگان در بیانیه ای خواستار شد

 نظارت و پیگیری مردم بر اجرای مصوبات سفرهای استانی

 گروه خبر // رئیس کل دادگستری هرمزگان 
از اجرای نخستین رفع تصرف بخش خصوصی 
در ســاحل غربی بندرعباس و بازگشایی ۵ 
معبر دسترسی برای مردم پس از ۳۰ سال در 
حدفاصل بنادر شهید باهنر و شهید رجایی 

خبر داد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ، با دســتور قضایی 
نخستین رفع تصرف بخش خصوصی در ساحل 
غربی بندرعباس اجرا شــد و طی آن پس از سی 
سال تصرف غیر قانونی، بخشــی از مهمترین و 
مرغوب ترین زمین های استان هرمزگان آزادسازی 
شــد.رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از 
بازگشایی 5 معبر دسترسی به دریا به مساحت بیش 
از ۱5 هزار متر مربع در حدفاصل بنادر شهید باهنر 
و شهید رجایی بندرعباس خبر داد.مجتبی قهرمانی 
در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از 
آزادسازی حریم ۶0 متری دریا در محدوده بنادر 
شهید باهنر و شهید رجایی، ایجاد معبر دسترسی 
مردم به دریا نیز در دستور کار قرار گرفت و با توجه 
به اینکه بیش از ۳0 سال از تصرفات غیرقانونی در 
این محدوده می گذشــت و در این مدت مردم از 
دسترسی به دریا محروم بوده اند، صرف آزادسازی 
حریم بدون ایجاد محل دسترسی، حقوق عامه را 
احیاء نمی کــرد؛ لذا با تخریب تصرفات غیرمجاز 
و ایجاد 5 معبر مناســب به مساحت بیش از ۱5 
هزار متر مربع هم اکنون امکان دسترسی مردم به 
سواحل و دریا ایجاد شده است.وی در ادامه افزود: 
 اراضی ساحلی حدفاصل بندر شهید باهنر تا بندر 
شــهید رجایی بندرعباس ۱2,۶ کیلومتر اســت 
که از این میــزان در حدود ۶ کیلومتر به صورت 
غیرقانونی توسط بخش خصوصی تصرف شده بود 

که با تسری طرح آزادسازی سواحل به زمین های 
تصرف شده توســط افراد حقیقی و شرکت های 
متعلق بــه بخش خصوصی، ضمن آزادســازی 
این اراضی و اعاده آنها به بیت المال، مستحدثات 
ایجاد شده در این منطقه نیز تخریب شد.قهرمانی 
در ادامه با اشــاره به دســتور رئیس قوه  قضائیه 
مبنی بر لزوم مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی 
در حریم و بســتر دریا، تصریح کرد: در آخرین 
مرحله از طرح آزادســازی سواحل در حدفاصل 
بنادر شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس با توجه 
به مأموریت ابالغی به دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان هرمزگان، بخش اعظمی از حریم ۶0 
متری رفع تصرف شده است.رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در اجرای طرح 
آزادسازی سواحل این محدوده با توجه به اینکه در 
زمین های مجاور اتوبان نیز انبار هایی به هم پیوسته 
قرار داشتند، پس از بررسی دقیق نقشه های مربوطه 
و تعیین مسیرهای دسترسی، طی چند روز اخیر با 
حضور نماینده دادستان در محل، نسبت به ایجاد 
و بازگشــایی معابر مذکور اقدام شد.نماینده عالی 
قوه قضائیه در استان هرمزگان همچنین با اشاره 
به اینکه بازگشایی معابر و آزادسازی حریم دریا 
در این محدوده کماکان ادامه دارد، یادآور شــد    : 
خوشبختانه هماهنگی و همکاری خوب نهاد های 
دولتی و نظامی با دســتگاه قضایی در راســتای 
آزادسازی حریم دریا نشــان داد که عزمی ملی 
برای تعیین تکلیف سواحل کشور وجود دارد.گفتنی 
است، تا کنون با صدور دستور قضایی مساحتی بالغ 
بر ۳00 هکتار برابر با ۶0 کیلومتر از سواحل استان 
هرمزگان در کرانه های دریای عمان و خلیج فارس 

آزادسازی شده است.

با دستور قضائی صورت گرفت
 نخستین رفع تصرف بخش خصوصی 

در ساحل غربی بندرعباس 

گروه خبر // مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم، 
تاکنون بیش از ۲۵ هزار تن گندم از کشــاورزان گندمکار هرمزگانی خریداری شده 

است.
   به گزارش خبرنگار دریا ، سیروس اسدپور در نشست کمیته بازرگانی سازمان، اظهار کرد: 
از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم امسال، تاکنون 25 هزار و ۷80 تن گندم به ارزش 2۷0۶ 
میلیارد و ۹00 میلیون ریال از کشاورزان گندمکار هرمزگانی خریداری شده است.وی افزود: 
همزمان با برداشت گندم ۱0 مرکز خرید گندم توسط تشکل های تعاون روستایی در استان 
هرمزگان راه اندازی شــده وتاکنون بیش از 2۱ هزار و ۳۹۳ تن گندم های خریداری شده 
به سیلوها حمل شده است.مدیرتعاون روستایی هرمزگان با بیان اینکه شهرستان حاجی آباد 
بعنوان قطب زراعی استان با ۱8 هزار و ۷00 تن بیشترین میزان خرید گندم به خود اختصاص 
داده خاطرنشــان کرد: شهرســتان های رودان، بستک، میناب و تا حدودی پارسیان نیز به 
ترتیب در رتبه های بعدی آمار خرید گندم در سطح استان دارا هستند.وی گفت: همزمان با 
خرید گندم بیش از ۶00 و 80 تن محصول کلزای کشاورزان نیز تا کنون در ۳ مرکز خرید 
در شهرستان های حاجی آباد و رودان خریداری و حمل شده است.بر اساس این گزارش، 
امســال هر کیلوگرم گندم با قیمت تضمینی ۱0 هزار و 500 تومان با ۱,000 تومان جایزه 

تشویقی از گندمکاران خریداری و به مراکز خرید گندم تحویل داده می شود.

خریداری ۲۵ هزار تن گندم
 از کشاورزان هرمزگان 
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فضای مجـازی!
ای کاش از فضای مجازی اثر نبود
این بی پدر مزاحم نسل بشر نبود

ای کاش واتساپ و تلگرام و اینستا
چون چاه ویل در ره هر رهگذر نبود
ای کاش فیسبوک ز فیس و افاده اش
خاری به چشم مردم صاحب هنر نبود
در وادی مجاز حقیقت گریز نیست
چون ما و ناگزیرتر از ما دگر نبود

مصداق آن رطب خور منع رطب کنم
کز خویش در مقایسه هایم خبر نبود
زیرا که بر فضای مجازی عالقه ام

کمتر نبود از تو، اگر بیشتر نبود
با معنویّتم همه جا مادیّت است

کز باطلم به نفع حق اصالً حذر نبود
دنیا و آخرت به متاعی فروختم

کز آن مرا نتیجه به غیر از ضرر نبود
در تندباد حادثه های هزار رنگ

افسوس نخل زندگی ام را ثمر نبود
مرگ از دریچه آمده و می کند نگاه
بر من که هیچ آگهی ام از خطر نبود

باور کنید وارث فردای بدترید
از سرنوشت من چو شما را عبر نبود!

عباس خوش عمل کاشانی
***

گفت و گو با فرزانه
شیشه ای نوشابه دادم من به یک فرزانه ای
»گفت این آب است یا باد است یا افسانه ای!«

گفتمش ماشین عمرم ساکن است عیبش کجاست؟
»گفت از برق است یا باد است یا پروانه ای!«
بردمش در جشنواره! فرش قرمز چون بدید

»گفت یا مستند یا منگند یا دیوانه ای!«
گفتمش: فرزانه جان! لو ده که ویالیت کجاست؟
»گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه ای!«
گفتمش ای ناقال خان! خوب پیچاندی مرا!

گفت ما تیزیم! یا لیزیم یا پرچانه ای
گفتمش راه رسیدن تا مقام و پست چیست؟
گفت تزویج است یا لیست است یا صبحانه ای
گفتمش آن چیست که افزون نگردد مبلغش؟
گفت آن هیچ است! یا پوچ است یا یارانه ای!

    ابیات در گیومه نقیضه بر غزلیست از ابوسعید ابوالخیر
امین شفیعی

طنز

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم 

عالقمندان می توانند آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
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 مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها // سرپرست 
دانشــگاه خلیج فارس بوشــهر از برگزاری همایش 
بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس در تاریخ 

۲۱ اردیبهشت به همت این دانشگاه خبر داد. 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ محمد مدرسی در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به برگزاری همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و 
تمــدن خلیج فارس در تاریخ 2۱ اردیبهشــت، اظهار کرد: 
خلیج فارس اهمیت فوق العاده ای از حیث سیاسی، تاریخی 
و اجتماعی دارد و در این راستا دانشگاه باید مسئولیت های 
خود را ایفا کند.وی اضافه کرد: بر این اساس با برنامه ریزی 
 گروه تاریخ دانشــگاه خلیج فارس، همایــش بین المللی 
خلیج فــارس در حوزه تاریخ، تمــدن فرهنگ با حضور 
اســاتید و صاحب نظران برجســته، نویســندگان مقاالت 
 و فعالین این حوزه برگزار می شود.سرپرســت دانشــگاه 
خلیج فارس بوشهر ابراز امیدواری کرد که با حضور مهمانان 
 ویژه و چهره های شاخص بتوان در هر چه بهتر به پا داشتن پرچم 
 خلیج فارس گام برداشت.دبیر برگزاری همایش بین المللی 
خلیج فارس نیز در این نشســت گفــت: دغدغه برگزاری 
همایش در خور این آبراه مهم از پارســال وجود داشــت 
 و مراحــل اداری آن طی شــد تــا این که اواخر اســفند 
اطالع رسانی در این خصوص انجام گرفت و با پیگیری های 

 رئیس دانشگاه این همایش به سطح بین المللی ارتقا پیدا کرد.
حســن اللهیاری محورهــای همایش بین المللــی تاریخ، 
فرهنگ و تمدن خلیج فارس در اســتانی که بیشترین مرز 
آبــی با خلیج فارس را بوشــهر دارد این چنین عنوان کرد: 
شــناخت فرهنگ ها و تمدن های دریایی با تکیه بر منطقه 
خلیج فــارس، ابعاد تعامل ساحل نشــینان خلیج فارس با 
حــوزه اقیانوس هند و تعامالت منطقــه ای خلیج فارس و 
مناطق پس کرانه ای.وی با اشاره به اینکه محیط خلیج فارس 
محیط همزیســتی اقوام ملل مختلف بوده است، ادامه داد: 
 مجموع این محورها به دنبال این اســت که بگوید که تاریخ 
خلیج فارس یک سابقه تعاملی را نشان می دهد و نه تقابلی.
دبیر برگزاری همایش بین المللــی خلیج فارس مجموعه 
مقاالت دریافت شده را بالغ بر ۱۷0 چکیده مقاله اعالم و بیان 
کرد: حدود 50 مورد از آن ها به لحاظ علمی واجد شــرایط 
نبودند و حدود ۱20 مقاله در حال آماده ســازی و چاپ به 
زبان فارسی عربی و انگلیسی هستند.اللهیاری با اشاره به اینکه 
مقاالت دریافت شده از محققان کشورهای ایران، ایتالیایی، 
آلمان، عراق، کویت، عمان، الجزایر، لیبی و سودان بوده است، 
عنوان کرد: مقاالت داوری و تعیین تکلیف شــده ۷0 مورد 
است و پیش بینی می شود 80 مقاله کامل به زبان انگلیسی، 
عربی و فارسی داشته باشیم.وی خاطر نشان کرد: روز دوم 

همایش به ارائه یک پنل تخصصی در خصوص "سیراف" 
خواهد پرداخت و باستان شناسان و سخنرانان کلیدی در روز 
پنجشنبه 22 اردیبهشت در این شهرباستانی حضور خواهند 
یافت.  این استاد دانشگاه در خصوص علت تاخیر در برگزاری 
 همایــش گفت: با توجه به تقارن مــاه رمضان با روز ملی 
 خلیج فارس همایش بین المللی تاریــخ، فرهنگ و تمدن 
خلیج فارس به پس از این ماه مبارک موکول شد.اللهیاری 
اظهار کرد: همایــش بین المللی تاریــخ، فرهنگ و تمدن 
خلیج فارس یک فضای مناسب برای معرفی دستاوردهای 
محصوالت مرتبط با خلیج فارس اســت و در این راســتا 
غرفه های مختلفی راه اندازی خواهد شــد.وی بابیان اینکه 
در سال های آینده یک ســال را به طور مشخص به حوزه 
گردشگری اختصاص خواهیم داد، خاطر نشان کرد: در این 
رویداد رویکرد ما گردشگری نبوده است و تعداد زیادی مقاله 

در این حوزه دریافت نکرده ایم.
*  ۵ درصد دانشجویان دانشگاه خلیج فارس خارجی 

هستند
   مدیر روابط بین الملل دانشــگاه خلیج فارس هم در این 
نشست بابیان اینکه در حال حاضر 5 درصد دانشجویان این 
دانشگاه را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند، گفت: در 

دوره های بلند مدت لیسانس، ارشد و دکتری دانشجویانی از 
کشورهای منطقه و آفریقا در دانشگاه خلیج فارس مشغول به 
تحصیل هستند.آرش خسروی اظهار کرد: دانشجویان خارجی 
این دانشگاه از کشورهای همچون هند، پاکستان، افغانستان، 
لبنان، نیجریه، کنیا و مادالسکا هستند و در دوره های کوتاه 
مدت و ترمــی نیز تنوع ملیتی گاهی تا۳2 کشــور وجود 
 دارد  که در گواهی هایی که برای آن ها صادر می شــود کلمه 
"خلیج فارس" قید خواهد شد.وی عنوان کرد: دانشجویان 
بین الملل هم مانند سایر دانشجویان در رویدادهای مختلف 
دخیل هستند و در گروه تاریخ نیز دانشجویان بین الملل در 
رشته های مختلف از جمله مطالعات خلیج فارس مشغول به 
تحصیل هستند.مدیر روابط بین الملل دانشگاه خلیج فارس 
تاکید کرد: هدف اصلی این همایش ایجاد گفتمان سازی در 
منطقه اســت و ما در تالش هستیم که در راستای مرجعیت 
علمی در حوزه خلیج فارس گام برداریم.خسروی بااشاره به 

اینکه سطح تعامالت علمی با کشورهای قطر عمان و عراق 
رو به رشد است، بیان کرد: تعامل با نتورک علمی دانشگاه های 
 کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از برنامه های دانشگاه 
خلیج فارس اســت و این دانشــگاه از سمت وزارت علوم 
ماموریت دارد با کشــورهای حوزه خلیج فارس مثل قطر 
عمان و عراق تعامالت ســازنده را شروع کند.وی گفت: تا 
زمانی که جامعه علمی در 2 سمت خلیج فارس با هم مرتبط 
نشوند نمی توان نیروی محرکه برای بقیه تعامالت باشد همه به 
خوبی واقف هستند که یک هجمه شدید با هزینه های زیاد از 
سوی برخی کشورها برای تحریف تاریخ وجود دارد و این 
یک مسئله سیاسی است نه یک مسئله اجتماعی و مردمی. 
وقتی با جامعه علمی ارتبــاط میگیریم می بینیم که چندان 
این موضوع دارای اهمیت نیســت و اگر ما بتوانیم مرجعیت 
و تعامالت علمی را بین کشورها ایجاد کنیم فعالیت های سو 

برای تحریف تاریخ بی نتیجه خواهد بود.

طرح :  فاطمه  هوشنگی

طرح: فاطمه هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

تورم

آلودگی هوا

 علیرضــا حائــری زاده ســرویس اســتان ها // 
وزیر کشــور با تاکید بر پیگیری پرداخت خسارات 
آسیب دیدگان سیالب اخیر یزد در کوتاهترین زمان 
ممکن، گفت: مسدود کردن مسیلها غیرقانونی است و 

باید مسیلهای شهر بازگشایی شوند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ احمد وحیدی   در نشســت 
ستاد مدیریت بحران استان یزد که در سالن کوثر استانداری 
یزد با حضور مدیران دستگاه های اجرایی به منظور بررسی 
خسارات سیالب اخیر شــهر یزد برگزار شد، اظهار کرد: 
مسیل یعنی جایی که االن شاید دارای سیالب نباشد ولی 
قطعًا زمانی ســیالب را هدایت خواهد کرد و برای همین 
منظور ایجاد شده لذا بستر و حریم برای آنها تعریف می شود 
که باید رعایت شود و این که برخی آن را مسدود کرده اند، 

یک کار غیرقانونی است و باید مسیل بازگشایی شود.

وی افزود: مســئوالن داخل شهر و شــهرداری ها نیز در 
رابطه با بازگشایی مســیلها موظف هستند که به وزارت 
نیرو کمک کنند.وحیدی با اشــاره به قنوات به عنوان یک 
تکنولوژی گرانبهای گذشتگان، بر احیای آنها و استفاده از 
آنها در قالب آبرسانی زیرسطحی تاکید کرد.وی بر اهتمام به 
موضوع سیل بند با توجه به تاثیر آنها بر مباحث آبخیزداری 
و آبخوان داری تاکید مجدد کرد و گفت: باید حتمًا شهرها 
دارای مسیل باشند و طرح های هدایت سیالب شهر یزد نیز 
در همین راســتا تدوین و آماده شود.وزیر کشور در رابطه 
با موضوع سرمازدگی باغات استان نیز گفت: خوشبختانه 
دستاوردهای علمی خوبی در این زمینه وجود دارد و باید 
برای سالهای آینده راهکارهای اساسی و علمی لحاظ شود.
وی بر آگاهسازی کشاورزان در رابطه با خدمات قابل ارائه 
از ســوی صندوق بیمه کشاورزان تاکید و پیگیری  امحال 

تسهیالت آسیب دیدگان این حوزه را خواستار شد.وحیدی 
همچنین از مسئوالن خواست تا در کوتاه ترین زمان میزان 
خسارت برآورد شده در بخشهای مختلف را برای جبران 

به وزارت کشور ارائه کنند.
   وی در مورد مشــکالت ادواتــی و تجهیزات تخریب 
شده منازل مسکونی آســیب دیدگان نیز گفت: عالوه بر 
کمک های ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، از طریق کشور نیز 
کمک خواهیم کرد تا خسارات جبران شود.وزیر کشور با 
اشاره به موضوع فاضالب شهر یزد نیز و برنامه استان برای 
تکمیل آن در قالب قرارداد بیع متقابل، بر لزوم اجرای کامل 
این طرح تاکید کرد.وی در این باره خاطرنشان کرد: شهر 
یزد یک شهر تمدنی است و باال زدن فاضالب در آن قابل 
قبول نیست.وزیر کشــور در پایان ابراز امیدواری کرد که 
بتوان با پرداخت به موقع خســارات وارده به مردم استان، 

بخشــی از آالم آنها کاسته شود.»مهران فاطمی« استاندار 
یزد نیز طی ســخنانی ضمن ارائه گزارشی مشروح از این 
حادثه و خســارات وارده، با بیان این که یزد یک استان 
کویری با شدیدترین وضعیت زمین ساختاری است، گفت: 
استان یزد در یکســال اخیر با خسارات میلیاردی ناشی 
از خشکسالی، سرمازدگی، طوفان و ریزگردها و سیالب 
مواجه شــده است.وی با اشــاره به بارش ۳0 میلیمتری 
باران در بازه زمانی 50 دقیقه ای که بی ســابقه در ۱00 
سال گذشته بوده است، افزود: متاسفانه رسیدگی نشدن و 
نقض ســیل بندها منجر به خسارت به برخی از شهرها و 
روستاهای استان شد.اســتاندار به خسارت ۶25 میلیارد 
تومانی بارش رگباری اخیر به بخش کشــاورزی و ۳2۶ 
میلیارد تومان در بخش تجاری استان، افزود: 54۱ واحد 
مسکونی شهری، ۹۶ واحد تجاری شهری و بیش از 2۶0 
واحد مسکونی روستایی نیز دچار آسیب شدند.فاطمی با 
اشاره به مدیریت صورت گرفته در استان برای مهار بحران، 
خواستار مساعدت وزارت کشور برای رفع آسیبهای وارده 
به مردم شد.در این نشســت دیگر مسئوالن دستگاه های 

مرتبط استان نیز به بیان مشکالت پرداختند.

