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 احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس تاکید کرد   

 ضرورت مدیریت 
صحیح منابع آبی 
در حوزه کشاورزی

رئیس سازمان صمت هرمزگان :

روند تامین و توزیع 
کاال های اساسی 

در استان مطلوب است 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان :
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مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان :
سه اسکله گردشگری 

در بنادر لنگه ساخته می شود
قیمت های دیکته شده در واگذاری 

دکه ها و تابلوها را اصالح کردیم
ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
برای جلوگیری از شیوع موج جدید کرونا

حکم فرماندار بوموسی
 توسط وزیر کشور صادر شد

گروه خبر // مدیر مخابرات منطقه هرمزگان گفت: دکل های مخابراتی هیچکدام آسیب زا نیستند و 
به سالمتی آسیبی نمی رسانند در این زمینه مستندات علمی هم وجود دارد. 

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی حیدری در نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت هفته جهانی ارتباطات 
و روز جهانی روابط عمومی، اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم مردم در زمینه تقویت آنتن دهی در رابطه با 

خدمات ارتباطی است.
*  برای نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی با مخالفت های مردم روبه رو هستیم 

    وی در ادامه افزود: متاسفانه در این زمینه، انعکاس خبرهایی در گذشته در رابطه با آسیب زا بودن امواج 
دکل های مخابراتی در بین مردم موجب شــده که برای احداث این دکل ها با مخالفت هایی از سوی  برخی از 

مردم در زمان نصب و راه اندازی روبرو شویم.

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان، بیان کرد: نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی به سالمتی انسان آسیبی نمی رسانند و در 
این زمینه مستندات علمی هم وجود دارد و مرتبا از سوی سازمان تنظیم و مقررات رادیویی چک می شوند.

*  برای تقویت آنتن دهی نیازمند نصب دکل های جدید هستیم
   حیدری در همین خصوص، عنوان کرد: ما برای اینکه آنتن دهی را در استان بهتر کنیم، نیازمند نصب دکل های مخابراتی 
بیشتری برای تقویت آنتن دهی هستیم و انتظار داریم شهروندان در این زمینه بیشتر همکاری کنند. وی به جلسه دیدار 
خود با استاندار اشاره کرد و گفت: استاندار هرمزگان تاکید ویژه ای بر اجرایی شدن سیستم حکمرانی هوشمند داشت؛ زیرا 
در این سیستم حکمرانی کارها بدون دخالت انسان و حذف کاغذ بصورت سیستمی و هوشمند انجام می گیرد و موجب 

از بین رفتن فسادهای اداری می شود و این کار نیازمند وفاق ملی است.

  گروه خبر // اســتاندار هرمزگان گفت: 
موانع تولیــد پنج تعاونی مســکن در 

هرمزگان بررسی و رفع شد.
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ مهدی دوســتی 
در نشست با مدیران راه و شهرسازی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، مدیران بانک های عامل 
و تعاونی های مســکن هرمزگان افزود: پس 
از بررسی مشــکالت تعاونی مسکن معزآباد 
رودان، با افزایش تسهیالت متقاضیان از ۳۶۲ 
به ۴۵۰ میلیون ریال موافقت شد.وی گفت: با 
تفاهم صورت گرفته مقرر شد بانک عامل در 
مدت دو هفته مجوز الزم را در این خصوص 
دریافت و تعاونی معزآباد رودان نیز به مدت 

دو هفته، پرونده تمام اعضاء را به بانک ارجاع 
دهد تا فرآیند فروش اقســاطی اعمال شود.
استاندار هرمزگان گفت: تعاونی مسکن معزآباد 
رودان همچنین متعهد شــد محوطه سازی و 
تمام زیرســاخت های الزم مانند آب و برق 
این واحد ها را تا دهه فجر امســال به پایان 
برساند و واحد های باقی مانده را به متقاضیان 
مشکالت  افزود:  دوستی  دهد.مهدی  تحویل 
تعاونی مسکن نایبند شمالی بندرعباس نیز که 
حدود ۱۲ سال راکد، و با مشکالت حقوقی و 
مالی روبه رو شده بود در این نشست بررسی 
شــد.وی گفت: در این نشســت مدیرعامل 
تعاونی نایبند شمالی خواستار تسهیالت ۲۵۰ 