وزیر کشور: 

پرداخت خسارات آسیب دیدگان سیالب یزد در کوتاهترین زمان پیگیری شود

آرزو توکلی سرویس استان ها // نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
برآنکه باندها و مافیای داخلی مانع پیشــرفت 
استان کرمان شده اند، گفت: سیاسِت اختالف 
بینداز و چپاول کن در اســتان ساری و جاری 
اســت و باید جلوی این غارتگران و مافیان را 

بگیرید.  
   به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمدمهدی زاهدی 
در آئین تکریم استاندار کرمان گفت: از وزیر کشور 
که سرانجام با کلی فاصله زمانی سکانداری استان 
را تعیین و تکلیف کردند، تشکر می کنم. وی افزود: 
زینی وند در دوران جوانی در جریان های درون نظام 
رویکرد افراطی داشتند و موضع گیری ها داشتند که 
با جریان انقالب شاید هماهنگ نبود اما وقتی ایشان 
به تشخیص مصلحت نظام رفتند و دگرگونی درشان 
ایجاد شده و سعی کردن در چهارچوب منافع ملی و 
قوانین و مقررات حرکت کنند و به عقیده بنده تحولی 
در ایشان ایجاد شــده است. نماینده مردم کرمان و 
 راور در مجلس شــورای اســالمی اخالق مداری 
زینی وند را الگوی خوبی برای مســئولین اســتان 
دانســت و اظهار کرد: اداره استان در دوران برزخی 
خیلی سخت و باوجود آنکه می دانستند تغییر می کنند 
اما لحظه ای از کارکردن دریغ نکردند و پیگیر مسائل 
بودند. وی درباره دکتر فداکار استاندار جدید کرمان 

گفت: حاج قاسم یک پشتوانه معنوی و استراتژیک 
برای کشور، منطقه و مســتضعفین جهان بود و ما 
دکتر فــداکار را از فرزندان حاج قاســم می دانیم. 
زاهــدی با بیان اینکه شــور انقالبی و والیتمداری 
در محمدمهدی فداکار بوده اســت، تصریح کرد: از 
مشی انقالبی هیچگاه عدول نکرده اند. وی بر لزوم 
عدم سوءاستفاده از موقعیت تاکید کرد و افزود: افراد 
کوچک و بی بصیرت و ناکارآمد در راس امور قرار 

ندهید زیرا فساد به بار می آورد. 
  نماینــده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اســالمی از ظرفیــت های اقتصــادی، اجتماعی، 
تاریخی، طبیعی و ... ســخن به میان آورد و عنوان 
کرد: بیش از ۱5 سال خشکسالی کرمان را گرفتار 
 کرده و کرمان تشــنه اســت لذا باید انتقال آب از 
خلیج فــارس و دریای عمان جدی بگیرید و دکتر 
زینی وند در چندماه اخیــر اقدامات خوبی در این 
خصوص انجام داده اند. وی درباره مشــکل اتباع 
بیگانه در اســتان اظهار کرد: مشکالت اقتصادی، 
 فرهنگی، سیاســی و حتی امنیتی در استان ایحاد 
کرده اند و تصمیم گیری عاجل در این زمینه صورت 
گیرد زیرا ممکن است مشکل جدی در آینده برای 
کشور ایحاد کنند. زاهدی ایجاد توازن منطقه ای در 
راستای عدالت اجتماعی را الزامی دانست و تصریح 
کرد: با همراهی هم و با یکدلی کارها را پیش ببریم. 

سیاسِت اختالف  بینداز و چپاول کن 
در کرمان ساری و جاری است

  

حسن سیالوی ســرویس اســتان ها // استاندار 
خوزســتان گفت: وظیفه معلمان، وظیفه ای بسیار 
خطیر و مهم اســت پس معلمان باید مورد حمایت 
ویژه قرار گیرند؛ معلمی که تربیت و پرورش نسل های 
آینده را بر عهده دارد نباید دغدغه معیشت داشته 

باشد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ صــادق خلیلیان در آیین 
گرامیداشت جلوه های ویژه معلمی خوزستان برگزار شد، 
با گرامیداشت هفته معلم، اظهار کرد: توسعه همه جانبه یک 
کشور همواره ابعاد مختلف و پیچیده فرهنگی و اجتماعی 
و سیاســی در هم تنیده ای دارد؛ در مساله توسعه طبیعتا 
نیازمند سرمایه هستیم و در ادبیات اقتصادی در چند دهه 
اخیر، سرمایه انسانی به عنوان یکی از ارکان توسعه قلمداد 
می شــود.وی ادامه داد: در توسعه، بعد فرهنگی به معنای 
عام آن در مدل های توسعه اضافه شده است و طبیعتا ما 
نیز باید این مسائل را دنبال کنیم. در ارزیابی شاخص های 
توســعه، بحث آموزش در شاخص توسعه انسانی لحاظ 

می شود. البته بعدها شاخص عدالت نیز اضافه شد به این 
معنا که آموزش باید همراه با عدالت باشد و اگر قرار است 
یک کشور توسعه پیدا کند باید این شاخص ها رشد کنند.

استاندار خوزستان گفت: بنابراین سرمایه انسانی و آموزش 
به عنوان شــاخص های توســعه مطرح هستند و وظیفه 
اساسی هر کشور، پرداختن به این دو مقوله اساسی است 
و باید عناصر اجراکننده آن را حمایت کند. خوشــبختانه 
پــس از پیروزی انقالب اســالمی، در زمینه آموزش به 
ویژه در ســوادآموزی و ارتقای ســواد و سطح فرهنگی 
کشــور پیشرفت های خوبی داشــتیم و به این خاطر در 
ارزیابی سازمان های بین المللی شاخص توسعه ایران هم 
در کشــورهای با رتبه باال قرار گرفته است در حالی که 
پیش از پیروزی انقالب در پایین ترین سطح قرار داشت.

خلیلیان تاکید کرد: پس از انقالب با اقدامات مهم از جمله 
توجه به آموزش توانستیم رتبه ایران را از جایگاه پایین 
به رتبه کشــورهای با توسعه باال برسانیم.وی با اشاره به 
جایگاه مهم دانش افزود: مقام معظم رهبری امسال را سال 
تولید بر پایه دانش قرار داده اند؛ دانش ابعاد مختلفی دارد 
که یکی از آن ها آموزش و پرورش اســت. آموزش در 
کنار پرورش می تواند انســان خوب را به جامعه تحویل 
دهد و عامل و عنصر تعیین کننده آن نیز معلمان هســتند.   
استاندار خوزســتان تاکید کرد: هر چه در زمینه آموزش 

ســرمایه گذاری کنیم در حقیقت سرمایه گذاری در حوزه 
رشــد و توسعه کشــور و ارتقای جایگاه آن انجام شده 
است. وظیفه معلمان، وظیفه ای بسیار خطیر و مهم است 
پس معلمان بایــد مورد حمایت ویژه قرار گیرند؛ معلمی 
که تربیت و  پرورش نسل های آینده را بر عهده دارد نباید 
دغدغه معیشت داشته باشد. معلمان عزیز ما نگاهی معنوی 
به آموزش و پرورش دارند و با عشــق و عالقه این شغل 
را انتخاب کرده اند و وظیفــه حاکمیت و دولت، حمایت 
و پشــتیبانی از آن ها است.وی ضمن تاکید بر حمایت از 
معلمان گفت: با اقداماتی که انجام شــد بحث رتبه بندی 
معلمان، در مجلس مصوب شــد و مراحل اجرایی آن در 
حال طی شدن است البته ممکن است به همه خواسته ها 
دست یافته نشود اما این قدمی بزرگ در حمایت از معلمان 
است. معلمان در بخش های مختلف مسائل و مشکالتی 
دارند و بنده وظیفه خود می دانم که مسئولیت خود را در 
پشتیبانی از معلمان عزیز دنبال کنم.خلیلیان افزود: معلمان 
پرورش نیروی انسانی و نسل های آینده را بر عهده دارند 
و نیروی انسانی نیز جایگاه مهمی در تولید ملی و اقتصاد و 
توسعه کشور دارد. از همه معلمان تشکر و قدردانی می کنیم 
که عالوه بر پرورش نســل آینده، در دفاع از آب و خاک 
در دفاع مقدس نقش مهمی داشتند و امیدواریم مشکالت 

معلمان را نیز حل و فصل کنیم.

سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر خبر داد

برگزاری همایش بین المللی خلیج فارس در بوشهر  

استاندار خوزستان :

معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد

  

 مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // استاندار 
بوشــهر گفت: با توجه به وجــود تخصص های 
مختلف در بســیج ســازندگی، همه حوزه های 
محرومیت زدایی، اشتغال زایی و طرح های مختلف 
این استان به بسیج  فرهنگی شهرســتان های 

سازندگی واگذار شود. 
   به گزارش خبرنگار دریــا ؛ احمد محمدی زاده 
در نشست با فرمانده سپاه امام صادق )ع( و بسیج 
سازندگی استان بوشــهر افزود: سپاه پاسداران در 
همه عرصه هایی که جامعه با مشــکل مواجه است 
ورود و کار و برنامه هــا را بــا کیفیت هر چه بهتر، 
با کاهش هزینه و مدت زمان محدود اجرا می کند.

وی اضافه کرد: پس از بروز مشــکالت در اجرای 
فازهای پارس جنوبی، سپاه با توانمندی الزم وارد 
این عرصه شــد و فازهای ۱5 و ۱۶ پارس جنوبی 
 را با کیفیــت اجرا و وارد مدار بهره برداری کرد، که 
 نشــان از توانمندی ســپاه و بســیج ســازندگی 
دارد. استاندار بوشهر ساخت و راه اندازی فازهای 
پارس جنوبــی را نماد اقتدار و توانمندی مجموعه 
سپاه پاسداران عنوان کرد و تاکید کرد: عزم و اراده 
جوانان ایرانی باعث خنثی کردن تحریم های ظالمانی 
آمریکا علیه ایران اسالمی شد.   محمدی زاده بیان 
کرد: مشارکت بسیج سازندگی در اجرای طرح های 
مختلف عمرانــی و محرومیت زدایی باعث کاهش 
هزینه و کیفیت باالی طرح ها و پایان آن در مدت 

زمان تعیین شده می شود.
   وی بر واگذاری طرح های آبخیزداری به بســیج 
سازندگی تاکید کرد و افزود: بسیج سازندگی برای 
اجرای طرح هــای عمرانی و محرومیت زدایی یک 
محدوده جغرافیایی مشــخص بر عهــده بگیرد تا 
برنامه ها و طرح ها بر اساس برنامه زمان بندی اجرا 

و تکمیل شود.

استاندار بوشهر تاکید کرد      

ضرورت واگذاری طرح های 
محرومیت زدایی به بسیج سازندگی 
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گردشگری

گردشگری

» متاورس « ؛ فرصتی ناب برای صنعت کرونازده گردشگری
  ســرویس گردشگری // همه گیر شــدن دنیای دیجیتال »ِمتاورس« با 
اعتمادسازی میان گردشگران و صاحبان هتل  و اقامتگاه ها می تواند صنعت 
کرونازده گردشگری را متحول کند. مفهوم متاورس به خلق جهان های مجازی 
اشاره دارد که حول محور روابط اجتماعی می چرخند. جهانی را تصور کنید 
که مردم می توانند از روی مبل خانه شان به طور مجازی کار و خرید کرده و با 
دیگران تعامل برقرار کنند، به چنین جهانی متاورس گفته می شود.متاورس به 
عنوان دور جدید از تکامل در دنیای اینترنت، اشکال مختلفی به خود می گیرد 
که از آن میان می توان به بازی های ویدئویی، کامیونیتی های آنالین و جلسات 
کاری که در آن افراد با آواتار یا نسخه دیجیتال خود شرکت می کنند، اشاره 
کرد.این اصطالح اولین بار در ســال ۱۹۹2 در رمان علمی- تخیلی خرابی 
برفکی )Snow CrASh( نوشته نیل استیونسون مطرح شد. متاورس در این 
رمان یک جهان مبتنی بر واقعیت مجازی است که در قالب یک بازار تصویر 
شده است. در این بازار افراد می توانند ملک بخرند و بفروشند و آوارتارهای 
سه بعدی مختلفی برای خود انتخاب کنند.  اصطالح متاورس از اکتبر سال 
202۱ که شرکت فیسبوک به ِمتا تغییر نام داد و اعالم کرد ۱0 میلیارد دالر 
خرج فناوری های الزم برای تحقق متاورس می کند، سرزبان ها افتاد و حاال 
آنقدر بازارش داغ است که تحلیلگران بلومبرگ اینتلیجنس پیش بینی کرده اند 
ارزش آن تا ســال 2024 به 800 میلیارد دالر برسد.سوای بعد اجتماعی 
متاورس، کسب و کارها نیز در حال بررسی فرصت هایی هستند که این دنیای 
مجازی در اختیار آنها می گذارد تا به مشتریانشان در هرجای دنیا دسترسی 
پیدا کنند. امکانات و پتانســیل های متاورس باعث شده تا صنعت نیز به راه 
افتادن این جهان مجازی به چشم یک فرصت نگاه کند.دنیای دیجیتالی که 
متاورس قولش را داده است پتانسیل آن را دارد تا صنعت کرونازده گردشگری 
را متحول کند. چون از طرفی نسل جدید گردشگران با فناوری ارتباط خوبی 
دارند و به احتمال زیاد از این تجربه هیجان انگیز استقبال خواهند کرد و از 
طرف دیگر گردشــگران سن و سال دار تر نیز از این امکان برای ارزیابی و 
سنجش انتخاب های خود پیش از سفر بهره خواهند برد. یکی از بزرگترین 
چالش های صنعت گردشگری برآورده کردن انتظارات روزافزون گردشگران 
است. از فرآیندهای بی نقص رزرو هتل گرفته تا تجربه منحصربه فرد اقامت، 
تقاضا برای تجربه مطلوب و ایده آل برای مهمان باالست.تجربه میهمان از 
تحقیق درباره محل اسکان آغاز می شود و اگر دنیای متاورس به این حوزه 
وارد شود، می تواند روند رزرو هتل را ارتقا دهد. میهمانان از طریق متاورس 
می توانند عالوه بر کســب اطالعات اولیه از جمله اندازه، قیمت و امکانات 
اتاق، تور سه بعدی هتل را نیز تجربه کنند. گردشگران با توسل به متاورس 
می توانند به آواتارهای دیجیتال تبدیل شده و قبل از رزرو هتل و اقامتگاه به 
طور مجازی در آن چرخ بزنند. این تورها به گردشــگران کمک می کنند با 
اطمینان بیشتر درباره هتل محل اقامت خود تصمیم بگیرند و از این طریق 
نرخ رزروهای مســتقیم را افزایش می دهد.گردشگران با توسل به متاورس 
می توانند به آواتارهای دیجیتال تبدیل شده و قبل از رزرو هتل و اقامتگاه به 
طور مجازی در آن چرخ بزننداز آنجایی که رضایت میهمانان شاخصی برای 
اندازه گیری میزان موفقیت هر هتلداری است، استفاده از اهرم متاورس برای 
عرضه تجربه تعاملی محیط اتاق هتل یا فرهنگ و فضای بومی می تواند به نفع 
هر هتل یا اقامتگاهی تمام شود و آنها را در رقابت پیش بیندازد.از سوی دیگر 
بسیاری از مسافران امروزی شم فناورانه دارند و از نسلی هستند که دنیای 

پیش از گوشی های هوشمند را به یاد ندارند. 
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شهر یزد داریم. 
  یزد، یکی از شــهر های اصیل و تاریخی ایران است که 
به دلیــل ظرفیت های باالیی که در زمینه های فرهنگی، 
هنری، پزشــکی، دینی و... دارد عناوین متعددی، چون 
شــهر بادگیرها، دارالعباده، شــهر آتش و آفتاب، شهر 
قنات، قنوت، قناعت و... را به خود گرفته اســت و به 
عنوان نخستین شهر خشت خام جهان مشهور است که 
ایــن موضوع را به وضوح می توان در بافت تاریخی آن 

مشاهده کرد.
*  موزه قصر آیینه

  در دِل یکــی از باغ هــای مصّفا در خیابان کاشــانی 
این شــهر، موزه ای قرار دارد که به »موزه قصر آیینه و 
روشنایی« مشهور است و گفته می شود عمارت شخصی 
یکــی از تاجران آن زمان به نام صراف زاده بوده که این 
بنا تا پیش از این، مهمانسرای خصوصی او بوده است.

قدمت این موزه به دوران پهلوی باز می گردد و مساحتی 
بیــش از 8 هزار متر مربع دارد و از نیمه دهه ۷0 بود که 
با تغییر کاربری، تبدیل به موزه قصر آیینه شــد و آن را 
به یکی از باشکوه ترین بنا های تاریخی یزد تبدیل کرد 
کــه در بدو ورود به این مــوزه و دیدن معماری آن که 
دارای ترکیبی از اصول ســنتی ایرانی و اروپایی است، 
می توان به این موضوع پی برد.آینه کاری موزه به حّدی 
چشــم نواز است که باعث شده بخش های مختلف آن، 
از انعکاس نور بهره مند شــوند و نور از میان پنجره های 
مشبک رنگارنگ و همچنین درب های چوبی، خود را 
نشان دهد.از دیگر قسمت های دیدنی موزه قصر آیینه، 
اتاق های رو به استخر، شاه نشین، نشیمن بهاری، حوض 
خانه و... است که دلیل انتخاب این نام برای این حوض، 
وجود حوض مرمری بســیار بزرگی است که در وسط 
اتاق قرار گرفته و برای ساخت آن، از حدود ۱800 قطعه 

کاشی استفاده شده است.
   از دیگــر بخش هــای جالب این مــوزه می توان به 
نگهداری آثاری چون؛ مجموعه کتاب های خطی، شمع 

ســوز های دستی و نصبی، اســلحه، نمونه آثار برنزی 
مربوط به منطقه لرســتان، تمبر هایی با قدمت چند صد 
ساله، ســکه های قاجاری، دهنه اسب مربوط به حدود 
دو هزار ســال قبل از میالد مسیح و... اشاره کرد که در 
نیمه دهه ۷0، ابزار های مرتبط با روشنایی مثل پیه سوز، 
چراغ های قدیمی، کبریت هــای متفاوت و... نیز به این 
موزه اضافه شد که اگر بخواهیم به یکی از قدیمی ترین 
اشــیا موزه قصر آیینه اشاره کنیم بدون شک، پیه سوز 

دوره ساسانیان است.
*  مازاری ها؛ نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور 
  حاال که در خیابان کاشــانی هستید، می خواهیم شما 
را به یکی دیگر از جاذبه های دیدنی شهر یزد ببریم که 
همچنان حال و هوای سنتی خود را حفظ کرده است و 
آن، جایی نیست جز کوچه مازاری ها که عطر و بوی حنا 

تمام کوچه پس کوچه های آن را فرا گرفته است.
مازاری؛ آسیاب هایی هستند که چیزی در آن ها ساییده 
می شــود و به دلیل این که در گذشته، یعنی حدود ۷00 
سال پیش، مردم یزد از مازاری برای آسیاب کردن حنا 
اســتفاده می کردند و افراد زیادی نیــز به این کار روی 
می آوردند؛ مازاری، نــام یکی از کوچه های قدیمی این 
شــهر تاریخی را به نــام خود ثبت کرد و توانســت 
گردشــگران داخلی و خارجی بسیاری را برای دیدن 
خود جذب کند؛ به طوری که وقتی در این کوچه قدم 
می زنید، می توانید به خوبی حال و هوای گذشته را در 
این بافت سنتی مشاهده کنید و از وجود آن لذت ببرید.

شاید با خود فکر کنید که در گذشته، مازاری صرفًا برای 
آسیاب حنا مورد اســتفاده قرار می گرفت که براساس 
گفته ها این طور نیست چراکه ادویه هایی چون زنجبیل، 
دارچین و فلفل هم در کارگاه های آن جا آسیاب می شد، 
اما چون ســاییدن حنا بیشتر در این منطقه رایج بود، از 
اینرو، نه تنها حنای یزدی بلکه کوچه مازاری ها به عنوان 

کوچه حنا، شهرت جهانی پیدا کرده اند.

* میدان مارکار؛ ناف ایران
   در مرکزی ترین نقطه کشــور، در شــهر یزد، میدانی 
قرار دارد که روی تابلوی آن نوشته شده است؛ »میدان 
مارکار«. میدان مارکار که به »ساعت مارکار« یا »ساعت 
فردوسی« هم مشهور است، یکی از قدیمی ترین برج های 
ســاعت در کشور است و درمورد تاریخچه ساخت آن 
گفته شــده که در سال ۱۳۱۳، شــهرداری یزد تصمیم 
می گیرد یادبودی از فردوســی، را در این نقطه شهر بنا 
کند که این اقدام مقارن می شــود با آمدن فردی خیّر به 
نام »پشــوتن جی دوسابایی مارکار« که به فعالیت های 
خیرخواهانه می پرداخت که او تصمیم به ساخت آن کرد 

و ساخت آن حدود ۶ سال طول کشید و به نام 
شد.به  نامگذاری  »مارکار« 

پژوهشگران،  گفته 
ر  تــو مو

عت  سا

مارکار، 
یک  هفته ای 

بار کوک می شــود 

و صدای آهنگین عقربه های آن، از برجی تقریبا با ۱8 
متر ارتفاع که خالف جهت حرکت اتومبیل ها در اطراف 
میدان است، به گوش عابران و گردشگران می رسد.نکته 
جالب توجه در خصوص ساعت مارکار یزد این است که 
در قسمت های بنای ساعت، نه تنها اشعاری در ستایش 
حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشته شده است بلکه شعر هایی 
از شاعر بومی به نام مرحوم ناصر نیز دیده می شود که از 

جمله این اشعار می توان به بیت زیر اشاره کرد:
چون به سعی و اهتمام مارکار 

گشت در این برج ساعت برقرار
روح فردوسی پی تاریخ گفت 

شادم از کردار نیک مارکار
بقعــه دوازده امــام؛ چهارمین اثر 
تاریخی و دومین گنبد 
دار  شناسنامه 
در کشور 

محله  در 
قدیمی فهــادان 
یــزد، یکــی از بنا های 

تاریخی به جای مانده از دوران ســلجوقیان قرار دارد 
که جزء آثار باســتانی و ارزشمند کتیبه دار ایران است. 
براساس اســناد و مدارک موجود، بقعه دوازده امام در 
زمان حکومت فردی به نام »ابوجعفرعالءالدوله کاکویه«، 
به دلیل ارادت »آل کاکویه« به امام دوازدهم شــیعیان 
ساخته شــده که معماری ایرانی، در این بنا نشان داده 
شده اســت؛ به طوری که بدنه آن به شکل چهارضلعی 
و قسمت فوقانی به صورت هشت ضلعی است و گنبد 
هم روی این هشت ضلعی قرار گرفته است.در هریک از 
ضلع های بقعه، گوشواره هایی قرار گرفته و در هر کدام 
از آن ها نیز درب های مخصوصی ســاخته شده است و 
از طریق پنجره های هر چهار قســمت بنا، نور به داخل 
آن می تابد.محراب بقعه دوازده امام از ســنگ مرمر و 
روی آن صلوات بر دوازده امام )ع( حک شــده است و 
در اطرافش، کاشیکاری معرق و در باالی آن، گچبری 
وجود دارد. این بقعه به عنوان اثری ملی به ثبت رسیده 
است و هر ساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری 

از آن دیدن می کنند.
*  مدرسه ضیائیه یا زندان اسکندر

  در محله فهادان یــزد و در نزدیکی بقعه دوازده امام، 
بنای تاریخی دیگری وجود دارد که »مدرسه ضیائیه« 
نام دارد، اما به »زندان اسکندر« مشهور است و قصه های 
 متفاوتی برای آن بیان شــده اســت تا جایی که برخی 
گفته اند ابتدا، اســکندر مقدونی، ایــن بنا را با هدف 
زندان برای عده ای از تبعیدکنندگانش بنا کرد و سپس، 
کاربری اش به مدرســه تغییر پیدا کرده است. این در 
حالی است که عده ای دیگر، معتقدند مدرسه ضیائیه 
توسط شــخصی به نام »ضیاء الدین حسین رضی« 
ساخته و سپس توسط پسرانش تکمیل شده است. در 
حیاط زندان اســکندر که امروزه، اغلب افراد، آن را به 
این نام می شناســند حیاطی قرار دارد که در اطرافش 
دربرگیرنده سه ایوان است و در وسط آن، چاهی با قطر 
نزدیک به دو متر وجود دارد که در واقع، به ســردابی به 
عمق حدود 5 متر منتهی می شود و حوض قدیمی جای 

گرفته در کف سرداب، آن را دیدنی کرده است.

گشت و گذار در کوچه پس کوچه های شهر بادگیرها 

      

سرویس گردشگری // روستای گردشگری کلپورگان 
در سیستان و بلوچستان قرار دارد که قدمت ساخت 
ســفال در آن به ۴ تا ۶ هزار ســال پیش برمی گردد؛ 

هنری که همچنان دست نخورده باقی  مانده است.
   وقتی حرف از ســفر به سیســتان و بلوچستان می شود، 
بیشتر افراد در ذهنشــان چابهار را تصور می کنند. اما این 
استان به جز چابهار دیدنی های بسیاری دارد. یکی از همین 
نقاط سراوان در شرقی ترین نقطه کشور است. اولین جایی 
که خورشــید در آن طلوع می کنــد و برای همین به زادگاه 

خورشید ایران شهرت دارد.
  اما در ســراوان، سرزمین نخلســتان های زیبا و سرسبز 
روســتایی وجود دارد که نامش در دنیا درخشــیده است. 
موزه زنده ســفال کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان 
است که قدمت آن به 4 تا ۶ هزار سال پیش برمی گردد.اگر 
به کلپورگان ســفر کنید با کارگاه های سفال بسیاری مواجه 
می شــوید که زنان بلوچ در آن مشغول کار هستند، اما نکته 
جالب این اســت که آنها این ظروف سفالی را بدون استفاده 
از چرخ ســفالگری و کامال به صورت دستی و سنتی تولید 

می کنند.
   این روزها که خشکسالی هم در این استان جوالن می دهد 
و کشاورزی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است، زنان 
این روســتا برای کمک به اقتصاد خانــواده حتی بیش از 

گذشته به ساخت این سفالینه ها مشغولند.
   کمبود آب در کلپورگان 

   وقتی وارد کارگاهشــان می شــوید با انبوهی از ظروف 
سفالی مانند کاســه، کوزه، قندان، پارچ و لیوان و ... مواجه 
می شوید؛ این ســفال ها با طرح ها و نقش های هندسی که 
تداعی کننده نقش های باستانی هستند تزیین شده اند. هنری 
که نســل به نسل و سینه به سینه از مادران به دختران بلوچ 
به یادگار مانده اســت؛ تاجایی که آوازه این هنرشان سبب 
شد کلپورگان به عنوان میراث ارزشمند موزه زنده سفال ثبت 

جهانی شود.
  پس شــما هم بروید و ببینید چگونه زنان بلوچ با مهارت 
و بدون اســتفاده از چرخ سفالگری با دستان قدرتمندشان 
گل را ورز می دهنــد و آن را روی »بونو« یا همان ســینی 
گردانشان می گذارند تا  با انگشتان دودستشان سفال تازه ای 

را خلق کنند.
   چه لذتــی دارد خریدن لیوانی ســفالی از این کارگاه ها 
و نوشــیدن آب از ظرفی که می دانــی زنان هنرمند بلوچی 
اعتقادات و باورهایشــان را به صــورت ذهنی با نقش و 

نگارهای باستانی روی آن پیاده کرده اند.
  مسیر دسترسی | چگونه به سراوان برویم؟

   بــرای دیدن جاذبه های ســراوان چنانچه از کرمان وارد 
سیستان و بلوچستان شــوید، بعد از بازدید از بزم، بمپور، 
نیکشــهر، کنارک، چابهار و گاندوهای باهوکالت در سرباز 

به سراوان می رسید.
    فاصله باهوکالت تا نزدیک ترین جای دیدنی ســراوان 
یعنی مهرســتان و زابلی 25۷ کیلومتر اســت. این شهر که 
دارای مرزی ۳84 کیلومتری با پاکســتان اســت از شمال 
غرب به خاش، از غرب به ایرانشــهر، از شــرق و جنوب 
شرقی به کشور پاکســتان و قسمتی از جنوب به شهرستان 
سرباز محدود می شود. روستای گردشگری کلپورگان نیز در 

20 کیلومتری شرق سراوان قرار دارد.

روستای جهانی سفال ایران 
کجاست ؟ 

سرویس گردشگری //  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با اشاره به اینکه گردشگری دریایی از مهم ترین شغل های گردشگری 
در جهان اســت که در ایران به دالیل مختلف از جمله گرانی سوخت 
سرمایه گذاری الزم در آن انجام نشده است، گفت: سوخت یارانه ای برای 

شناورهای تفریحی تصویب شده است. 
   عزت اله ضرغامی در جلســه شــورای اداری آذربایجان شرقی افزود: آیین 
نامه مهمی مربوط به ماده ۱00 قانون برنامه ششــم توســعه اخیرا با همکاری 
ســایر وزارتخانه ها تصویب شــده که راه را برای ما بسیار باز کرده و موجب 
تقویت خدمات گردشگری خواهد شد.وی ادامه داد: توافقی نیز بین وزارت های 
 میراث فرهنگی و گردشگری و راه و شهرسازی، امضا و ابالغ شده تا تابلوهای 
هدایت کننده گردشگری در جاده ها نصب شود.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گردشگری گفت: مشکالت زیادی در کشور داریم و نمی خواهیم 
همه چیز را به گردن گذشته بیاندازیم و الزم نیست که بگوئیم این دولت در ابتدای 
کار هرچه درآمد دارد باید بخش زیادی از آن را به بدهی های گذشته پرداخت 
کند.وی با تاکید بر اینکه باید با مردم صادقانه رفتار کرد، گفت: در کشور مشکالت 
داریم و باید آنها را به درستی ارزیابی و رفع کنیم؛ اگر مردم توجیه نشوند حق 

دارند از دولتی که دل بســته اند، دلگیر شوند.ضرغامی گفت: توقعات مردم از 
دولت بسیار است و انتظار دارند دولت وقت را تلف نکند و هرچه زودتر نتایج 
حضورش را به مردم نشان دهد؛، رئیس جمهور نیز به این موضوع بسیار حساس 
هستند و به جد پیگیر رفع مشکالت هستند تا مردم شیرینی بسیاری از اقدامات 
 را بچشند.وی اظهار داشت: برخی جریانات سیاسی امروز اگر چالشی بوجود 
می آید، با انواع اقسام عقده گشایی ها عمل می کنند که ضروری است روشنگری 
انجام شود که الزمه آن وجود پیوست رسانه ای در تمامی اقدامات دولت است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با بیان اینکه امروز فضای 
مجازی فرصت بسیار استثنائی برای اطالع رسانی است، تاکید کرد: باید در همه 
اقداماتی که دولت انجام می دهد، پیوست رسانه ای داشته باشیم؛ در استان ها نیز 
مسئوالن هر کاری که انجام می دهند باید تیم قوی روابط عمومی وجود داشته 

باشد تا اطالع رسانی شود .وی با اشاره به اینکه اگر به اطالع رسانی توجه نشود 
فتنه گری رخ خواهد داد، افزود: شبکه های خارجی معاند با برنامه ریزی بیشتر و 
تمرکز به فضای مجازی و استخدام توانمندی های شناخته شده عزم را جزم کردند 
تا عرصه را برای انقالب تنگ کنند.ضرغامی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی 
 در حوزه میراث فرهنگی و گردشــگری صنایع دستی سرآمد است و به لحاظ 
ظرفیت ها و موقعیت ها جز استانهای اول ما برای تحقق این ماموریت هاست 
که اگر درست انجام شود موجب توســعه اقتصاد، ایجاد آرامش و آسایش در 
 کنار امنیت سیاســی و اجتماعی اســت.وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی گفت: اقتصاد امروز دنیا اقتصاد گردشگری از نوع اقتصاد پایدار و 
مورد توجه مردم است و اشتغال مستقیم فیزیکی در حال کاهش است؛ گردشگری 
می تواند مهم ترین عامل پیشــرفت اقتصادی باشد و  بسیاری از مشاغل دیگر 

در کنار گردشگری شــکل می گیرند.وی ادامه داد: در حوزه گردشگری مراکز 
اقامتی ، خدمات و سرویس های پذیرایی و زمینه های سرگرمی و تفریحی مهم 
اســت که در طول این سالها در آذربایجان شرقی سرمایه گذاری های بومی در 
 این حوزه انجام شــده است .ضرغامی گفت: تبریز و آذربایجان شرقی در زمینه 
هتل های اقامتی وضعیت خوبی دارد و بیش از ۳0 هتل در حال احداث است و 
 از بحران مرکز اقامتی عبور کرده است.وی ادامه داد: از طریق وزارت گردشگری 
ایده پردازی ، مشــاوره و تســهیالت بانکی ارائه می شود تا امکانات تفریحی، 
ســرگرمی و نشاط آوری برای مردم فراهم شود و آذربایجان شرقی باید در این 
حوزه بیشتر سرمایه گذاری کند . وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با اشاره به اینکه گردشگری درست، پیوند ایجاد میکند ، افزود: وحدت و اتحاد 
مردم و از بین بردن مرز بندی های بی ربط بسیار مهم است؛ در ایران اسالمی باید 
عوامل وحدت کنار هم باشند و چالش های سیاسی را به چالش های سیاستی 
تبدیل کنیم.وی ادامه داد: 500 هزار نفر فعاالن صنایع دســتی رسمی در کشور 
داریم و حدود 500 هزار نفر فعال غیررسمی داریم که از محورهای جدی اقتصاد 
مقاومتی هســتند؛  2۹۹ رشته صنایع دستی در کشور وجود دارد که نیاز نیست 

مجوز دریافت کنند و فقط باید در سامانه اعالم کنند.

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : 

سوخت یارانه ای به شناورهای تفریحی اختصاص می یابد

سرویس گردشگری // مسجد امام خمینی )ره(،  
دومین مسجد جامع بزرگ تهران بعد از مسجد 

جامع بازار بوده است. 
   مســجد امام خمینی )ره( یکــی از زیباترین 
مساجد تهران است که در منطقه ۱5 خرداد قرار 
دارد. از آنجا که این مســجد به دستور فتحعلی  
شاه قاجار ساخته شــد، در آغاز آن را مسجد 

سلطانی می نامیدند.
   این مســجد دومین مسجد جامع بزرگ تهران 

بعد از مسجد جامع بازار بوده است.
   این مســجد چهار ایوانی کــه انواع تزیینات 
همچون کاشی کاری، گچ بری، مقرنس و... در آن 
به چشــم می خورد، در اول مهر ۱۳۶۳ هجری 

شمسی با شــماره ثبت ۱۶۶۷ در فهرست آثار 
ملی ایران قرار گرفت.

  صحن مربعی شکل مسجد ابعادی حدود ۶5 در 
۶5 متر دارد. سطح صحن سنگ فرش است و در 

وسط مسجد حوض بزرگی قرار دارد. 
   در نمای اطراف صحن، در چهار جهت اصلی، 
چهارایوان با نمای کاشی کاری و طاق بندی و در 
اطراف آن ها، رواق ها و دهانه های شبســتان ها 

قرار گرفته است.
   ایوان شمالی مسجد، بزرگ ترین ایوان بناست 
کــه از آن به عنوان شبســتان تابســتانی برای 

نمازگزاران استفاده می شد. 
  گلدسته های کاشــی کاری بر باالی این ایوان 

ساخته شــده اند و در میانه آن ها ساعتی نیز بر 
پایه کاشی کاری قرار دارد که به همراه دو گلدسته، 
در زمان ناصرالدین شــاه بر بنای مسجد افزوده 

شده اند.
   کتیبه ای تاریخی در باالی در مسجد به چشم 
می خورد که تاریــخ ۱24۱ هجری قمری روی 
آن حک شده اســت و زمان ساخت مسجد را 

نشان می دهد.
  گفتنی است ؛ مســجد امام خمینی )سلطانی( 
هم اکنون مورداستفاده نمازگزاران است و بازدید 
از آن بــدون هیچ هزینه ای به راحتی امکان پذیر 

است.

مسجد امام خمینی )ره(؛ یادگاری از دوره قاجار 

نکات مهم برای بستن کوله سفر   
سرویس گردشگری // کوله گردی روش محبوبی برای سفر به 
خصوص در طبیعت است اما نکات مهمی دارد که باید لحاظ 

شود تا سفر بدون دردسری را داشته باشید. 
   مهم ترین بخش آن راهکارهای بســتن کوله و وسایلی است که 
باید همراه خود داشــته باشید. اگر قصد کوله گردی کردید بدانید که 
این روشی مناســب برای پیاده روی، کمپینگ در طبیعت و یا حتی 
سفرهای شهری است. مشهور است که کوله گردها تجربه ای غنی تر 
و فراگیرتر از سفرشان دارند. با این حال کوله گردی بر اساس مقصد 
ســفر لوازم خاص خود را می طلبد.توصیه افراد با تجربه این است 
که برای اولین کوله گردی خود بهتر اســت یک مقصد آســان و در 
نزدیکی خانه را انتخاب کنید. وســایل مورد نیاز خود را با توجه به 
مسیر و مقصد از دوستان و آشنایان قرض بگیرید. این برای شروع 
کوله گردی بهتر اســت. چراکه هم در هزینه ها صرفه جویی می شود 
و هم با تجربه عینی خود متوجه می شــوید که دقیقا به چه وسایلی 
و بــا چه خصوصیاتی احتیاج دارید و به مرور کوله خود را تکمیل 
می کنید.غذاهای نیمه آماده و فاسد نشدنی یک گزینه ضروری هستند. 
به خصوص برای کوله گردی در طبیعت غذاهایی را انتخاب کنید که 
با مقداری آب آماده خوردن می شوند. سعی کنید به طور دقیق میزان 
غذای خود را مشخص کنید زیرا مقدار بیش از حد غذا مساوی است 
با وزن و حجم اضافی. مقدار زیادی تنقالت برای تامین سوخت وساز 

مسیر هم بسته بندی کنید.
   برای سفر خود آماده شوید

   اگر قصد طبیعت گردی دارید از چند وقت قبل شــروع به ورزش 
روزانه کنید. پیاده روی بهترین گزینه است. همراهی با افراد با تجربه 
برای ســفرهای اولیه یک انتخاب عاقالنه است. آب و هوا و زمان 
روشنایی روز را چک کنید و حرکت خود را بر اساس آن زمانبندی 
کنید.با قرض گرفتن یا اجاره اقالم گران تری مانند چادر، کیسه خواب 
و  زیرانداز، هزینه ها را مدیریت کنید. فراموش نکنید که کفش و برخی 

وسایل شخصی هستند.
   چه وسایلی را برداریم؟

  از آنجایی که شما باید به تنهایی کوله خود را حمل کنید، از وسایل 
سبک و جمع و جور استفاده کنید. اگر با یک دوست همراه هستید، 
وسایلی مانند چادر، قابلمه و اجاق گاز را تقسیم کنید. این موارد، با 
توجه به مقصد شما، ضروری هستند:۱- اگر قصد طبیعت گردی را 
دارید برای تهیه یک چادر مناسب وقت بگذارید. یک چادر دونفره 
وزن کمتــری دارد و به صرفه تر از دو چادر یک نفره اســت. یک 
چادر با درجه بندی ســه فصل )بهار، تابستان و پاییز( برای شروع 

عاقالنه تر است.

2- شــما می توانید یک کوله پشــتی قرض بگیرید، اما حتما آن را 
امتحان کنید تا مطمئن شوید که با آن راحت هستید و وسایلتان در 
آن جا می شــود. حتی بهتر است کوله پر شده را در یک پیاده روی 
آزمایشی طوالنی با خود ببرید و دقت کنید که کمر و شانه ها راحت 

باشند.
۳- ممکن است تصمیم به خرید کیسه خواب داشته باشید. مزایا و 
معایب انواع کیسه خواب را مطالعه کنید و با توجه به شرایط سفر و 
بودجه خود تصمیم بگیرید. کیسه خوابی که با الیاف مصنوعی پر شده 
در برابر رطوبت مقاوم تر اســت. زیرانداز نیز انواع گوناگونی دارد. 
یک زیرانداز فوم برای شــرایط دمایی گوناگون کاربرد بهتری دارد. 
زیراندازهای بادی قیمت باالتری دارند و احتمال سوراخ شدن آنها 

نیز وجود دارد.
4- اگر اجاق گاز تک شعله ای دارید که کمتر از یک پوند وزن دارد، 
احتماال برای اولین سفر کوله پشتی شما خوب است. اگر تصمیم به 
خرید دارید، ابتدا نوع ســوخت اجاق را در نظر بگیرید. بسیاری از 
مبتدیان به دلیل مقرون به صرفه بودن و استفاده آسان از اجاق گازی 
اســتفاده می کنند. مطمئن شوید که سوخت مناسب و اضافی همراه 

خود دارید.
5- منابع آبی که ظاهر بکر دارند هم می توانند آلوده باشند، بنابراین 
عاقالنه است که تمام آب های موجود در طبیعت را قبل از نوشیدن 
تصفیه کنیــد. می توانید یک فیلتر قرض بگیریــد، اما یک گزینه 
فوق العاده سبک و ســاده برای اولین سفرتان، مواد شیمیایی است: 

قرص ها یا قطره هایی هستند که برای تصفیه آب استفاده می شوند.
۶- ظروف و وســایل کمپینگ را می توانید از آشپزخانه منزل خود 
بردارید و در هزینه صرفه جویی کنید. البته ظروف غیر شکستنی را 
انتخاب کنید و به اندازه کافی قابلمه، بشقاب، فنجان و قاشق و چاقو 
همراه داشته باشید تا بتوانید هر یک از وعده های غذایی خود را بپزید 
و بخورید. یک اسفنج کوچک و مقداری صابون زیست تخریب پذیر 

نیز برای شستن الزم است. همین طور یک دستمال آشپزخانه. 
   چه لباس هایی انتخاب کنیم؟

   برای اولین سفر کوله پشتی خود نیازی به خرید یک دست »لباس 
مخصوص پیــاده روی« ندارید. کافی اســت لباس هایی راحت از 
کمدتان انتخاب کنید. پارچه های رطوبت گیر و سریع خشک شو مانند 
نایلون و پلی اســتر ارجح اند. از لباس های پنبه ای معمولی به دلیل 
جذب رطوبت و دیر خشک شدن دوری کنید. این لباس بدن شما را 

سرد و گرم خواهد کرد و دچار مشکل می شوید.
   لباس های کوله پشتی شما باید به چند الیه تقسیم شوند:

الیه های زیرین: حتی روزهای گرم نیز می توانند با شب های سرد به 

پایان برسند پس بهتر است زیرپوش مناسبی انتخاب کنید.
الیه های پیاده روی: شــلوار نایلونی )رول یا زیپ آف(، تی شرت، 

بلوز آستین دار، کاله آفتاب گیر.
عایق: جلیقه یا ژاکت، پیراهن کش ســبک پشــمی، کاله گرم و 

دستکش.
لباس بارانی: حتما یک بارانی سبک به همراه داشته باشید. اینکه 
آیا شــلوار بارانی هم بردارید بستگی به پیش بینی آب و هوا دارد 

اما لباس بارانی در جلوگیری از نیش حشرات هم کاربرد دارد.
فایده الیه کردن لباس ها این اســت که به شما امکان می دهد تا به 
سرعت با توجه به شرایط ســازگار شوید. جوراب ورزشی غیر 
نخی یا شلوار یوگا می تواند به عنوان الیه پایه یا شلوار پیاده روی 

شما عمل کنند و از ساییدگی پوست شما جلوگیری کند.
   چه کفش هایی برای کوله گردی مناسبند؟

  از آنجایی که پاهای شما در موفقیت این سفر نقش بسیار مهمی 
دارند، کفش اصلی ترین وسیله است. با توجه به مسیر و مقصد شما 
کفش های ترکینگی که تا باالی قوزک پا را می پوشانند و کفش های 
سبک وزن می توانند مناسب باشند.چکمه یا کفش شما باید قبل 
از ســفر امتحان شود. این خیلی مهم است که با آن راحت باشید. 
جوراب های پشــمی یا ورزشی بپوشید و یک جفت کفش بسیار 

سبک یا صندل آبی برای اطراف کمپ در نظر بگیرید.
   چک لیست اولیه کوله گردی

موارد اصلی را توضیح دادیم اما با توجه به اینکه ممکن است در 
مسیر طبیعت گردی خود فروشگاهی برای خرید پیدا نکنید، از یک 
چک لیســت استفاده کنید تا مطمئن شوید همه چیز را برای سفر 
برداشته اید. با توجه به تجربیات خود می توانید این فهرست را تغییر 
هم بدهید اما اینها عمده ترین وســایل مورد نیاز یک کوله گردی 
هســتند.وقتی از سفر به خانه برگشتید، همانطور که وسایل خود 
را باز می کنید، یادداشت برداری کنید که چه چیزی به درد خورده 
و چــه چیزی نه! با این روش، پس از چند ســفر چک لیســت 

مخصوص خود را خواهید داشت.
   آخرین مقدمات سفر و البته مهمترین آنها

از قبل با وسایل خود آشنا شوید. چادر خود را برپا کنید، اجاق گاز 
خود را روشن کنید و قبل از رفتن مقداری آب فیلتر کنید. یادگیری 
کمک های اولیه و مهارت در اســتفاده از نقشه و قطب نما نیز یک 

حرکت عاقالنه است.
   از مسیر سفر خود مطمئن شوید و اگر الزم است مجوزهای الزم 
را دریافت کنید. فراموش نکنید که برنامه سفر خود را به خانواده و 

یا یکی از دوستانتان اطالع دهید.