میلیون تومانی برای تکمیل واحد ها و تأمین 
۵۰ میلیون تومــان از محل آورده متقاضیان 
شــد که برای تسریع در تکمیل این واحدها، 
مقرر شــد ۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت از 
محل اقدام ملی مسکن به این طرح اختصاص 
یابد. اســتاندار هرمزگان گفت: با اختصاص 
اعتبارات جدید، این تعاونی متعهد شد ۱۸۰ 
واحــد از این طرح ۷۷۶ واحدی را، حداکثر 
تا بهمن ماه امســال بــه متقاضیان تحویل 
دهــد و زمینه آماده ســازی و تکمیل مابقی 
واحد ها را هم فراهم کند. دوســتی افزود: با 
تمدید قرارداد تعاونی خادم گســتران میناب 
و افزایش تسهیالت درخواستی این تعاونی 

نیز موافقت، و مقرر شــد پرونده متقاضیان 
حداکثر در مدت یک هفته به بانک ارائه شود.
وی گفت: تا کنون ۲۳۸ واحد از این مجتمع 
۳۱۲ واحدی تحویل متقاضیان شــده است.
استاندار هرمزگان گفت: موافقت با افزایش 
 تســهیالت اعطایی به تعاونی های مســکن 
بنیان ســازان میناب از چهل به صد میلیون 
تومان، و تعاونی مســکن دوراهی ایســینی 
بندرعبــاس از چهل به ۸۰ میلیون تومان، از 
دیگر مصوبات این نشســت بود.مرحله دوم 
طرح مســکن مهر دوراهی ایسینی با ۳۲۰ 
واحد هم اکنون در حال اجراســت که بنا به 
گفتــه مدیرعامل این تعاونــی با اختصاص 
اعتبارات، حداکثر تا چهارماه آینده تمامی این 
واحد ها تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان 

می شود.
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مدیر مخابرات منطقه هرمزگان :

دکل های مخابراتی آسیب زا نیستند 

گروه خبر // مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
گفت:درحال حاضر۲۰هزار متر مکعب از آب خط لوله 
آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی خلیج فارس 

در اختیار این استان است. 

عبدالحمید حمزه پور افــزود: با توجه به اینکه کار فرما و 
مجری طرح آب شیرین کن خلیج فارس بخش خصوصی 
بوده، شــرکت آب وفاضالب هرمزگان به عنوان خریدار 
آب برای شهرســتان بندر خمیر و روستای رضوان بخش 
 فیــن بندرعباس اقدام کرده اســت.وی تصریــح کرد: در 
حال حاضر ۳۷ کیلومتر از مرحله نخســت انتقال آب از 
آبشــیرین کن خلیج فارس به رویدر تکمیل شده است که 
برای بهره برداری نهایی از این طرح ۳۰ کیلومتر دیگر باید 
اجرا شود. وی ادامه داد:در سفر استاندار هرمزگان به خمیر 
تصمیم های الزم برای تخصیص اعتبار مورد نیاز خط انتقال 
آب از محل آب شــیرین کن خلیج فارس به کهورستان، 
رویدر و روستاهای همجوار این شهرستان ازجمله اعتبار 
خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به کهورســتان و رویدر 
خمیر تصویب شــد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان اظهار داشــت: بخش رویدر بندر خمیر یکی از 

مناطق دارای تنش آبی است که  رفع تنش موجود نیازمند 
انتقال آب از محل شیرین سازی آب دریاست که برای این 
مهم پیش بینی الزم صورت گرفته است. حمزه پور یاد آور 
شد: در حال حاضر ۳۷ کیلومتر از مرحله نخست انتقال آب 
از آب شیرین کن خلیج فارس به بخش رویدر بندر خمیر 
تکمیل شــده است که برای بهره برداری نهایی از این طرح 
۳۰ کیلومتر دیگر باید اجرا شود.به گزارش ایرنا ؛ وی اعتبار 
مورد نیاز مرحلــه دوم این طرح را یکهزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال عنوان کرد و اضافه کرد: همچنین مقرر شد، لوله های 
مورد نیاز این طرح در ۲ مرحله با حمایت استاندار هرمزگان 
اعتبار اجرای طرح نیز از محل اعتبارات تخصیصی اختیار 
آبفا قرار گیرد و بزودی مناقصه مرحله دوم این طرح برگزار 
و عملیات آن آغاز خواهد شــدکه با تکمیل این طرح آِب 
آبشیرین کن خلیج فارس به کهورستان، رویدر و روستاهای 