سرویس گردشگری // کارشــناس میراث فرهنگی و گردشگری البرز 
گفت: یکی دیگر از روستاهای دهستان آسارا، روستای واریان است که 
در فاصله ۳۰ کیلومتری شــهر کرج و در فراسوی دریاچه سد کرج قرار 

دارد. 
   احمدنژاد گفت: روســتای واریان نزدیک بــه ۳00نفر جمعیت دارد که به 

باغداری مشغول هستند.
  او گفت: واریان تنها از آب آشامیدنی و برق برخوردار است و مکان اقامتی 
برای گردشگران ندارد و برای اقامت در این روستا حتما باید با یکی از اهالی 
به عنوان میزبان، از قبل هماهنگی انجام شود. البته امکان اقامت اضطراری در 

مسجد روستا وجود دارد.
  احمدنژاد می گوید: واریان همچون سایر روستاهای این ناحیه از طبیعت زیبا 
و باغات سرسبز و چشــم انداز زیبای دریاچه سد کرج برخوردار است، اما 
جاذبه اصلی این روستا این است که راه دسترسی جاده ای ندارد و برای رسیدن 

به آن باید با قایق از دریاچه سد عبور کرد.
   به گفته کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری همچنین آیین نامه های بومی 
و بازی های سنتی همچون جشــن نوروز و بازی های کله گوش )بازی شبیه 
دومینو( و توکاش )شبیه بیس بال( و بقایای یک قلعه قدیمی بر فراز کوهی در 

جوار واریان، از دیگر جذابیت های این روستا هستند.

اینجا ونیز ایران است



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

حوادث جهان
ائتالف سعودی یک کشتی حامل سوخت یمن 

را توقیف کرد 
 ائتالف متجاوز، یک کشتی حامل گازوئیل را توقیف کرد و با اجبار، آن را 
به سمت منطقه »الحجز« در سواحل »جیزان« منتقل کرد. شرکت نفت یمن از 
توقیف یکی دیگر از کشتیهای خود توسط ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی خبر 
داد. پایگاه خبری انصاراهلل به نقل از این شرکت گزارش داد، ائتالف متجاوز، 
یک کشــتی حامل گازوئیل را توقیف کرد و با اجبار، آن را به سمت منطقه 
»الحجز« در سواحل »جیزان« هدایت کرد. این شرکت خبر داد که این اقدام 
ائتالف در حالی صورت گرفته است که این کشتی، بازرسی شده و از سازمان 
ملل نیز مجوز ورود دریافت کرده بود. به گفته این نهاد یمنی، کشــتی توقیف 
شده، حامل ۳۱ هزار و ۹5۹ تن سوخت است و بدین ترتیب، تعداد کشتی های 
توقیف شده یمن، در حال حاضر به سه کشتی رسیده است. در همین ارتباط، 
»عصام المتوکل« سخنگوی شرکت ملی نفت یمن دوم اردیبهشت ماه جاری 
گفت که  ائتالف متجاوز کشــتی حامل ۳0 هزار تن گازوئیل را توقیف کرده 
است؛ هر چند که این کشتی مورد بازرسی قرار گرفته و مجوز ورود به یمن را 
از سازمان ملل گرفته بود.ده است. او افزود: ما از ائتالف سعودی می خواهیم 
کشتی های سوخت توقیف شده را فورا آزاد کند؛ چرا که بخش های خدمات 
رسانی و حیاتی یمن نیاز مبرمی به سوخت دارند. پس از گذشت نیمی از مدت 
آتش بس یمن )20 روز از مجموع ۶0 روز( بی آنکه پیشرفت قابل توجهی در 
زمینه نظامی و انسانی صورت گیرد و همزمان با کمرنگ شدن اعتماد صنعاء به 
امکان وفاداری ائتالف سعودی و سازمان ملل به تعهدات، نشانه های پایداری 
آتش بس در این کشور خوشبین کننده نیست. در اولین روزهای ماه رمضان، 
یعنی در دوم ماه آوریل سال 202۱، سازمان ملل متحد اجرای آتش بس انسانی 
و نظامی یمن را اعالم کرد و صنعاء و تمام جهان از آن استقبال کردند. بر روی 
کاغذ، در آتش بس انسانی بر توقف تمام عملیات های نظامی، تضمین حرکت 
امن و روان ۱8 کشتی نفتی در دو ماه و اجازه ۱۶ پرواز با هواپیماهای تجاری از 
]مبدأهای مشخص[ به صنعاء و بالعکس یا به عبارتی میانگین دو پرواز تجاری 
در هر هفته تأکید شده است. صنعاء به تعهدات خود پایبنده بوده است؛ به نحوی 
که عملیات های نظامی خود برای پیشروی به سمت عربستان را متوقف کرده و 
تمام عملیات های تهاجمی در امتداد جبهه های داخلی و جبهه های مرزی را به 
حالت تعلیق درآورده است؛ اما طرف مقابل از ساعات آغازین اجرای آتش بس 

تا امروز به توقف عملیات ها نظامی خصمانه متعهد نبوده است.

حمله هوایی به دیر الزور سوریه
 منابع خبری سوریه از حمله هوایی جنگنده های ناشناس به دیر الزور در 
شمال شرق این کشور خبر دادند.  خبرگزاری سانا از حمله هوایی به منطقه ای 
در شهر دیر الزور خبر داد. سانا در این باره اعالم کرد که یک حمله هوایی به 
منطقه »حویجه کاطع« در نزدیکی پل معلق واقع در شهر دیر الزور انجام شده 
است. خبرگزاری سوریه به جزئیات بیشتر این حمله و تلفات و یا خسارات 
احتمالی آن اشاره ای نکرده است اما خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد احتمااًل 
این حمله کار پهپادهای ائتالف آمریکا است. »حویجه کاطع« جزیره ای است 

در دل رود فرات که از شهر دیر الزور می گذرد.

 5
دوشنبه 19 اردیبهشت 1401

7 شوال  1443

سال بیست و یکم شماره  3875

حوادث

  سرویس حوادث // مشاجره لفظی و نزاع 
خونبار در مراسم جشن، به قتل جوانی ۲۵ 
ساله انجامید و یک نفر را روانه بیمارستان 

کرد. 
  فرمانده انتظامی بردســیر در تشریح جزئیات 
این حادثه خونین بیان کرد: عامالن نزاع و قتل 
یک جوان 25 ســاله در مجلس جشن بامداد 
جمعه گذشته در این شهرستان در کمتر از 24 

ساعت به چنگ پلیس افتادند  و به قتل اعتراف 
کردند.سرهنگ منصور رمضان نژاد افزود: دقایق 
اولیه بامداد جمعه شانزدهم اردیبهشت جاری، 
خبر وقــوع نزاع و درگیری بین چند جوان در 
شــهر »نگار« از توابع بردسیر استان کرمان به 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0 گزارش شد 
که با حضــور نیروهای پلیس در محل حادثه 
مشخص شــد در جریان وقوع نزاع بین چند 

جوان در یک مراسم جشــن، یک جوان 25 
ساله بر اثر ضربه چاقو به شدت مجروح شده و 
پس از انتقال به بیمارستان بردسیر، براثر شدت 
جراحات وارد شده جان خود را از دست داده 
و جوان دیگری نیز مجروح و به مرکز درمانی 
منتقل شده است. وی ادامه داد: در بررسی های 
اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی مشــخص شد، 
شش جوان به سبب مشاجره لفظی، با یکدیگر 

درگیر و دو تن از ایــن افراد به علت مجروح 
شدن با چاقو به بیمارستان منتقل می شوند.

   این مســئول انتظامی گفــت: در این زمینه 
نیروهای پلیس آگاهی بالفاصله پس از بررسی 
و تحقیقات اولیه، هویت همه افراد مرتبط با این 
نزاع خونین را شناســایی و طی چند عملیات 
ضربتی ســه نفر از آنــان را در چند نقطه از 

شهرستان بردسیر دستگیر کردند. 

  وی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان که جوانی 
20 ساله اســت، به وارد کردن ضربه چاقو به 
ناحیه گردن مقتول در پی وقوع این نزاع اعتراف 
کرد.فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر با اشاره 
به تشکیل پرونده و تحویل این جوان به همراه 
متهمان دیگر به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: 
دلیل شــکل گرفتن این نزاع خونین، مشاجره 
لفظی و در ادامه وقوع نزاع بین این چند جوان 

بوده که واکنش نابخردانه این جوان با استفاده 
از چاقو باعث وقوع این قتل شــده است. یک 
بــار دیگر و همان طور که بارها تاکید شــده 
 از همــگان می خواهیم با جدیــت و از روی 
عاقبت اندیشی، از موقعیت های بروز تنش و 
نزاع دوری و مســائل مختلف را با صعه صدر 
 و پرهیــز از هرگونه خشــونت حل و فصل 

کنند.

  

  حاال که این رســوایی به بار آمده است، دیگر 
حتی نمی توانم به چشــمان همسر و فرزندانم 
نگاه کنم. آن زن مانند یک شیطان کثیف چنان 
با حرف هایــش مرا فریب داد که هیچ گاه فکر 
نمی کردم روزی به این درجه از شرمندگی برسم 

که ...
   مرد 52 ســاله در حالی که حلقه های اشــک بر 
گرداگرد چشــمانش نمایان بود، درباره این رسوایی 
تاســف بار به کارشــناس اجتماعی کالنتری آبکوه 
مشــهد گفت: حدود 20 سال است که با مسافرکشی 
در شهر روزگارم را می گذرانم. همسرم نیز که دختر 
خاله ام اســت در یکی از ادارات دولتی کار می کند 
ولی فقط یک حساب مشترک بانکی داریم. حاصل 
زندگی مشترکمان سه دختر و دو پسر هستند که همه 
آن هــا ازدواج کرده اند و تنها دختر کوچکم هنوز به 
تحصیل ادامه می دهد. در این سال ها زندگی بسیار 
شیرین و آرامی داشتم تا این که اسفند سال گذشته و 
در حالی که چند روز بیشتر به تحویل سال نمانده بود، 
زن جوانی را به عنوان مسافر از بولوار ابوطالب سوار 
کردم تا به بولوار فردوسی برسانم. او از لحظه ای که 
در صندلی عقب جا گرفت شروع به صحبت کرد و از 
هر دری سخن گفت. او مدعی بود از دادگاه خانواده 
می آید و در تالش اســت بعد از طالق از همسرش 
حضانت فرزندش را به عهده بگیرد و... .با وجود این، 
من که عادت به حرف زدن زیاد نداشــتم فقط پشت 
فرمان خودرو ســرم را به نشانه تایید تکان می دادم. 
وقتی به مقصد رسیدیم، آن زن جوان با تمسخر گفت 
ممنون که فقط به حــرف هایم گوش دادید. با خنده 
پاســخ دادم مسافرکشی شغل من است و اگر تا شب 
فقط دو مسافر مانند شما پیدا کنم، بیچاره می شوم به 
همین دلیل اهمیتی به این حرف ها نمی دهم چون هر 
کسی مشکالت زیادی در زندگی خودش دارد و... .در 
همین حال آن زن جوان با بیان این که شاغل است به 
من گفت: شما آدم قابل اعتمادی هستید. آیا سرویس 
رفت و آمد من به محل کارم را می پذیرید؟ خالصه 
هزینه های سرویس را به صورت ساعتی با یکدیگر 
شرط کردیم و از آن روز به بعد من راننده »سحربانو« 
شدم. وقتی ظهر او را از محل کارش سوار می کردم، 
از من می خواست مقابل آب میوه فروشی، رستوران 

یا کافی شاپ توقف کنم تا ناهار بخورد چرا که ادعا 
می کرد به خاطر تنهایی و مشغله کاری فرصت تهیه 
غــذا را ندارد.  من هم که تصور می کردم نیت خیری 
دارد در کنار او می نشستم و گاهی غذا یا آب میوه ای 
می خوردم. مدتی بعد ســحربانو ادعا کرد که عاشقم 
شده است و از من خواست تا به منزلش رفت و آمد 
کنم. او با این ترفند که زنی مطلقه اســت و نیاز مالی 
هم ندارد مرا فریب داد که فقط به عنوان یک همدم و 
هم صحبت در کنارش باشم. هرچه به او گفتم همسرم 
دخترخاله من است و من او را عاشقانه دوست دارم، 
فایده ای نداشت، در عین حال هیچ گاه فکر نمی کردم 
این ارتباط ســاده به نابودی زندگی ام منجر شــود. 
باالخره سحربانو با توسل به انواع وعده و وعیدهای 
دروغین مرا به منزلش کشــاند و برایم یک دستگاه 
گوشی هوشمند و سیم کارت جدید خرید تا به راحتی 
و پنهانی با هم در ارتباط باشیم. از آن روز به بعد من 
کار و کاسبی ام را رها کرده بودم و مدام با تماس های 
وقت و بی وقت ســحربانو به منزلش می رفتم. من 
که تا آن روز چیزی را از همســرم پنهان نکرده بودم، 
نمی دانســتم گوشــی جدید را در کجا پنهان کنم تا 
فرزندانم متوجه نشوند ولی روزی دخترم متوجه شد و 
با دیدن عکس ها و پیام ها همه چیز لو رفت در همین 
حال سحربانو مرا تهدید کرد اگر 50 میلیون تومان به 
حسابش واریز نکنم، همه تصاویر داخل رستوران و 
منزلش را برای خانواده ام می فرستد. برای جلوگیری 
از این آبروریزی 50 میلیون تومان به حساب او واریز 
کردم اما همســرم که از برداشت این مبلغ از حساب 
مشترکمان تعجب کرده بود، پیگیر ماجرا شد و دخترم 
نیز همه چیز را لو داد. حاال دیگر عروس و دامادهایم 
نیز در جریان ارتباط من با یک زن غریبه قرار گرفته 
بودند. همسرم که نمی توانست این موضوع را باور کند 
با ســحربانو تماس گرفت ولی او مدعی شد من زنی 
متاهل هستم و همسرت با من رابطه داشته است اگر 
این حق السکوت را به من ندهد از او شکایت می کنم 
و... . در حالی که دیگر رسوایی بزرگی به بار آمده بود، 
سحربانو هر روز قصه جدیدی سرهم می کرد تا از من 
اخاذی کند. اکنون نیز در حالی به کالنتری آمده ام که 

نمی توانم به چهره اعضای خانواده ام نگاه کنم و... .

قصه شیطانی سحربانو! 
در امتداد تاریکی

  ســرویس حوادث // رئیس کل دادگستری استان 
فارس از تعیین وقت برای رسیدگی به پرونده قاتل 
شهید رنجبر خبر داد و گفت: متهم ۲۴ اردیبهشت 

دوباره محاکمه می شود.
   حجت االسالم سیدکاظم موسوی پیرامون وضعیت پرونده 
قاتل شهید رنجبر بیان کرد: حکم این پرونده در اواخر سال 
گذشته در دادگاه کیفری یک استان فارس صادر و قاتل به 
قصاص محکوم شده بود که این حکم اخیراً در دیوانعالی 
کشور نقض شد.وی افزود: بر اساس اعالم نظریه پزشکی 

قانونی متهم از سالمت روحی و روانی برخوردار است.

  رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: با توجه به 
اعالم نظریه پزشکی قانونی، برای این پرونده تعیین وقت 
شده و متهم بار دیگر در 24 اردیبهشت ماه پای میز محاکمه 
قرار می گیرد.در بهمن ماه سال گذشته سرهنگ دوم علی 
اکبر رنجبــر مأمور ناجای فارس با ضربات چاقوی یک 
مجرم فراری به گلو در منطقه بیدزرد به شهادت رسید و 

سرباز همراه وی نیز مجروح شد.
  پس از آن دســتگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و 
در کمتر از دو روز عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی در 

اطراف شیراز بازداشت شد.

قاتل شهید رنجبر دوباره محاکمه می شود؟

رقص مرگبار چاقو، جشن را به عزا تبدیل کرد

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اينکه خانم صفورا شهرياری كوتک فرزند محمد به موجب تفويض وكالت شماره ۳۰۵۲۷ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱4 تنظیمی دفترخانه ۹۰ بندرعباس از 

نادر رامشک فرزند مختار و ايشان به موجب وكالت نامه شماره ۱۲4۳4 مورخ۱۳۹۳/۸/۰۳ تنظیمی دفترخانه 4۹ بندرعباس از رضا / زرنگاری فرزند حیدر 
به استناد دو فقره استشهاديه محلی بوارده شماره ۱/۲۱۷۳ مورخ۱4۰۱/۰۱/۲۹ مدعیست كه سند مالکیت ششدانگ اعیان يک قطعه آپارتمان مسکونی تحت 
پالک ثبتی ۵۱۰۹ فرعی از ۵۰۶۲ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۱۹۸۳ فرعی از اصلی مذكور واقع در شهرک پیامبر اعظم بخش ۰۱ ناحیه يک بندرعباس، 

بشماره چاپی ۹۳۱۹۲۱ سری الف سال ۹۳ با شماره دفتر الکترونیکی ۰۱۳۹4۲۰۳۲۳۰۵4۰۰۱۰۸4 كه در صفحه ۲۶۰ دفتر امالک جلد 4۳۶ذيل شماره 
۸۸۱۸۶ كه بنام رضا / زرنگاری فرزند حیدر شماره شناسنامه ۱۱۱ تاريخ تولد ۱۳۶۶/۰۲/۲۶ صادره از قشم دارای شماره ملی ۳4۵۹۹۶۳۱۳۱ ثبت و 

همزمان به موجب سند اجاره شماره ۷۰۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۹ شهر بندرعباس استان هرمزگان بنفع دولت جمهوری اسالمی ايران بانمايندگی سازمان 
ملی زمین و مسکن در اجاره قرار گرفته ، سند مالکیت صادر و تسلیم شده ؛ كه بعلت جابجايی مفقود گرديده كه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ؛ .لذا استناد ماده ۱۲۰ آئین 
نامه اصالحی و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هر كس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذكور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بايستی از تاريخ انتشار آگهی 

ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام می گردد. م.الف ۱4۰۱/۵۸
تاريخ انتشار : ۱4۰۱/۰۲/۱۹

ابوالحسن دستوری _ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بندرعباس

آگهی مزایده  ) نوبت اول ( 
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس به موجب پرونده اجرائي كالسه ۱4۰۰4۰۹۲۰۰۰۰۲۵4۶۶۳ وشماره دادنامه ۱4۰۰4۰۳۹۰۰۰۰۶۲۳۱۰۳ 
وراث ) مرحوم سجاد میرزائي ( حاجي مراد میرزائي و ايران قهرماني و پارمین میرزائی محکوم به پرداخت تعداد ۱۱4 عدد سکه تمام بهار آزادي وخسارت 
دادرسي در حق محکوم له خانم فاطمه بصري گرديده است كه در راستاي اجرای حکم پالک ثبتی شماره ۹44۳ فرعي از ۳ اصلي بنام مرحوم سجاد میرزائي 

فرزند حاجیمراد به شماره ملي ۳۳4۱۷۲۹۶۹۰ توقیف و به شرح ذيل به مزايده گذاشته مي شود .
 موضوع مزايده :( برابر مفاد تصوير سند مالکیت تک برگي ابرازي به شماره ۸۲۱۸۳۵ مورخ بیست و چهارم بهمن ماه يک هزار و سیصد و نود و هفت ، نام 

و نام خانوادگي مالک پالک ثبتي شماره ۹44۳ فرعي از ۳ اصلي آقاي سجاد میرزائي نام پدر حاجیمراد به شماره ملي ۳۳4۱۷۲۹۶۹۰ میباشد. 
۲( ملک محل سکونت است ويک واحد آپارتمان مسکوني ) واحد شماره ۶( به نشاني بندرعباس كوچه دانشگاه ۱۵ ساختمان امین ۲ میباشد. حسب مندرجات تصوير سند تک برگ 
مالکیت ابرازي مساحت آپارتمان مذكور ۵۸/۳۱ متر مربع بوده و فاقد پاركینگ و انباري اختصاصي میباشد. آپارتمان يک خواب ، كف راهرو و پذيرائي پاركت ، كف اتاق موكت ، بدنه 

كاغذ ديواری و دارای كابینت میباشد.
 ۳( حسب مفاد تصوير سند مالکیت ابرازي ملک مورد نظر ثبت شده است. 4( ملک مورد نظر بین وراث مرحوم قرار دارد. 