همجوار خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان عنوان کرد 

20هزار متر مکعب از آب خط لوله خلیج فارس در اختیار هرمزگان 

کمبود پزشک و پرستار، تجهیزات درمانی و تخت بیمارستانی 
صفحه 2را بخوانید

رفع مشکل ۵ تعاونی مسکن مهر در هرمزگان 

  

ادامه از تیتر یک //
  این مقام مســئول در رابطه با ضریب نفوذ تلفن ثابت در 
استان، ابراز کرد: این ضریب نفوذ بر حسب جمعیت استان 
دیده می شود و در بحث و تلفن ثابت ۲۳/۶۱ است و جزء 
استان هایی هستیم که ضریب پایینی داریم و از دالیل مهم 
آن ها شرایط آب و هوایی،  زیرساختی و جمعیت روستایی 
باال در هرمزگان اســت . وی در بحث ضریب نفوذ تلفن 

همراه، عنوان کرد: این رقم۱۰۴/۵۶ اســت و ضریب نفوذ 
خوبی به شمار می رود.

*  مخابرات دچار ضرر است 
   حیــدری در زمینه ضرر دهی مخابرات گفت: مخابرات 
بصورت کشــوری دچار ضرر است و هرمزگان هم از این 
قاعده مســتثنا نیست و  ما در استان بالغ بر۱۲۰۰ نفر نیرو 
داریم که مشغول به فعالیت هســتند و ۷۵ درصد درآمد، 

صرف هزینه پرداخت حقوق کارکنان می شود.
 *  دنبال عدالت ارتباطی در نقاط مختلف اســتان 

هستیم
  مدیر مخابــرات منطقه هرمزگان خاطر نشــان کرد: تا 
خرداد ماه ۲۴ ســایت را نصب و  راه اندازی می کنیم که 
از این تعداد پنج ســایت در بندرعباس و ۱۹ سایت دیگر 
در شهرستان های استان انجام می شود و ما به دنبال عدالت 
ارتباطی در همه نقاط هرمزگان هستیم.وی شماره ۲۰۱۱۷ 
را به عنوان ســامانه پاسخگویی به سواالت و خرابی های  
مشترکان ثابت  معرفی کرد.حیدری به نقش رسانه ها به عنوان 
نمایندگان افکار عمومی اشاره کرد و افزود: شغل خبرنگاری 
یکی از شغل های پر استرس جهان است و نقش خبرنگاران 

در زمینه ارتباطات بسیار حائز اهمیت است.
*  جایگزینی فیبرنوری به جای کابل های مسی در 

استان آغاز شده است
  وی به موضوع سرقت کابلهای مخابراتی پرداخت و  گفت: 
با توجه به مسی بودن کابل ها ارزش اقتصادی خوبی برای 
سارقان دارند و متأسفانه در این زمینه برای خدمات دهی 
بهتر به جامعه هدف برخی مواقع دچار مشکل می شویم و 
برای جلوگیری از اینــکار طرح جایگزینی فیبر نوری به 
جای کابل های  مسی اســت که  از برنامه های دولت برای 
رســاندن فیبر نوری به درب منازل مردم است و این طرح 
در استان هرمزگان آغاز شده است که مزایای آن از جمله 
کم شدن سرقت،  افزایش پایداری شبکه و سرعت را در پی 
دارد.مدیر مخابرات منطقه هرمزگان، بیان کرد: ما تاکنون سه 
هزار کلیومتر فیبرنوری را در اســتان انجام داده ایم و هزار 

کیلومتر آن هم در بخش روستایی است.

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان :

دکل های مخابراتی آسیب زا نیستند 
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان :
هرمزگان 1500کیلومتر راه روستایی خاکی دارد 