۵( در خصوص حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند خانم بصري تصوير اصالحیه گواهی حصر وراثت را ارائه داد و در خصوص حقوق ساير اشخاص حقیقی 
يا حقوقی و يا موارد ديگر مدارک و مستنداتي ابراز و ارائه نشد و اظهاراتي از سوی ايشان بیان نگرديد. ۶( با عنايت به موقعیت، مساحت ، قدمت ، تعداد واحدهاي مجتمع و در نظر گرفتن 
ساير پارامترهاي كارشناسي و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن 
احتمال هرگونه مغايرتهاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني ، حقوقي و شرعي جهت معامله و عدم ديون و بدهي هاي احتمالي بابت مالیات و عوارض و 
جرائم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقي و حقوقي و ساير بدهي هاي مشابه و تعهدات و ديوني كه ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بال معارض و نیز غیر اوقافي باشد ، 

ارزش پايه ششدانگ ملک مورد نظر به مبلغ ۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال با حروف پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ريال جهت انجام مزايده برآورد و اعالم میگردد. 
۱- فروش نقدي است .و حداكثر مهلت پرداخت بهاء يک ماه مي باشد . ۲-كلیه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خريدار است. ۳-پیشنهاد دهندگان بايد قبل 
از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ ۱۰ درصد مبلغ ارزيابي شده را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره ۲۱۷۱۲۹۵4۰۹۰۰۸ نزد بانک ملي شعبه دادگستري 
توديع و قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند . 4- اجرای احکام در رد يا قبول پیشنهاد مختار است . ۵-مزايده در ساعت ۹ صبح مورخ ۱4۰۱/۰۳/۹ در محل دفتر شعبه سوم اجرای 
احکام حقوقي بندر عباس بصورت حضوري بعمل می آيد و برنده كسي است كه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد .۶- در صورتیکه برنده تا يک ماه از جلسه مزايده و با انقضای مهلت 
از پرداخت بها مورد مزايده خود داري نمايد مسئول كسر احتمالي قیمت و خساراتی كه از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود كه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین كسر 

قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شركت در مزايده برای كسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقي شعبه سوم دادگستري بندر عباس مراجعه نمايند.

دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستري بندر عباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  ســرویس حوادث // دختری جوان که قدم به خانه خواستگارش گذاشته 
بود تا با پدر و مادر او آشنا شود، با همدستی خواستگار خود و پدر او تا یک 

قدمی مرگ پیش رفت.
  چند روز قبل اهالی یکی از خیابان های پایتخت چشمشان به دختری جوان افتاد 
که به شدت مصدوم شده بود و از شدت درد ناله می کرد. او به شدت از ناحیه صورت، 
دست و پا آسیب دیده و به خوبی قادر به صحبت  نبود. مردم با دیدن وضعیت او 
به اورژانس زنگ زدند و دختر جوان برای درمان به بیمارستان انتقال یافت. او از 
ناحیه صورت به شدت آسیب دیده و دست و پایش دچار شکستگی شده بود. هنوز 
مشخص نبود،  چه بالیی بر سر دختر جوان آمده است تا اینکه وی پس از بهبودی 
و مرخص شدن از بیمارستان راهی اداره پلیس شد تا از پدر و پسری آشنا شکایت 
کند.آنطور که دختر 28ســاله می گفت او به دام مردی آشنا افتاده بود که در نقش 

خواستگار ظاهر شده و او را فریب داده بود.
  او درباره جزئیات آشنایی و حادثه شومی که برایش رقم خورده بود گفت: مدتی 
قبل در یکی از کالس های گویندگی با جوان ۳0ساله ای به نام ناصر آشنا شدم. من 
صدای خوبی داشــتم و یکی از رویاهایم این بود که گوینده مشهوری شوم. ناصر 
برای چند برنامه کار گویندگی انجام داده و مدعی بود که آشــنایان زیادی در این 

حرفه دارد که می تواند مرا به آنها معرفی کند تا به رویایم برسم.
  وی ادامه داد: ارتباط من و ناصر ادامه داشت تا اینکه او از من خواستگاری کرد. 
ناصر مدعی بود که چند وقت قبل از همسرش جدا شده است و دلیل اختالفاتشان 
این بوده که همســر ناصر مخالف کار و پیشرفت او بوده است. ناصر خیلی خوب 
نقش بازی کرد و توانســت با چرب زبانی اعتماد مرا به خودش جلب کند تا جایی 
که تصور کردم واقعا دلباخته من شــده و قصد ازدواج و زندگی با مرا دارد. حتی 
یک بار تلفن را به پدرش داد و او هم به من اطمینان داد که پسرش عاشق من شده 
و می خواهد به زودی به خواستگاری ام بیاید تا زندگی مان را شروع کنیم. همه اینها 
باعث شــد تا اعتمادم نسبت به ناصر و خانواده اش جلب شود غافل از اینکه همه 

اینها نمایشی بود برای فریب من.

  دختر جوان در ادامه گفت: ناصر آخرین بار با من تماس گرفت و به بهانه اینکه 
قرار اســت برای  تست صدا به یک استودیو برویم قرار مالقات گذاشت. او از من 
خواســت تا قبل از رفتن به استودیو، به خانه اش بروم تا پدر و مادرش مرا ببینند. 
بی خبر از اینکه حادثه ای هولناک در انتظارم اســت راهی خانه ناصر شدم. مقابل 
واحد آنها که طبقه ســوم ساختمانی مسکونی بود، چند جفت کفش زنانه و مردانه 
چیده شده بود. حدس زدم کفش ها متعلق به پدر و مادرش باشد. برای همین  قدم 
در خانه گذاشتم. اما خبری از پدر و مادر ناصر نبود. او با تهدید و زور به من تجاوز 
کرد و لحظاتی بعد همسرش رســید. زن جوان پشت در مانده بود و هرچه زنگ 
می زد ناصر در را باز نمی کرد. او به شــدت ترسیده بود و چون کلید داخل قفل بود 
همسرش نمی توانســت در را باز کند. همان لحظه ناصر با پدرش تماس گرفت و 
وحشــت زده موضوع را به او گفت. پدرش که در همان محدوده زندگی می کرد از 

پسرش خواست تا مرا از پنجره به پایین پرتاب کند.
  وی ادامه داد: پدر تصور می کرد که با این اتفاق جانم را از دســت می دهم و بعد 
او جســدم را از بین می برد تا راز قتل هرگز فاش نشود. باور کردنی نبود، در تمام 
این مدت ناصر مرا فریب داده بود. او با همسرش زندگی می کرد و به دروغ به من 
گفته بود که از یکدیگر جدا شــده اند. آن روز همسر او برای انجام کاری به خارج 
از تهران رفته بود اما بازگشــته و سر زده رسیده بود. ناصر با دستور پدرش قصد 
قتل مرا داشت. هرچه به او التماس کردم فایده ای نداشت، همان لحظه پدرش رسید 
و ناصر با بی رحمی مرا از پنجره طبقه ســوم به پایین پرتاب کرد و پدرش که در 
حیاط ایستاده بود پیکر نیمه جان مرا روی زمین کشیده و در همان محدوده رهایم 
کرد. او قصد داشت جانم را بگیرد و جسدم را بسوزاند اما من زنده بودم و به دلیل 
اینکه افرادی در حال گذر از آن محدوده بودند ناچار شد با همان وضعیت رهایم 
کند و بخت با من یار بود که پس از این اتفاق و صدماتی که دیده بودم، زنده ماندم.
با این شکایت، قاضی محمد امین تقویان بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران 
دســتور بازداشت پدر و پسر به اتهام مشارکت در شروع به قتل و پسر را به اتهام 

تجاوز صادر کرده است.

 اقدام به قتل برای پنهان کردن خیانت 
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ن سند مالکیت   آگهی فقدا
نظر به اينکه خانم شهناز نیرومندی مرادپور فرزند رحمت اله به شماره ملی ۳۳۸۰۱۱۳۰۲۶ به موجب وكالت شماره ۱۵۰۳۲4 مورخ۱4۰۰/۱۲/۰۹ دفترخانه 

۶ بندرعباس، از آقايان سجاد نیرومندی مرادپور فرزند رحمت اله و عباس غالم حسینی و خانم ها زهره غالم حسینی و معصومه غالم حسینی و به موجب 
وكالت نامه شماره ۱4۱۰۶ مورخ۱4۰۱/۰۱/۲۱ تنظیمی دفترخانه ۹۸ بندر دير از قاسم غالم حسینی همگی فرزندان محمد به میزان مالکیت نامبردگان ذكور 
هر كدام ۶ سهم از ۳۶ سهم و اناث ۳ سهم از ۳۶ سهم )سجاد دو سهم تکراری(  در خصوص پالک ثبتی 4۵۶ فرعی از ۵۰۶۲ - اصلی ، مدعی است كه 
سند به شماره سريال های بترتیب ۸۷۸۷۰۰ و ۸۷۸۶۸۷ و ۸۷۸۶۸۳ و ۸۷۸۶۸۵ و ۸۷۸۶۹۹ و ۸۷۸۶۸۶ همگی سری الف ۹۹ بنام نامبردگان به میزان سهام 
مذكور در دفاتر امالک بشماره های ۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۹۹۳۶ و ۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۹۹۲۳ و ۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۹۹۱۹و ۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۹۹۲۱ و 

۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۹۹۳۵ و۱۳۹۹۲۰۳۲۳۱۳۶۰۰۹۹۲۲ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده ؛ بعلت جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده: لذا استناد 
ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی و تبصره ذيل آن بدينوسیله اعالم میشود هر كس مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذكور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود میباشد بايستی از تاريخ 

 انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام 
 می گردد. ۱4۰۱/۵۶ م/الف
تاريخ انتشار :۱4۰۱/۰۲/۱۹
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مجوز سالح ساچمه زني 
مدل نیمه خودکار ساخت ترکیه شماره بدنه 
٨٣٦٠٠٠٧٨ و به شماره مجوز ٢٣٤٠٢٦٠ 

بنام آقاي عباس زاهري 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 :
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شهرستان

تکریم و معارفه معاونت سیاسی فرماندار 
و بخشدار مرکزی بندرخمیر

  امین درساره سرویس شهرستان//  در جلسه شورای اداری شهرستان 
بندر خمیر، آیین تکریم و معارفه سرپرســت معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی فرمانداری خمیر و بخشــدار مرکزی این شهرستان با حضور 
میرهاشم خواستار فرماندار خمیر برگزار شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ 
در این آیین از آقایان فرزاد دهقانی معاون سیاسی و ابراهیم پرواز بخشدار 
مرکزی خمیر تقدیر و حکم بهنام کریمی و محمد محســنی به ترتیب به 
سمت سرپرست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و بخشدار 

مرکزی خمیر به ایشان اعطاء شد.

پرداخت ۴ میلیارد تسهیالت به صنایع دستی هرمزگان 
 سرویس شهرستان // از ابتدای سال تاکنون ۴ میلیارد تومان تسهیالت 
به صنعتگران صنایع دستی هرمزگان پرداخت شده است.به گزارش خبرنگار 
دریا؛  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: 
این تسهیالت به ۱۷۰ صنعتگر در رشته های گالبتون دوزی، خوس دوزی، 
ســفالگری، حصیربافی و رودوزی های ســنتی پرداخت شــده است.
ســهراب بناوند افزود: تسهیالت برای رونق کسب وکار های صنایع دستی 

پرداخت شده و پرداخت آن به طرح های تصویب شده ادامه دارد.

ویزیت بیماران در کیش رایگان شد
  سرویس شهرستان // رییس مرکز توسعه سالمت جزیره کیش گفت: به 
مناسبت هفته سالمت ویزیت بیماران در مرکز خدمات جامع سالمت بوعلی 
این جزیره رایگان شــد. محمدرضا رضانیا اظهار داشت: بیماران می توانند 
برای بهره مندی از این خدمت از ساعت هشت صبح تا ۱۳ روز سه شنبه ۲۰ 
اردیبهشت سال جاری به مرکز خدمات جامع سالمت بوعلی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه کادر درمان با حضور در مزار شهدای گمنام و شهید سالمت 
جزیره با شهدای انقالب و جنگ تحمیلی تجدید بیعت کردند افزود: برگزاری 
مسابقات فرهنگی و اجتماعی از جمله نقاشی و عکاسی بین دانش آموزان، 
دیدار با مسووالن جزیره برای اعتالی سیاست های سالمت جزیره از دیگر 
برنامه های هفته سالمت است.رضا نیا یادآور شد: مرکز توسعه سالمت در 
راستای ارتقای سطح سالمت جامعه ۲۵ خدمت از جمله بهداشت عمومی، 
کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر، نظارت بر اصناف و واحدهای تولیدی، 
درمان، مراقبت دانش آموزان، ســالمندان و زنان باردار را برعهده دارد.وی 
اضافه کرد: در این راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
هرمزگان و سازمان منطقه آزاد کیش به دنبال تقویت شاخص های سالمت 
جزیره هستیم تا به عنوان بخشی از ایران اسالمی در سالمت مردم در اولویت 
باشد.رییس مرکز توسعه سالمت کیش در خصوص کنترل ویروس کرونا در 
جزیره نیز گفت: همه گیری این ویروس به صورت ناگهانی در تمام نقاط دنیا 
بزرگترین سربار حوزه ســالمت بوده و این مرکز با همکاری دستگاه ها و 
کیشوندان در ۲ سال گذشته عالوه بر برنامه های روتین سالمت، کنترل شیوع 
این ویروس را به عنوان یکی از اولویت ها دنبال کرده است.به گزارش ایرنا؛ 
وی یادآور شد: هم اکنون این بیماری در جزیره کیش در نتیجه پوشش مناسب 
واکسیناسیون در ُدزهای اول و دوم و پیگیری ُدز سوم کنترل شده به طوریکه 

شاخص های همه گیری در این جزیره به شدت پایین است. 

خبری

   سرویس شهرستان //  مدیرکل آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: به واسطه افزایش 
تعداد  بشاگرد  در  شــبانه روزی  مدارس 
ســرویس ها را به یک سوم کاهش دادیم 
و با توجه به مصوبه سفر ریاست جمهوری 
۵ فضای شــبانه روزی جدید به سیستم 

آموزشی اضافه می شود. 
  قویدل در خصــوص جذب نیروهای نهضت 
ســوادآموزی گفت: برابر با شیوه نامه یکسان 
کشوری جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی، 
قریب به ۸۵۰ نفر نیروی واجد شرایط  سراسر 
اســتان از طریق آزمونی که در اسفندماه سال 
گذشــته برگزار شــد تبدیل وضعیت شدند و 
هم اکنــون به صورت نیروی پیمانی مشــغول 
فعالیت هســتند و اســتان هرمزگان بیشترین 
اســتفاده از ظرفیت قانونــی در جهت جذب 
روحانیون و طلبه ها را انجام داد ما بر اســاس 
طرح امین حــدود ۱۵۰ نفر نیرو جذب کردیم.
وی با اشاره به توسعه و احداث فضای آموزشی 
شــبانه روزی در نقاط مختلف بشاگرد، افزود: 
به واســطه افزایش مدارس شبانه روزی تعداد 
سرویس ها را به یک ســوم کاهش دادیم و با 
توجه به مصوبه سفر ریاست جمهوری ۵ فضای 
شــبانه روزی جدید به سیستم آموزشی اضافه 
می شــود و دسترسی دانش آموزان در محدوده 

محل سکونتشان فراهم خواهد شد و از حوادث 
و مخاطرات ناشــی از پیمودن مســیر مدرسه 

جلوگیری می شود.
  مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: 
با تالش، پیگیری و مدیریت همکاران آموزشی 
و با توجه به توسعه فضای آموزشی، در حالی 
که شاهد بحران جهانی کرونا و معضالت ناشی 
از آن بودیم، نرخ ترک تحصیل سال گذشته در 
استان نزدیک به میانگین کشوری و در متوسطه 
باالتر از میانگین کشوری بود و سعی ما بر این 
اســت که شرایط  را به سوی هر چه بهتر شدن 

پیش ببریم.
قویدل به موضوع رتبه بندی فرهنگیان اشاره کرد 
و گفت: نظام رتبه بندی فرهنگیان بیش از یک 
دهه در حوزه کالن کشور مطرح بود و با تأکید 
ریاســت جمهوری بر اجرای سریع این طرح 
بالفاصله الیحه آن در دولت تنظیم و به مجلس 
ارسال و مصوب شد و مورد تائید شورای نگهبان 
قرار گرفت و طی ماه های آینده اجرایی می شود.  
وی به کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با 
وجود بهبود وضعیت نسبت به ۱۰ سال گذشته 
همچنان قریب به ۴۰۰۰ نفر کمبود نیرو داریم. 
هرساله تعدادی از نیروها بازنشسته می شوند و 
از طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ که همین 
ایام آزمون آن برگزار شد، نیروی جدید اضافه 

می شــود و با اضافه تدریس و کمک نیروهای 
خرید خدماتی کمبودها را تا حدودی پوشش 
می دهیم. از طرفی استاندار محترم پیگیر هستند 
و مکاتبه ای با نوری وزیر مربوطه صورت گرفته 
تا با گرفتن موافقت و تائید نهایی بتوانیم سهمیه 

دانشگاه فرهنگیان را افزایش دهیم.
  قویدل از پیگیری جهت ساخت اولین هنرستان 
تخصصی شیالت در شهرستان سیریک خبر داد 
و عنوان کرد: در نظر داریم رشته ها را متناسب 
با آمایش های سرزمینی در استان توسعه دهیم 
که ایجاد هنرستان تخصصی شیالت در سیریک، 
توسعه رشته معادن در مناطقی که معادن فعال 
دارند مانند احمدی در شهرســتان حاجی آباد 
و رویدر خمیر، توســعه رشته های پتروشیمی 
و پاالیشی در جاســک از جمله اقدامات در 
راستای گسترش رشته ها متناسب با اقلیم منطقه 

است.
  به گزارش ایســنا؛ وی در خصوص خدمات 
در حوزه تربیتی و پرورشــی گفت: اردوهای 
دانش آموزی در تابستان جهت پر شدن اوقات 
فراغت و ایجاد انگیزه و افزایش روحیه دانش 
آموزان برگزار می شــود. در حوزه آسیب های 
اجتماعی و آشــنا کــردن دانش آمــوزان و 
خانواده های آن ها با شرایط پسا کرونا برنامه های 

مشاوره ای ارائه می دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان خبرداد

کاهش تعداد سرویس مدارس بشاگرد با افزایش مدارس 

  سرویس شهرســتان // سرپرســت فرمانداری 
بندرعباس از آغاز گاز رسانی به ۲۴ روستای بخش 

مرکزی شهرستان بندرعباس خبر داد.
  محمد مرودی در دیدار با مدیران دســتگاه های اجرایی 
ضمن تشکر از اقدامات مثبت و جهادی شرکت گاز استان، 
و بیان برخی از مسائل و مشکالت گاز شهرستان از آغاز 

گاز رســانی به ۲۴ روستای بخش مرکزی و روستاهای 
تابعه با تاکید استاندار هرمزگان خبر داد.

  وی اظهارداشت: گسترش شبکه گاز بعنوان یکی از ارکان 
عدالت در خدمت رســانی به شمار می رود که این امر در 
پیشــرفت مناطق کمتر توسعه یافته شهری و روستایی و 

همچنین کاهش دغدغه شهروندان می تواند موثر باشد.

  سرپرســت فرمانداری بندرعباس با اشاره به نارضایتی 
گروهی از شــهروندان نســبت به عدم آســفالت برخی 
معابر پس از گازکشــی افزود: شرکت گاز نسبت به اتمام 

پروژه های نیمه تمام و ترمیم نوار حفاری اقدام کند.
  نماینده عالی دولت در شهرستان بندرعباس با تاکید بر 
اینکه گاز رسانی به مناطق شهری و روستایی از بزرگترین 

دســتاوردهای انقالب اسالمی اســت ادامه داد: اگر به 
روستایی یا شهری نعمتی مانند گاز می رود، باید اقتصاد 
روستا و آن منطقه نیز به حرکت در بیاید، و این امکانات 

باید سبب تحول آن روستا شود.
  به گــزارش  مهر، مرودی در پایان بر افزایش ســطح 
خدمات رســانی و کسب رضایتمندی مشترکین تأکید و 

اظهار کرد: پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
 اکثر شــهرها و روستاهای کشــور از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند گردیدند و تا به امروز اتفاقات بسیار خوبی در این 
 صنعت انجام شده است که یکی از نتایج آن افزایش کیفیت

خدمات رسانی به مشترکین بوده است.

آغاز گازرسانی به ۲4 روستای بخش مرکزی

همزمان با آغاز هفته بسیج سازندگی صورت گرفت 

تجلیل از جهادگران نمونه عرصه سازندگی بندر خمیر

  امین درســاره ســرویس شهرستان// 
طی همایشــی با حضور فرماندار جهادی 
بندرخمیر، فرمانده سپاه شهرستان، امام 
جمعه موقت اهل سنت، شوراها و جمعی 
ازبســیجیان از ۲۳ جهادگر نمونه و فعال 
عرصه بسیج سازندگی و محرومیت زدایی 

در شهرستان خمیر تجلیل شد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ فرماندار بســیجی 
شهرســتان بندر خمیر ، بــا تقدیر از خدمات 
بی منت بســیجیان در روند پیشرفت و توسعه 
شهرســتان و همچنین امدادرســانی جهادی 
به مردم در ســختی ها در برهه های مختلف 
اظهار کرد: یکی از ویژگــی های گروه های 
جهادی، خدمت رســانی بی منــت به مردم و 
رفع محرومیت  زدایی است و نیروهای جهادی 
صادقانه بــا روحیه همدلی در مناطق مختلف 
حضور می یابند تا خدمات مختلفی ارائه دهند. 
میرهاشم خواستار همچنین با اشاره به هماهنگی 
و هم افزایی گروه های جهادی، بسیج و سپاه در 
کنار مجموعه دولت،ابراز داشت:این گروه های 
جهادی در تمامی عرصه ها از جمله ســاخت 
مســکن محرومین، مبارزه با ویروس کرونا و 
کمک به بهبود بیمــاران، حوادث غیرمترقبه و 

همچنین محرومیت  زدایی نقش آفرینی می کنند.
  مهندس خواستار همچنین با اشاره به توان و 
ظرفیــت باالی گروه های جهادی ، بر حضور 
نیروهای جهادگر در کنار دیگر دســتگاه ها 
جهت توسعه و پیشــرفت شهرستان و رونق 

کسب و کار مردم تاکید کرد.
  فرمانده سپاه شهرستان بندرخمیر نیز با بیان 
اینکه بسیج با حضور آگاهانه در تمام عرصه ها 
کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته است، 
افزود:اقداماتی از جمله فعالیت های عمرانی، 
فرهنگی، اجتماعی، اشتغال، بهداشت و درمان 
و ... از جملــه عرصه های فعالیت این گروه ها 

جهادی است.
  سرهنگ پاسدارحمید کمالی با بیان اینکه ۶۴ 
گروه جهادی در شهرستان فعال هستند، افزود: 
این جهادگران با کمتریــن امکانات و هزینه، 
بیشترین خدمات را در سطح شهرستان انجام 

می دهند.
  وی ادامه داد:ویزیت رایگان توسط گروه های 
پزشــکی، تعمیر مرمت واحدهای مسکونی، 
ساخت مســجد و خانه بهداشت ، اهدای ۶۵ 
سری جهیزیه جهت تســهیل در امر ازدواج و 
واگذاری تســهیالت جهت کمک به اشــتغال 

بخشی از اقدامات بسیج سازندگی در شهرستان 
خمیر بوده است.

  ســرهنگ کمالی همچنین با اشاره به توزیع 
بسته های معیشتی در شهرســتان ادامه داد:از 
ابتدای امســال بیش از ۴۵۰۰ بسته معیشتی 
توسط گروه های جهادی در سطح شهرستان 

توزیع شده است.
  ســیدعبدالجلیل قتالی امام جمعه موقت اهل 
ســنت بندرخمیر نیز در ایــن همایش عنوان 
کرد:بسیج سازندگی در حوزه های مختلف به 
ویژه در حوادث و توزیع بســته های معیشتی 
همیشه پیشگام بوده و وظیفه ایمانی خود را به 

نحو احسن انجام داده است.
  وی افزود: جهادگران عرصه ســازندگی به 
مناطق دوردست شهرســتان اعزام و خدمات 
ارزنده و شایســته انجام می دهند و این یعنی 
قدم گذاشتن در راه خیر ،که قطعًا این کار اجر و 

ثواب فراوانی خواهد داشت.
  قابل ذکراست، در این همایش بیش از یکهزار 
بسته کمک های معیشــتی به ارزش هربسته 
۵۰۰ هزار تومان با همکاری بسیجیان بین افراد 

نیازمند توزیع شد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای
شــهرداری لمزان در نظر دارد به موجب موافقتنامه به شماره 11 مورخ 1400/12/15 از محل طرح های تملک دارايی های سرمايه ای 
و از منابع داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه آسفالت معابر شهر لمزان مطابق جدول ذيل از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای 
همزمان با ارزيابی كيفی مناقصه گران از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمايد. 
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: از تاريخ 1401/02/19 ساعت 12 ظهر تا تاريخ 1401/02/20 
ساعت 12      آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : تاريخ 1401/02/26 ساعت 12 

ظهر     قرائت پیشنهادات : تاريخ 1401/03/09 ساعت 10 صبح

عنوان پروژه 
آسفالت معابر شهر 

لمزان 

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال( 

774.895.000

مقدار کار 
) مترمربع(
21.230 

رشته و رتبه 

راه - 5

برآورد مالی 
) میلیون ریال(

15.497 

مدت انجام 
کار

30 روز

محل اجرای پروژه 

بلوار خلیج فارس

سایر شرایط :  1- مبلغ تضمين شــركت در مناقصه به يكی از صورتهای واريز نقدی به شماره حساب 0110306429008 نزد بانک 
صادرات بنام سپرده شهرداری لمزان يا ضمانت نامه بانكی معتبر قابل قبول می باشد. 

2- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3- شهرداری لمزان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است. 4- به پيشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و ناقص ترتيب اثر داده 

نخواهد شد. 5- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 
شماره فراخوان پروژه در سامانه ستاد : 2001093577000003

شهرداری لمزان

   سرویس شهرستان // مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
هرمزگان از برداشــت انبه نارس )کال( از دو هزار و ۸۰۰ هکتار 

باغات هرمزگان خبرداد. 
  مسعود گرگیج مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال ۲۹ هزار تن محصول انبه از سطح 
۲۸۰۰ هکتار از باغات هرمزگان برداشت شود که به علت بارندگی های 

خوب در فصل زمستان، ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته است. 
  وی افزود: ۷۰ درصد انبه هرمزگان به صورت نارس برداشت می شود 

که در صنایع ترشی و شوری استفاده می شود.
  مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان با بیان اینکه 

برداشت این میوه تا نیمه خرداد ادامه دارد، گفت: مهم ترین ارقام انبه در 
استان آل مهتری، کلک سرخ و هلیلی است که در شهرستان های میناب، 

رودان و بندرعباس تولید می شود.
  برپایه این گزارش، هرمزگان رتبه نخســت تولید و سطح زیرکشت 
 انبــه را در کشــور دارد و این میوه گرم ســیری به ســلطان میوه ها 
شــهرت دارد. به گزارش فارس، قیمت هر کیلو نارس این محصول در 
)۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰( در باغ های رودان ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان و 
در میدان میوه و تره بار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و نرخ دست فروشی آن 

نیز هر کیلو ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان در بندرعباس است.

برداشت انبه نارس در هرمزگان آغاز شد 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقاي يوسف محمدی پور داراي شماره ملي ۳۵۶۹۵4۳4۰4 به شرح دادخواست به كالسه از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان سلطان محمدي پور فرزند سلطان به شناسنامه شماره ۱۷۲ در تاريخ ۱4۰۱/۰۲/۰۸ در شهر عسلويه بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : ۱- عبداله محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي 4۷۰۹۹۱۱۱۵۰ به نسبت )پسر متوفي(
۲-احمد محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي 4۷۰۹۹۱4۶4۸ به نسبت )پسر متوفي(

۳-يوسف محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي ۳۵۶۹۵4۳4۰4   به نسبت )پسر متوفي(
4-علي محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي ۳۵۶۹۷۸۷۹۰۷ به نسبت )پسر متوفي( ۵-حسن محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي 4۷۰۹۷۷۲۶۲۲ 

به نسبت )پسر متوفي( ۶-سارا محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي ۳44۰۱۵۱۹4۸ به نسبت )دختر متوفي(
۷-فاطمه محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي 4۷۰۹۷۷۰۱۶۶ به نسبت )دختر متوفي( ۸- بدريه محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي 4۷۰۹۷۷۰۶۳۸ به نسبت )دختر متوفي(

۹- مريم محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي 4۷۰۹۹۱۲۵۶4 به نسبت )دختر متوفي(
۱۰-آمنه محمدي پور فرزند سلطان به شماره ملي 4۷۰۹۷۷۰۷۳۵ به نسبت )دختر متوفي(

۱۱-آمنه  حسیني  فرزند محمد به شماره ملي 4۷۰۹۸۹۰4۳۹ به نسبت )همسر متوفي(
اسامي وراث طبق استشهاديه شوراي حل اختالف كوشکنار به اين شورا اعالم گرديده و غیر از افراد فوق وراث ديگري ندارد و هر كسي اعتراضي دارد يا وصیت نامه از طرف متوفي 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
لطفا ضمن درج در روزنامه نتیجه را به اين شورا اعالم فرمايید.

شوراي حل اختالف کوشکنار شهرستان بندرعباس

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اين كه آقاي علي سرجوئیان فرزند اصغر مالک ششدانگ پالک ثبتي ۱۵۲۷ فرعي از ۱4- اصلي به موجب دو فقره استشهاديه محلي مدعي شده است كه سند 
مالکیت پالک مزبور به شماره سريال ۶۷۱4۳۰ سري الف ۹۰ تحت عنوان ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۶4۵.۱۰ متر مربع واقع در سرجوئیه رودان بخش 
سه حوزه ثبتي رودان بندرعباس ذيل ثبت ۱۵۶۲۵ صفحه ۷4 دفتر جلد ۱۰۶ ثبت و سند مالکیت آن بنامش صادر و تسلیم گرديده است كه به علت جابجايي اثاثیه 

منزل مفقود گرديده است و تقاضاي صدور سند مالکیت المثني پالک فوق برابر ماده ۱۲۰ آيین نامه قانون ثبت و تبصره هاي ذيل آن نموده است.
لذا در اجراي ماده مزبور اعالم مي گردد چنانچه هر كس مدعي انجام معامله يا سند مالکیت نزد او مي باشد بايستي از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ۱۰ روز 

اعتراض خود را به اداره ثبت رودان تسلیم و رسید  اخذ نمايد. در صورت عدم اعتراض و عدم ارائه سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالک رودان مطابق ماده ۱۲۰آيین نامه مزبور به صدور 
سند مالکیت المثني بنام متقاضی اقدام خواهد نمود.۸ م/الف

تاريخ انتشار:۱4۰۱/۰۲/۱۹ 
یحیي شیرواني - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودان

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تغییرات شرکت نورسا ردیا شرکت با مسئولیت محدود هب شماره ثبت 13935 و شناهس ملی 10800165336  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱4۰۰/۰4/۱۹ تصمیمات ذيل اتخاذ شد:

 - موضوع شركت به شرح ذيل تغییر يافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح شد: نمايندگی كشتیرانیـ  اخذ نمايندگی خطوط كشتیرانی داخلی و خارجی به 
ويژه در بنادر ايرانـ  اجاره كانتینر و فعالیتهای حق العمل كاری و ترخیص كاالـ  خريد و فروش و اجاره كشتی و قبول مديريت كاالـ  مشاركت در امور سرمايه 
گذاریـ  صادرات و واردات و ترانزيت داخلی و خارجی كاال ارائه هرگونه خدمات مربوط به اين امر به كشتیهاـ  شركت در مناقصات و مزايده ها اخذ وام و 
اعتبار و استفاده از تسهیالت ارزی و ريالی بانکها و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذكور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد . )۱۳۱۲۸۳۹(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان-  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

آگهی تغییرات شرکت نورسا ردیا شرکت با مسئولیت محدود هب شماره ثبت 13935 و شناهس ملی 10800165336  
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فروردین :
امروز باید عمل گرایی خود را نشــان دهید و اموری را 
که در دست دارید از مرحله ی مقدماتی به مرحله عملی 
برسانید. ماه نو در صورت فلکی ثور دومین خانه یعنی 
خانه خود ارزشــی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب می شود بر به 
دست آوردن نتایج محسوس تمرکز کنید و افکار غیر واقعی را از خودتان 
دور کنید. اما لزومی ندارد که یک باره دست به معجزه بزنید. امروز اگر به 
مقدار اندکی پیشرفت کنید کافی است تا در مسیر درست قرار بگیرید و به 

این ترتیب می توانید زیربنای موفقیتی پایدار را رقم بزنید.
  اردیبهشت :

در لبه ی یک فرصت اســتثنایی قــرار گرفته اید که 
می تواند مسیرتان را به طور کل عوض کند. امروز در 
طالع شما خورشید گرفتگی به چشم می خورد، از این رو مجموعه ای 
از احساســات با طراوت غافلگیرتان می کنند و موجب می شوند که 
مسیر درست را انتخاب کنید. اما باید با احتیاط پیش بروید، زیرا به نظر 
می رسد که افکارتان از اعمال تان پیش افتاده اند. خوشبختانه تا زمانی 
که در گردباد افکارتان گیر نیفتاده اید، می توانید رویاهایی را که در سر 

دارید به واقعیت تبدیل کنید.
  خرداد :

امروز ممکن است با چیزهایی برخورد کنید که برخالف 
ظاهرشان به نظر می رسند. تکه های اصلی معما ممکن 
است هنوز پیدا نشده باشند، بنابراین نمی توانید تصویر 
کلی را به درستی درک کنید و باید اطالعات بیشتری به دست آورید. 
هر چیزی که در اطراف تان اتفاق می افتد را یک سرنخ بدانید، حتی 
اگر دلیل روشــنی برای آن پیدا نکردیــد. دنبال کردن امور عجیب و 
مرموز بدون این که بدانید شما را تا کجاها خواهند برد، باعث می شود 

تا در مسیری غیرمستقیم به سوی شک و تردید حرکت کنید. 
  تیر :

اگرچه دیگران می توانند کمک تان کنند تا امروز بر سر 
وظایف تان بمانید، اما نباید توصیه های آن ها را کورکورانه 
دنبال کنید. خورشیدگرفتگی در طالع شما بر یازدهمین خانه یعنی خانه 
شبکه های اجتماعی سایه می افکند، بنابراین می توانید به دوستان تان 
رجوع کنید که راهنمای قابل اعتمادی در این مسیر هستند. در یک دو 
راهــی گیر افتاده اید؛ هر کدام از مســیرها را که انتخاب کنید دیگر راه 
برگشتی وجود نخواهد داشت. تا می توانید وقت بگذارید تا پیامدهای 
تصمیمات کنونی تان را بررسی کنید و سپس در مسیر انتخابی پیش بروید.

  مرداد :
امروز ممکن است احساس کنید که کسی کلید نورافکنی 
را که به ســمت فرصت های شــغلی شماســت دست 
کاری می کند. این حرکت ناگهانی شــما را شــگفت زده خواهد کرد، 
زیرا خورشــید گرفتگی که در دهمین خانه از طالع شــما یعنی خانه 
موقعیت های اجتماعی اتفاق افتاده موجب می شود تا افق های جدیدی 
در زمینه ی شــغلی پیش روی تان قرار بگیرند. خوشبختانه می توانید 
تصمیمات مثبتی اتخاذ کنید که اهداف بلند مدت تان را تحت الشعاع قرار 
می دهند، البته باید زود بجنبید و موقعیت را بسنجید. اما سعی کنید زمان 
را به خاطر فکر کردن زیاد از دست ندهید. زمان بررسی و برنامه ریزی 
به پایان رســیده است؛ اکنون زمان آن اســت که دست به کار شوید و 

رویاهای تان را عملی کنید.
 شهریور :

از انرژی ماه نو در صورت فلکی ثور اســتفاده کنید تا 
بتوانید نقشه های کاربردی برای آینده ی تان طرح ریزی 
کنید. فعل و انفعاالت کهکشانی بر نهمین خانه از طالع شما یعنی خانه 
ماجراجویی ها تأکید می کنند، از این رو ممکن است برنامه هایی برای 
اوقات آخر هفته داشته باشید. یا شاید هم به این فکر می کنید که همه 
چیز را دگرگون کنید، مثاًل به یک سفر خارجی بروید یا مسیری معنوی 

را در پیش بگیرید. 
 مهر :

موضوع اصلی امروز تجربه ی مســیرهایی اســت که 
لذت های جدیــدی را در اختیارتان قــرار می دهند، 
زیرا ماه نو در صورت فلکی ثور به هشتمین خانه در طالع شما یعنی 
خانه روابط و صمیمیت ها قدم گذاشــته است. این که بخواهید هم به 
اولویت های تان توجه کنیــد و هم اوقاتی را صرف امور دلپذیر مانند 
خوردن غذاهای خوشمزه و گوش کردن به موسیقی های پر احساس 

کنید گمراه کننده به نظر می رسد.

 آبان :
به دســت آوردن ثبات در روابط کنونی تان مانند یک 
شمشــیر دو لبه شده اســت. به دنبال امنیت عاطفی و 
احساسی هســتید، اما امنیت بیش از حد موجب می شود تا از خود 
راضی به نظر برسید. ماه نو در صورت فلکی ثور به هفتمین خانه در 
طالع شما یعنی خانه ی معاشران وارد شده است و زمینه را برای امور 
ماورایی فراهم کرده، از این رو می توانید مراسمی معنوی با دوستان تان 
ترتیب دهید. مراســم را ســاده برگزار کنید، مثاًل شمع روشن کنید و 

اهدافی را که برای ماه آینده در نظر دارید به زبان بیاورید.
   آذر :

فرصت مناسبی است تا به امور مربوط به سالمتی توجه 
کنید. معاینات ســالیانه را انجام دهید و جهت بررسی 
سالمت دندان های تان از پزشک مربوطه نوبت بگیرید. برای ارزیابی 
رژیم غذایی کنونی تان کمی بیشتر وقت صرف کنید و به برنامه های 
ورزشی تان هم نگاهی بیندازید. سعی کنید به این فکر کنید که چه طور 
می توانید سالمتی تان را با تغییرات کوچک در زندگی روزانه افزایش 

دهید، البته این تغییرات باید در طول زمان ثابت شده باشند.
 دی :

شــاید به تازگی نتوانســته اید وقت مناسبی را برای 
استراحت، تفریح و یا امور عاشقانه پیدا کنید، اما یک 
تغییر کوچک در برنامه ریزی های تان می تواند آغاز 
مرحله ی جدیدی را در زندگی تان رقم بزند. فکر نکنید که قرار است 
چیز خارق العاده ای اتفاق بیفتد، شما خودتان هستید که باید این اتفاق 

را رقم بزنید. 
   بهمن :

امروز باید با موضوعات پایه دست و پنجه نرم کنید، مثاًل 
این که به خاطر امنیت عاطفی و احساســی که خانه و 
خانواده در اختیارتان می گذارد چه بهایی باید بپردازید. 
اکنون زمان آن است که به طور عمیق در روح تان به کنکاش بپردازید. 
جالب است که بدانید این بازگشت به گذشته موجب می شود تا بتوانید 
درباره ی آینده ی تان تصمیم بگیرید. شکســتن الگوهای ناخودآگاه 
گذشته موجب می شود تا در طوالنی مدت روابط سال تری داشته باشید.

  اسفند : 
ریتم روزانه ی زندگی تان دوباره ســرعت گرفته و اصاًل 
اهمیتی ندارد که چه قدر کار روی سرتان ریخته است. اما 
با وجود مشغله های اضافه شده، باز هم این قابلیت را دارید که افکارتان 
را به شــکلی واضح با دیگران در میان بگذارید. ماه نو در صورت فلکی 
ثور سومین خانه را در طالع شــما موجب می شود تا روزهای فعال و 
پرمشــغله ای در ماه آینده داشته باشــید. خودتان را با جریانات فعلی 
هماهنگ کنید، آن چه را در ذهن تان می گذرد با دیگران در میان بگذارید.
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  سرویس سالمت // رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه کرونا تمام نشده 
است، گفت: طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 
با چهره و سیمای جدیدی از کرونا مواجه هستیم.

  علیرضا زالی، با حضور در برنامه تلویزیونی در پاسخ 
به این سوال که آیا کرونا به پایان رسیده است، اظهار 
کرد: متأسفانه دچار سو تفاهم جهانی شده ایم و برخی 
رسانه ها به غلط این موضوع را در دنیا ترویج کرده اند 
که کرونا به پایان رسیده، ولی در واقع کرونا تمام نشده 
است. وی با اشاره به اینکه طبق اعالم سازمان جهانی 
بهداشــت با چهره و سیمای جدیدی از کرونا مواجه 
هستیم، افزود: طبق اعالم رسمی و جمع بندی رئیس 
سازمان جهانی بهداشت، خطر کرونا همچنان به عنوان 
خطری جدی برای سیستم سالمت تلقی می شود و 
این سازمان کماکان کرونا را به عنوان آتشی توصیف 
می کند که شــعله های آن می تواند در نظام سالمت 
ســوزاننده عمل کند.زالی تاکید کرد: تا زمانی که به 
بخش قابل قبولی از واکسیناســیون عمومی جهانی 

نرسیم، خطر کرونا همچنان وجود دارد.
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به اینکه هنوز در بیش از 2۱ کشور دنیا، کمتر از ۱0 
درصد از جمعیت این کشورها در برابر کرونا واکسینه 
شده اند، خاطرنشان کرد: در ۷5 کشور دنیا نیز تنها 40 

درصد واکسیناسیون انجام شده است.
  زالی اظهار کرد: بر اســاس بررســی فنی سازمان 
بهداشــت جهانی، حداقل ۷0 درصــد جمعیت در 
معرض خطر و ۱00 درصد افراد با ریســک باال در 
مقابل کرونا با ید واکسینه شده باشد تا خطر افزایش 
بار بیماری به حداقل برســد.وی با بیان اینکه هنوز 
فاصله با واکسیناســیون جهانی بســیار زیاد است، 
گفت: خوشبختانه ایران یکی از کشورهایی است که 
واکسیناسیون را با پوشش بسیار باال انجام داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
اینکه کاهش آمار بار مبتالیان به کووید ۱۹ در عرصه 
ملی، خبر بسیار نوید بخشی است اضافه کرد: باید به 
این موضوع توجه داشــته باشیم که شرایط چرخش 

ویروس همچنان ناپایدار است.
  وی از شناســایی واریانت جدید کرونا در آفریقای 
جنوبی خبر داد و تاکید کرد: متأســفانه بسیاری از 
گونه های جدید خطر بیماری زایی بیشتری در مقایسه 
با اومیکرون دارند و یا اخیراً در اســترالیا در برخی 
از فاضالب های شهر ملبورن سوش های جدیدی از 

کرونا با قدرت بیشتری شناسایی شده است.زالی با 
اشاره به اینکه پیش بینی اکثر مقاالت جهانی بر این 
پایه استوار اســت که احتماالً در اواسط تابستان در 
عرصه جهانی با موج جدید از کرونا مواجه شــویم، 
عنوان کرد: این موارد گمانه زنی متخصصان مبنی بر 

رفتارهای احتمالی ویروس است.
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهترین 
و کارآمدترین مســیر در مقابله با کرونا را پوشش 
حداکثری واکسیناســیون عنوان کرد.وی با اشاره به 
اینکه خوشــبختانه در حال حاضر با توجه به رنگ 
بندی کرونایی، هیچ شــهر قرمز کرونایی در کشور 
وجود ندارد ادامه داد: تعداد شهرهای نارنجی نیز فقط 
چهار شهر است.زالی با اشاره به وضعیت رنگ بندی 
شــیوع کرونا در تهران خاطرنشان کرد: به استثنای 
تهران، شمیرانات، ورامین و پیشوا که زرد هستند سایر 

بخش ها در وضعیت آبی قرار دارند.
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شرایط 
مطلوب کرونایی تهران به لحاظ کاهش آمار شــیوع 
خبر داد و گفت: این شرایط وضعیت بسیار مناسبی 
برای باال بردن پوشــش واکسیناســیون و افزایش 
واکسیناســیون خصوصًا در گروه های سنی پایین تر 
اســت.وی با بیان اینکه در آخرین موج مبتالیان به 
کرونــا در ایران 85 درصد افــرادی که در اثر ابتالء 
به کرونا فوت کرده اند، افرادی بوده اند که یا واکسینه 
نشده اند و یا پوشــش کامل واکسیناسیون را انجام 
نداده اند، هشــدار داد: بر اســاس آخرین تحقیقات 
سازمان بهداشــت جهانی، افرادی که واکسن نزده اند 
و یا واکسیناســیون را به صورت کامل انجام نداده اند 
20 برابر شــانس مرگ و میر باالتری در مقایســه 

واکسینه شده ها در برابر کرونا دارند و همچنین بستری 
شدگان کرونایی واکسینه نشده نیز هم در مقایسه با 
واکســن زده ها افزایش هفت برابری داشــته است.
زالی، اثر بخشــی دوز چهارم واکسن کرونا را مورد 
توجه قرار داد و افزود: مطالعه ای در جمعیتی بالغ بر 
۱80 هزار نفر نشان می دهد که افرادی که دوز بوستر 
 واکســن کرونا را دریافت کرده اند، چهار برابر میزان 
مرگ و میر و یا بستری در مقایسه با افرادی که این 

نوبت را دریافت نکرده اند کاهش داشته است.
  رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشتی 
افتخارآفرینی فرزندان غیور ایران اسالمی در کسوت 
مدافعان سالمت در بحران کرونا را مورد توجه قرار 
داد و تاکید کرد: تا به امروز فقط در تهران از روزهای 
آغازین کرونا پنج میلیون و دویست هزار نفر به عنوان 
مراجعان سرپایی به بیمارستان های ۱۱8 گانه تهران 
مراجعه کــرده اندو 2 میلیون و 200 هزار نفر نیز در 
حوزه بهداشت از نظر ابتالء به کرونا بررسی شده اند.
وی با بیان اینکه بالغ بر 5۷0 هزار بیمار مبتال به کرونا 
از آغاز کرونا تا به امروز در بیمارســتان های تهران 
بستری شده اند افزود: خوشبختانه 4۹0 هزار نفر نیز 
از این افراد با حال عمومی مطلوب از بیمارستان های 

تهران مرخص شده اند.
  زالی در ادامه به اقداماتی که در حوزه واکسیناسیون 
عمومی کرونا در کشور اشاره شده پرداخت و گفت: به 
مرز تزریق 2۶ میلیون دوز واکسن در تهران رسیده ایم 
که از این تعدا د ۱0 میلیون و 800 هزار نفر نوبت اول 
و ۹ میلیون و 800 هزار نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند.
  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان 

اینکه بیش از 4 میلیــون و ۶00 هزار نفر در تهران 
واجد شرایط دریافت نوبت سوم واکسن کرونا هستند 
تاکید کرد: برای کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا 
الزم است این افراد هرچه سریع تر نوبت سوم واکسن 

علیه کرونا را دریافت کنند.
  وی، شرایط خاص کالنشهر تهران به لحاظ چرخش 
ویــروس کرونا را مــورد توجه قــرار داد و افزود: 
مدیریت بحران کرونا در تهران به لحاظ ویژگی های 
خاص آن بسیار پیچیده و دشوار است چرا که تهران 
چگالی جمعیتی بسیار باالیی دارد، به طور مثال منطقه 

بهارستان تهران متراکم ترین نقطه کشور است.
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به تراکم جمعیتی باالی شــهر و استان تهران افزود: 
مشخصه های تهران به لحاظ جمعیت شناور، زندگی 
۱0 درصد از جمعیت در سکونت گاه های غیر رسمی، 
سهم باالی حاشیه نشینی جمعیتی، سکونت باالی اتباع 
خارجی و همچنین الگوی سنی باالی این شهر از موارد 
چالــش برانگیز تهران به لحاظ لود و چرخش باالی 
ویروس اســت.زالی با بیان اینکه یکی از مزیت هایی 
که در سایه بحران کرونا در کشور شکل گرفت، تمرین 
و ممارست همکاری بین بخشی نهادهای مختلف بود 
افزود: مشارکت های مومنانه مردمی، حضور جهادگران 
در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی در شرایط 

سخت کرونا شکل گرفت.
  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
پرسنل بهداشتی و درمانی از همان روزهای آغازین 
شکل گیری بیماری تن برآتش کرونا زدند و از جان 
مایه گذاشتند. این عزیزان با کمترین وسایل حفاظتی و 

با سخت ترین شرایط از بیماران مراقبت کردند.
  وی با اشــاره به اینکه کرونا یک بیماری صرف و 
بیولوژیک نیست ادامه داد: این بیماری ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی جامعه را 
تحت تأثیر قرار داد به شــکلی که در سال های اخیر 
هیچ ابر بحرانی همچون کرونا دنیا را به چالش نکشید.

زالی تاکیــد کرد: در ســایه مجاهدت های تیم های 
پزشــکی، همراهی و مشــارکت مردم، کارهای بین 
بخشی، مدیریت جمعی و عبور از سالیق بین بخشی 
به ارزنده ترین دستاوردها در زمینه کنترل کووید ۱۹ 
دست یافته ایم.وی اظهار امیدواری کرد که با پوشش 
حداکثری واکسیناسیون عمومی تا پایان سال 2022 
در جهان به شــرایط مطلوبی در کنترل کرونا دست 

یابیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

با چهره جدیدی از کرونا مواجه هستیم
  سرویس ســالمت  // دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان ضمن گرامیداشت هفته سالمت با شعار 
»سالمت ما، سالمت سیاره ما« عناوین و برنامه های این هفته را 

اعالم کرد. 
  دکتر نوروزیان گفت: هر ساله با توجه به چشم انداز و دغدغه مندیهای 
نظام بهداشت و درمان و نقش تاثیرگذار آن در ارتقای سالمت همگانی 
عناوین هفته سالمت مشخص می شود در حال حاضر اهم برنامه های 
نظام بهداشــت و سالمت شــامل تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت، 
دستیابی به انرژی پاک، مدیریت حوادث و بالیا، ارتقاء سالمت خانواده 
و جوانی جمعیت، تولید پاک و مدیریت پسماند، تغذیه سالم از مزرعه 
تا سفره، کاهش و کنترل مصرف دخانیات است که عناوین هفته سالمت 
از ۱۷ ام تا 2۳ اردیبهشت ماه با همین مضامین انتخاب و برنامه ریزی، 
اطالع رسانی و آموزش جهت تحقق آنها انجام شده است.بدین منظور 
شنبه هفدهم اردیبهشت ماه اولین روز از هفته سالمت با عنوان نقش مردم 
و مسئولین سمن ها در تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت نامگذاری شد.
یکشنبه دومین روز از این هفته با عنوان نقش مردم و مسئولین سمن ها 

در دستیابی به انرژی پاک است.
 دوشــنبه ۱۹ اردیبهشت ماه سومین روز از هفته سالمت با عنوان نقش 

مردم و مسئولین سمن ها در مدیریت حوادث و بالیاست.
 سه شنبه چهارمین روز از هفته سالمت با عنوان نقش مردم و مسئولین 
سمن ها در ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت که یک بحران پیش 

روست انتخاب گردید.
چهارشنبه، پنجمین روز از هفته سالمت با عنوان نقش مردم و مسئولین 

سمن ها در تولید پاک و مدیریت پسماند است.
پنجشــنبه ششمین روز از هفته سالمت با عنوان نقش مردم و مسئولین 

سمن ها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره نامگذاری شده است.
و جمعه 2۳ اردیبهشــت ماه آخرین روز از هفته سالمت با عنوان نقش 

مردم و مسئولین سمن ها در کاهش و کنترل مصرف دخانیات است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ دکتر فاطمه نوروزیان با عنوان 
اینکه در طی این هفته نمایشــگاه سالمت در بلوار ساحلی زیر پرچم 
هر روز از ســاعت ۱۹ تا 22 دایر می باشد که در آن خدمات بهداشتی 
غربالگری و آموزش توســط کارشناسان و پزشکان مربوط به صورت 
رایگان ارائه خواهد شد گفت: از دیگر برنامه های این هفته حضور در 
گلزار شــهدا و تجدید میثاق با آرمانهای نظام مقدس انقالب اسالمی و 
شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای سالمت، دیدار با استاندار امام 
جمعه و مسئولین استان، ارائه گزارش عملکرد و تبیین اهداف، سیاست ها 
و برنامه های دانشگاه علوم پزشــکی در جلسه شورای اداری استان، 
حضور کارشناسان، پزشکان در برنامه های صدا و سیما، بازدید از مراکز 
درمانی و بررسی روند ارائه خدمات ، عیادت از بیماران ،کاشتن نهال در 
مراکز درمانی با نام شهدای سالمت، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری 
در استان، برگزاری مراسم گرامیداشت مدافعان سالمت، حضور پرشور 

مسئولین در نماز جمعه استان در آخرین روز از این هفته می باشد.

اعالم عناوین و برنامه های 
هفته سالمت در هرمزگان 

  سرویس ســالمت // یک فوق تخصص ریه اظهار 
کرد: برخی از افرادی که ریه درگیر داشــتند پس 
از بهبودی عالئم کرونا، درمان هــای ریه را دنبال 
نمی کنند، در حالیکه این گروه حتما باید از از پاک 

شدن ریه  های شان مطمئن شوند.
  سیاوش کورانی فر در برنامه »طبیب« در خصوص اینکه 
آیا نیاز هســت که آثار به جای مانده از کرونا بر ریه و 
اینکه آیا ریه پاک شده را بررسی کرد یا خیر، تأکید کرد: 
بخش عمــده ای از آثار به جای مانده کرونا بر روی ریه 
بهبود پیدا می کند، اما ما حتما باید پاک شدن ریه هر کسی 

که این درگیری ریه را با درصدهایی داشته هم ببینیم.
  وی ادامه داد: معموال انتظارمان این است که ریه کسی که 
بدون بیماری زمینه ای درگیری ریه پیدا کرده بعد از چهار 
تا شش هفته پاک شود و اگر بیماری زمینه ای دارند باید 
بعد از ۱2 هفته ضایعات پاک شود و اگر بعد از شش هفته 
عکس گرفتیم و مشاهده شد که ضایعات همچنان پابرجا 
هستند درمان های مناسب را تا بهبودی کامل حتما ادامه 
دهیم، البته درخصوص افرادی که شــدت درگیری شان 

زیاد اســت و از همان ابتدا فکر می کنیم که ممکن است 
این مشــکل به فیبروز تبدیل و باعث آســیب جدی به 
 ریه شــود حتما از ابتدا درمان هــای الزم را برای آنها 

شروع می کنیم.
  این پزشک متخصص همچنین تصریح کرد: اما برخی 
افراد هستند که پس از بهبود عالئم ظاهری پیگری درمان 
را فراموش می کنند که این اشتباه است و افرادی که دچار 
درگیری ریه بودند حتما باید از پاک شــده ریه شان هم 

مطمئن شوند.
  کورانی فر در ادامه نیز با اشاره به اینکه یکی از مهمترین 
عواملی که بیمــاری  های ریوی که در کنترل بودند را از 
کنترل خارج می کند ویروس ها هستند، یادآور شد: مورد 
دیگری که وجود دارد و در این مدت افراد بسیاری درگیر 
آن شــدند گروهی بودند که از قبل به بیماری های ریوی 
همچون آســم مبتال بودند اما بیماری در کنترل بود، اما 
پس از کرونا دوباره بیماری شــدت پیدا کرده، این افراد 
نیز ممکن اســت این عالئم از جمله سرفه یا تنگی نفس 
را جدی تلقی نکرده و پس از بهبودی از کرونا همچنان 

با این مشکالت همزیستی و عادت پیدا کرده و به نوعی 
با آن سر کنند.

  وی همچنین تصریح کرد: در واقع واکنش التهابی و آبشار 
التهابی باعث ایجاد عالئم روی ریه می شــود و فردی که 
از قبل آسم داشته را دچار آسیب خود کرونا و تحریک 
در زمینه آسم می کند که همین ممکن است باعث تشدید 
سرفه و یا باعث تحریک راه های هوایی فوقانی شود و این 
با ایجاد ترشح پشت حلق منجر به سرفه می شود، لذا این 
مشکل باید توسط متخص ریه بررسی شود که آیا این آثار 
به جای ماده از تحریکات التهابی و یا آثار به جای مانده 

از کووید است، که این قابل بررسی است.
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان 
عنوان کرد: در هر صورت افراد نباید این درمان را پشت 
گوش بیندازند، باید با درمان مناسب جلوی سرفه گرفته 
شود، چون جز عالئم آزاردهنده است و تحریک  پذیری 
دستگاه تنفســی باعث می شود که بیشتر آثار این تنگی 
نفس شب ها در زمان خواب و فعالیت فرد را دچار مشکل 

کند.

فوق تخصص ریه تاکید کرد

افرادی که ریه درگیر 
به کرونا داشتند

 باید از پاک شدن ریه  ها 
مطمئن شوند 

  سرویس ســالمت // از جمله پرسش هایی که والدین در  
مورد بهداشت فرزند خود دارند این است که هر چند وقت 
یکبار می بایســت موهای آن ها با شامپو شسته شود که 

دانستن نکاتی در این زمینه کمک کننده خواهد بود.
  در ادامه چند نکته کمک کننده در مورد اینکه چه وقت و چگونه 
می بایســت موهای کودکان هشــت تا ۱2 ساله شستشو شود، 

خواهد آمد:
۱- ویژگی  های خاص فرزندتان را در نظر بگیرید

برای تعیین اینکه کودک شما هر چند وقت یک بار به شامپو زدن 
نیاز دارد، باید به نوع مو )صاف، مجعد، چرب، خشــک(، ســن 
و ســطح فعالیت او توجه داشته باشید.2- با دانستن ویژگی های 

فرزندتان، دستورالعمل مناسب او را پیدا کنید
شستن یک  روز در میان یا هر روز در صورتی است که:

-کودک در سن آغاز بلوغ یا ۱2 سالگی باشد
- موهای چرب و صاف داشته باشد

-فعال باشد )اهل بازی در فضای باز یا ورزش و شنا(
اما در صورتی که موهای کودک خشک یا مجعد باشد، باید استثنا 

قائل شد.
شستن یک یا دو بار در هفته با شامپو در صورتی که:

-سن کودک بین هشت تا ۱۱ سال باشد.پس از هر بار تعریق یا 
شنا، موها را صرفا آبکشی کنید و حالت دهید.

۳- تشخیص میزان درست استفاده از شامپو
هنگامی که بر اساس آنچه گفته شــد، کودک موهای خود را با 

شــامپو می شوید، باید میزان شامپوی مناسب هر کودک را که از 
دیگری متفاوت اســت در نظر گرفت. تغییرات آب وهوایی هم 
عامل دیگری است که می تواند بر تعداد دفعاتی که کودک شما به 
شامپو نیاز دارد، تاثیر بگذارد.برای تشخیص اندازه مناسب شامپو 
برای موهای فرزندتان و با در نظر گرفتن نکاتی که در ادامه گفته 

می شود، موها و پوست سر او را بررسی کنید.
چگونه بفهمیم تعداد دفعاتی که کــودک ما در هفته موهایش را 

می شوید کافی نیست یا زیاد از حد است؟
در صورتی که کودک دارای موارد زیر باشــد، بهتر اســت تعداد 

دفعات را بیشتر کنید:ـ موهای چربـ  پوست سر چرب
به برنامه شست وشوی موها با شامپو یک بار اضافه کنید و آنقدر 

این کار را ادامه دهید تا دیگر اثری از چربی مشاهده نکنید.
اگر متوجه شدید که فرزندتان با موارد زیر مواجه است از تعداد 
دفعات شامپو زدن در هفته بکاهید: ـ رشد موها ضعیف است یا 

ریزش دارند
ـ موها خشک اند

به روند شست وشوی کمتر موها آن قدر ادامه دهید که دیگر اثری 
از ریزش، ضعف یا خشکی موها نباشد.

گاهی ممکن اســت با رعایت دقیق همه این نکات شست وشو، 
همچنان پوست سر و موهای کودک دچار مشکل باشد که در این 
صورت بهتر است به متخصص پوست و مو مراجعه کنید تا راه حل 

مناسب را در اختیارتان قرار دهد.

نکاتی 
در مورد شست وشوی

 موی کودکان 

  سرویس سالمت // نتایج یک مطالعه جدید 
نشــان می دهد احتمال ابتال به کووید ۱۹ از 
طریق هوایی کــه تنفس می کنید، ۱۰۰۰ برابر 

بیشتر از سطوحی است که لمس می کنید.
  محققان دانشــگاه میشــیگان نمونه های هوا و 
سطح اطراف محوطه دانشــگاه خود را آزمایش 
کردند و دریافتند احتمال استنشاق ذرات ویروس 
بیشتر از برداشتن آنها از انگشتان است.»ریچارد 
نیتزل«، سرپرست تیم تحقیق، توضیح داد: »در این 
مطالعه، ما تصمیم گرفتیم تا تماس های احتمالی با 
کروناویروس را در چندین محیط دانشگاه بررسی 

کنیم.«این محل ها شامل دفاتر، کالس های درس، 
فضاهای نمایــش، کافه تریا، اتوبوس و ســالن 
بدنسازی بود.نیتزل افزود: »ما همچنین از اطالعات 
مربوط به عفونت  های کرونا دانشگاه برای تخمین 
احتمال عفونت مرتبط با اندازه گیری های محیطی 

خود استفاده کردیم.«
 او گفت: »خطر کلی قرار گرفتن در معرض ویروس 
در همه مکان هایی که اندازه گیری کردیم کم بود.« 
وی خاطرنشــان کرد: »با این حال، نتایج ما نشان 
می دهد که خطر ابتالء به عفونت ناشی از استنشاق 
بســیار باالتر از تماس با سطوحی مانند دستگیره 

درها، کیبورد، میز، سینک و کلیدهای نور است.«
  در مجموع، بیش از 250 نمونه از هوا جمع آوری 
شــد که ۱.۶ درصد از آنها از لحاظ کروناویروس 
مثبت بودند. از بالغ بر 500 نمونه سطحی هم ۱.4 

درصد مثبت بودند.
  مخاطره آمیزترین محیط ورزشــگاه بود که ۷5 
درصــد از نمونه های هــوا و 50 درصد از تمام 

نمونه های سطح مثبت بودند.
  با این وجود، نتایج نشــان می دهد که مردم باید 
بیشتر نگران خطر استنشاق ویروس کرونا باشند تا 

خطرات ناشی از دست زدن به سطوح.

 سرویس سالمت // معاون پرستاری وزارت بهداشت از نهایی شدن 
مصوبه  تعرفه های خدمات پرستاری در هیات وزیران  خبر داد.

 به گزارش خبرنــگار دریا؛ دکتر عباس عبادی با اعالم این خبر گفت: 
در پی نهایی شدن تعرفه های خدمات پرستاری، ارزش نسبی و ضریب 

ریالی آن در سال ۱40۱ نیز ابالغ شده است.
  گفتنی اســت، قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری تیرماه 8۶ در 
مجلس تصویب شد. رهبر معظم انقالب آذرماه ۱400 در دیدار با جمعی 

از پرستاران و خانواده شهدای سالمت بر اجرای این قانون تاکید کردند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ؛ 

مصوبه تعرفه پرستاری نهایی شد

احتمال انتقال کروناویروس 
 از طریق هوا ۱۰۰۰ برابر سطوح است 

آگهی تغییرات شرکت نورسا ردیا  شرکت با مسئولیت محدود هب شماره ثبت 13935 و شناهس ملی 10800165336 
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 گروه خبر // معلمان نمونه هرمزگان در مراسمی با 
حضور نماینده ولی فقیه و استاندار هرمزگان تجلیل 

شدند. 
  2۷معلم نمونه هرمزگانی در مراسمی با حضور نماینده 
ولی فقیه، اســتاندار و نماینده هرمــزگان در خانه ملت 
تجلیل شدند.در این مراسم محمد قویدل مدیرکل آموزش 
و پرورش هرمزگان، اظهار کرد: از مجموع 2۶هزار نفر از 
فرهنگیان آموزش و پرورش هرمزگان، مدیران، معاونان، 
آموزگاران و دبیرانی که طبق دستورالعمل وزارت آموزش 
و پرورش با موضوع نحوه معرفی معلمان نمونه، مدارک 
الزم را در سامانه با این منظور، ثبت و حداکثر امتیاز را 
کسب نمودند،44 نفر برگزیده و در آیینی از ایشان تجلیل 
شد. وی بیان داشت: تالش مجموعه آموزش و پرورش 
استان، در راستای تکریم و پاسداشت زحمات معلمان و 
فرهنگیانی است که همواره، حامی اهداف تعلیم و تربیت 
بوده اند و سعی خود را بر اجرای بهینه امور آموزشی و 

تربیتی معطوف داشته اند.
  به گزارش فارس؛ مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان 
تصریح کرد: معلم با نیروی عشق، ایثار و تالش معجزه 

پیشرفت و توسعه انسانی را محقق می کند و جامعه را به 
سمت سعادت سوق می دهد، لذا هرگز نباید از تحکیم و 

تعزیز جایگاه رفیع این قشر خدوم و فداکار، غافل بود.
اسامی این معلمان نمونه بدین شرح است:

بستک دیبر وحید یزدان پناه الری
سیریک دبیر حوریه شهدادی زاده

پارسیان آموزگار انیسه برزگر
پارسیان دبیر احمد امیریان

ناحیه یک آموزگار فاطمه فوالدی
ناحیه دو مدیر مقطع ابتدایی طیبه جاودان
پارسیان مدیر متوسطه اول علی شیر پور
ناحیه یک مدیر ابتدایی فوزیه تنیان فرد

بستک مدیر متوسطه اول عبدالرحمن یوسفی
شهاب مدیر متوسطه دوم بمان شرف

خمیر مدیر متوسطه دوم الهام مالیی پلی
جناح مدیر ابتدایی علی رحیمی

میناب مدیر ابتدایی محسن قنبری
بندرلنگه مدیر متوسطه اول مرضیه رحمانی نژاد

قشم معاون متوسطه دوم احمدرضا صمدی

حاجی آباد مدیر متوسطه اول مریم عسکری دهستانی
سندرک مدیر ابتدایی کیومرث احمدی زاده

فین مدیر متوسطه دوم. صفورا  قریشی
سیریک مدیر متوسطه دوم اسالم غالم زاده

رودخانه مدیر ابتدایی ایران درویشی
جاسک مدیر ابتدایی عالیه برجعلی

کیش معاون متوسطه دوم نسیم ایروانی نژاد
هرمز مدیر ابتدایی عارفه دریاورز

شیبکوه مدیر متوسطه دوم بدر رشید فرد
رودان مدیر ابتدایی فاطمه نجفی

بشاگرد مدیر متوسطه اول معصومه احمدی
ابوموسی مدیر متوسطه دوم فرحناز زرین خط

   گروه خبر // مسووالن اقتصادی هرمزگان 
در نشستی با حضور رسانه های استان بیان 
داشــتند که طرح هوشمندسازی یارانه ها و 
حذف یارانه پنهان به نفع اقشار ضعیف جامعه 
و دهک های پایین اقتصادی اســت و از این 
طریق می توان، کمک بیشــتر و بهتری برای 

پرداخت یارانه ها به جامعه هدف کرد. 
  در این نشســت خبری که بــا مدیریت معاون 
هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان و رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران 
کل جهاد کشــاورزی و اقتصاد و دارایی اســتان 
با جمعی از فعاالن رســانه ای استان برگزار شد، 
بیان شد که شــیوه هدفمندی یارانه ها به مصرف 
کننده حقیقی نهایی به شــیوه جدیدی خواهد بود 
اما مردم قرار نیست هزینه ای بابت این تغییر شیوه 
پرداخت کنند و قاعدتا این هدفمندی در میان مدت 
و بلندمدت به نفع تولید کنندگان ما هم خواهد بود.

  نان به همین قیمت باقی می ماند
  معاون هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان در 
این نشست خبری در خصوص شایعه های مبنی بر 
گرانی نان گفت: قیمت نان سنتی در استان افزایش 
پیدا نمی کند و طبق شــیوه نامــه ای که وزارت 
اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن وتجارت و جهاد 
کشــاورزی اعالم کردند نرخ نان به همین قیمتی 
که اکنون هست به دست مردم خواهد رسید. علی 
فیروزی در خصوص قیمت نان های حجیم افزود: 
آرد مصرفی واحدهای صنعتی با نانوایی های سنتی 
متفاوت است و در این مورد هم هیچ گونه افزایش 
قیمتی نخواهیم داشت و به طور قطع دولت برای 
آن برنامه ریزی می کند.وی بیان داشــت: اجرای 

طرح سهمیه بندی یارانه ها براساس اعالم وزارت 
اقتصاد و دارایی به صورت هدفمند به نانواها داده 
می شود و با سهمیه بندی یارانه ها از افزایش قاچاق 

کاالهای اساسی جلوگیری می شود. 
  معاون هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان 
یادآورشــد: بیشــترین حجم یارانه ها در حوزه 
کاالهای اساســی در حال توزیع است و منجر به 
این شده که بسیاری از کاالهای اساسی تا نزدیک 
به 2 برابر اندازه مصرفی که ســازمان خوارو بار 

جهانی توزیع و اعالم می کند، باال برود.
  معاون استاندار هرمزگان یادآورشد: در مثال در 
حوزه روغن و در حوزه سایر اقالم اساسی نیز مثل 
برنج، شــکر، آرد و گندم هم همین اتفاق رخ داده 
اســت و به قطع ما بواسطه تفاوت قیمتی که برای 
آرد در کشور ما و کشورهای همسایه وجود دارد، 
این اتفاق منجر به این شده که آرد و این موضوع به 
راحتی قابل کنترل نباشد و قاچاق گسترده ای هم 

در این خصوص درجریان باشد.
   وی گفت: اصــالح این قیمت ها مدنظر دولت 
مردمی بوده و استان هرمزگان هم به عنوان یکی 
از ۳۱ اســتان کشور تابع سیاست هایی ابالغی از 
ســوی دولت است اما این بدان معنانیست که تنها 
نظاره گر باشیم که قرار است چه اتفاق هایی بیافتد.
فیروزی ادامه داد: در استان هرمزگان هم به طور 
قطع دستگاه هایی همچون جهادکشاورزی، صنعت، 

معدن وتجارت و دیگر دستگاه های دخیل تنظیم 
و توسعه بازار هستند و از هم اکنون به این موضوع 
ورود کرده اند. وی اضافه کرد: بحث گرانی و نبود 
روغن در فروشگاه های زنجیره ای و مغازه در چند 
روز اخیر مختص استان هرمزگان نیست بلکه در 
کل کشور بوده است که طی سه چهار روز گذشته 
اقدام های خوبی برای تامین این کاال در ســطح 
اســتان صورت گرفته و هیــچ تالطمی به لحاظ 
مقداری که باید در بازار داشــته باشد را نخواهیم 

داشت.
  فیروزی گفت: کانال های توزیع و هدایت شده به 
هیچ عنوان اجازه احتکار را به هیچ کس نخواهند 
داد و با کســانی که بخواهند احتکار کنند چون با 
قوت مردم بازی می کنند، کوتاهی نخواهد شــد 
و تمام دستگاه های مسوول در استان هم مکلف 
شدند که این کار را انجام دهند لذا در فروشگاه هایی 
زنجیره ای و قابل رصد توزیع روغن بیشتر خواهد 
شــد و مردم می توانند از این فروشگاه ها روغن 
را به اندازه کافی تهیه کنند.وی ابرازداشــت: البته 
روغن خوراکی هم به اندازه کافی هســت و هیچ 
کمبودی در کاالی اساسی در کشور وجود ندارد و 
توزیع این کاالهای اساسی را هوشمندانه می کنیم 
تا بتوانیم از همه اصالح اقتصاد کشــور و هدفمند 

کردن یارانه ها استفاده کنیم.
  معاون استاندار هرمزگان همچنین در خصوص 

طرح هوشمندســازی یارانه ها هم اظهارداشت: 
بخشــی از اختیارات این طرح در اختیار استان 
است اما بخش بزرگ آن سیاست های ملی بوده 
کــه باید صبر کنیم چرا که در ابعاد ملی توســط 
شخص رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و 
وزیران مربوطه به این موضوع رسیدگی می شود و 
تمام اطالع رسانی هم از طریق سخنگوی اقتصادی 
دولت در این حــوزه اتفاق خواهد افتاد در نتیجه 
آنچه که به عنوان سیاســت های کلی به ما ابالغ 
شده است و همین طور اقدام هایی که برای کانالیزه 
کردن شــبکه توزیع و به جهــت اینکه احتکاری 
 اتفاق نیافتد و مشکلی پیش نیاید را اطالع رسانی 

می کنیم.
  فیروزی ادامه داد: توزیع نســبت باالیی از این 
کاالهای اساســی اتفاق افتاده است، یعنی به هر 
میزانی که نیاز واقعی بازار باشد و به احتکار نرسد 
به طور قطع در اختیار مردم خواهد بود و مردم از 
این بابت خیالشان راحت باشد که به اندازه کافی 
حجم کافی از کاالهای اساســی هم در استان و 
هم در کشــور وجود دارد لذا از این بابت مشکلی 

نخواهد بود.
  هیچ گونه تغییــر قیمتی در خصوص 

قیمت آرد در هرمزگان نداریم
  معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
هرمــزگان هم گفت: هیچ گونــه تغییر قیمتی در 

خصوص قیمــت آرد نان هایی که یارانه نوع یک 
استفاده می کنند، در اســتان نداریم و طبق همان 
قیمت قبلی به مردم ارائه می شود.مسعود رمضان 
پور افزود: به اندازه کافی آرد در انبارهای اســتان 
هرمزگان ذخیره ســازی شــده اســت تا مردم 
هیچ گونه دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند.وی 
بیان داشت: از آغاز اجرای طرح نظارت بر بازار 
هرمزگان )از اسفند پارسال تاکنون(، ۱۱ هزار واحد 
صنفی در اســتان بازرسی شده اند که با همکاری 
تعزیــرات حکومتی تعدادی از واحدهای متخلف 

پلمب شده اند.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده 

هرگونه تخلف با شماره ۱24 تماس بگیرند.
  طرح نظــارت بــر فعالیــت  بازاریان 

هرمزگان
  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
هم در این نشست با اشــاره به اینکه ناظران این 
ســازمان و همچنین جهادکشــاورزی در حوزه 
نظارتی با کمک ستاد تنظیم بازار و طبق دستوری 
که استاندار ابالغ کردند، اقالم اساسی را به شکل 
سیستمی نظارت می کنند، گفت: مساله بعدی اثرات 
این تصمیم ها بر مشاغل مستقیم با این بخش ها 
است که آن ها هم در حال بررسی است و بازهم 
برای اطمینان به مردم اســتان حوزه نظارتی مان 

را تقویت کردیــم و طرح نظارتی بر فعالیت های 
بازاریان استان ویژه این ایام را خواهیم داشت.

  خلیل قاسمی با اشاره به اینکه سامانه ۱24 هم 
برای پاسخگویی به ابهام ها و شبهه های مردمی، 
به صورت شــبانه روزی فعال است، بیان داشت: 
از رسانه ها خواســتاریم که هم به اطالعیه ها و 
گزارش هایی که روابط عمومی های اســتانی در 
حیطه وظایف خودشــان اعالم خواهند کرد و هم 
مباحثی که از طریق سخنگوی اقتصادی دولت یا 
وزارتخانه های مربوطه بیان می شود، برای مردم و 

فعاالن اقتصادی اطالع رسانی کنند.
  وی بیان داشــت: همچنین همان طوری که این 
آرامش و اقدام هایی که در سطح استان با مدیریت 
اســتاندار هرمزگان انجام می شود، دغدغه هایی 
که در ذهن رســانه ها و مردم هست به طور قطع 
پیش بینی و برنامه ریزی شــده و امیدواریم که به 
خوبی در سطح اســتان به فراخوری که دولت و 
ســتاد تنظیم بازار کشور ابالغ خواهند کرد ما هم 
بتوانیم اجرا کنیم و اثرات و تبعاتی که هســت را 
به حداقل برسانیم .رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان اظهارداشت: خرید و فروش 
بیشتر کاالها براساس قیمت واقعی، انجام می شود 
و به طور قطع به آن شکلی که سیاه نمایی می شود، 

این وضعیت منتفی است.
  به گزارش ایرنا، قاســمی گفت: ســامانه ۱24 
همچنین پایش بازار را بــه لحاظ دغدغه ای که 
رســانه ها و مردم دارند، به شکل شبانه نوروزی 
ثبت و ضبط می کند و  همچنین قرار اســت یک 
سامانه جدیدی نیز برای همین کار طراحی شود که 

این دغدغه به حداقل برسد.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان :

نان سنتی در استان گران نمی شود  

گروه گزارش//پــس از چاپ گزارش هایی در خصوص 
وضعیت نامناسب جاده روستایی چاه فعال به گردو در 
اردیبهشت ماه سال ۹۹ و اسفند ماه سال ۱۴۰۰، باالخره 

اقداماتی درخصوص ترمیم این جاده صورت گرفت.
  پس از اینکه گزارش هایی در این زمینه منتشر شد باالخره 
مسسوالن تصمیم گرفتند که نسبت به ترمیم و تعمیر این 
جاده که راه ارتباطی چند روستا نیز می باشد، اقدام نمایند. 
در حــال حاضر جاده از حالت وضعیت اســفناک قبلی 
خارج شده است و با ریختن مقداری آسفالت در چاله ها 
و نقاطی از جاده که تخریب شده بود مرمت هایی صورت 
گرفته است اما این ترمیم نیز موقت است و می توان گفت 
پس از مدت کوتاهی و پس از بارندگی این جاده به حالت 
قبل خود بازخواهد گشــت چرا که به صورت اصولی و 

اساسی مرمت صورت نگرفته است. آنچه مشاهده می شود 
این اســت که ترمیم به صورت موقت و کاماًل غیراصولی 
انجام شــده است چرا که پس از گذشت مدت کوتاهی از 
ترمیم جاده شاهد هستیم که آسفالت هایی که در این نقاط 
ریخته شده اســت دوباره از بین رفته و به صورت همان 

حالتی که بیش از ترمیم بود، در آمده است. 
  در این زمینه نیاز است که مسئوالن اقدامات اساسی تری 
انجــام دهند چرا که ترمیم موقــت و زودگذر نمی تواند 
جوابگوی چاله های ایجاد شده باشد. این جاده مسیر تردد 
اهالی این منطقه اســت و زیبنده نیست به دلیل مشکالت 
جاده جان انســانی به خطر بیافتد. اما همین که وضعیت 
جاده اندکی بهبود یافته اســت جای شکرش باقی است 
اما این جاده باید به صورت اصولی ترمیم شــود. ریختن 
مقداری آسفالت در نقاط تخریب شده و آسیب دیده، امری 
موقتی است و در دراز مدت نمی تواند مناسب باشد. این 
جاده که بســیار قدیمی نیز بوده، نیازمند توجه و تامین 
اعتباراتی برای تعریض اســت و به صورت اصولی باید 

تعمیر و تعریض شــود. البته مشکالت این جاده تنها به 
وجود چاله ها و تخریب های صورت گرفته بر اثر بارندگی 
ختم نمی شود. اگر در این جاده تردد داشته باشید نزدیک به 
روستای گودو آبنمایی وجود دارد که پس از هر بارندگی 
مقدار زیادی خاک باعث مســدود شدن جاده می شود و 
اکنون که بارندگی وجود ندارد دو طرف این جاده در محل 
این آبنما با کوهی از خاک پر شــده است که پس از هر 
 بارندگی این خاک ها به سطح جاده آمده و این جاده را

 مسدود می کنند.
   از ســوی دیگر، بعد از روســتای گودو نیز در ســال 
گذشــته لوله ای از عرض این جاده عبور کرده اســت که 
پس از گذشــت مدت زمان زیادی، همچنان ترمیمی در 
این قســمت از جاده صورت نگرفته است و رانندگان در 
تردد از این محل دچار مشکل هستند. به هر حال ترمیم 
جاده و تردد ایمن در آن خواســته اهالی آن منطقه است 
 و ترمیم موقت نیز پس از بارندگی، دوباره مشــکالت را

 بازمی گرداند. 

  گروه خبر// معاون وظیفه عمومی هرمزگان گفت: اضافه خدمت 
سنواتی ســربازان وظیفه انتظامی تا پایه خدمتی یکم اسفندماه 

۱۴۰۰ بخشیده شد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ ســرهنگ حسن دســتوری زاده افزود: این 
بخشش فقط شامل سربازان انتظامی کل کشور تا پایه خدمتی یکم اسفند 
۱400 می شــود و شامل سربازان وزارت دفاع، سپاه پاسداران و ارتش 

جمهوری اسالمی نمی شود.
  وی گفت: در اجرای این طرح اضافه خدمت ســنواتی )پشت دفترچه 
ای( سربازان متأهل به طور کامل و سربازان مجرد به مدت 2 ماه بخشیده 
شد.دستوری زاده افزود: به سربازان وظیفه که غیبت سنواتی ندارند، یک 
ماه مرخصی تشویقی با درنظر گرفتن مأموریت های سازمانی به شرط 
رضایت فرماندهان یگان ها از عملکرد خدمتی کارکنان وظیفه فرماندهی 

کل انتظامی اعطاء می شود.
  معــاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان گفت: مشــموالن 
و خانواده های آنان برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند به پایگاه 
 ،www.vazifeh.police.ir اطالع رسانی سازمان نظام وظیفه به نشانی

سامانه تلفن گویا به شماره 0۹۶480 و یا کانال سروش مراجعه کنند.

بخشش اضافه خدمت سنواتی 
سربازان هرمزگانی 

اسامی معلمان نمونه هرمزگان اعالم شد 
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