   گــروه خبر // مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان گفت: 
هرمزگان ۵۲۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته و ۱۵۶۴ کیلومتر راه روستایی 
خاکی دارد. راهداری هرمزگان به تازگی موفق شده در میان ۳۳ اداره کل در 
کشــور، مقام اول احداث و آسفالت راههای روستایی را کسب کند.در همین 
زمینه یوســف عابدینی مدیر کل  راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان 
در گفت وگویــی خبری با بیان این که در ســال ۱۴۰۰ معادل ۴۷ پروژه به 
طول ۱۳۱ کیلومتر راه روستایی در استان آسفالت شده است، عنوان داشت: 
هرمزگان در سال ۱۴۰۰ توانست رتبه اول احداث و آسفالت راه های روستایی 
را از آن خود کند.به گفته وی، در استان هرمزگان هم اکنون ۵۲۰۰ کیلومتر راه 
روستایی آسفالته وجود دارد که اولویت اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان نگهداری راه های موجود است.عابدینی همچنین خاطرنشان 
کرد: احداث و تکمیل شبکه راه های روستایی خاکی باالی ۲۰ خانوار، یکی 
از اولویت های دیگر این اداره کل است که قریب به ۱۵۶۵ کیلومتر از راههای 
اســتان هرمزگان را شامل می شــود.به گزارش فارس ، مدیرکل راهداری 
هرمزگان با اشاره به اینکه متوسط برخورداری روستاهای استان از راه آسفالته 
۶۹ درصد می باشــد، خاطرنشان کرد: از ۵۲۳ روستای باقیمانده فاقد راه در 
هرمزگان، تعداد ۲۵۵ روستا باالی ۲۰ خانوار، فاقد راه مناسب هستند که برای 

احداث این راه ها بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال اعتبار الزم است.

رئیس سازمان صمت هرمزگان :
روند تامین و توزیع کاال های اساسی در استان مطلوب است 
  گروه خبر // رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: مشکلی در تامین اقالم 
اساسی در استان وجود ندارد و روند تامین، توزیع و پشتیبانی این کاال ها روند 
مطلوبی دارد.به گزارش خبرنگار دریا ، خلیل قاسمی در ارتباط زنده با شبکه 
خبر افزود: روز های جمعه گرچه کشتار مرغ در کشتارگاه ها معمول نیست، اما 
جمعه گذشته برای تنظیم بازار استان، کشتارگاه ها به فعالیت خود ادامه دادند.به 
گفته قاسمی، اکنون به اندازه کافی مرغ گرم و منجمد در فروشگاه های استان 
توزیع شــده و هم در این حوزه و هم در حوزه دیگر کاال ها همچون روغن که 
اخیراً توزیع یارانه آن ها مردمی شــده است، مشکلی وجود ندارد.وی گفت: با 
توجه به اینکه در استان کارخانه تولید روغن وجود دارد، تولید روغن بیش از 
نیاز استان است و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.رئیس سازمان صمت 
هرمزگان با بیان اینکه ذخایر اقالم اساسی خوبی در استان موجود است، افزود: 
تیم های نظارتی و گشت های مشترک برای نظارت بر قیمت ها در استان در حال 
فعالیت هستند.قاسمی گفت: با توجه به قرار داشتن ذخایر استراتژیک کشور در 
استان هرمزگان، به هموطنان اطمینان می دهم که این ذخایر خوب و کافی است.

معاون نظارت ، بازرسی و حمایت
 از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان خبر داد  
تشکیل 43 پرونده تخلف صنفی در یک روز 

  گروه خبر // معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان گفت: در ادامه مانور بازرسی کاال و خدمات در یک روز گذشته ۴۳ 
پرونده تخلف صنفی در استان توسط بازرسان این سازمان تشکیل شده است. 
به گزارش خبرنگار دریا ،  عبدالرضا پیروی منش گفت:  بازرسان این سازمان 
در یک روز پنج هزار و ۴۹۵ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده فروشی 
و خرده فروشی در سطح استان بعمل آوردند. وی بیشترین تخلفات واحدهای 
صنفی در سطح شــهر را عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و گرانفروشی 
عنوان کرد.پیروی منش ارزش ریالی این پرونده ها را بالغ بر ۲ میلیارد ریال 
اعالم کرد و افزود: در این مدت ۴۳پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای 
نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع  شده است.معاون نظارت، بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان اســتان در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف می توانند با اعالم به سامانه تلفنی ۱۲۴ ما را در رصد 

بازار همیاری نمایند.

خبر

خبری
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سرمقاله

  رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان چندســال قبل از کمبود 
۱۶۰۰پرستار تا رسیدن به اســتانداردها در مراکز درمانی استان خبر داده 
 بود که متاســفانه همچنان این کمبود وجود دارد. در اوایل سال ۱۳۹۹ وبا 
اوج گیری کرونا، دولت سابق قول داد۶۰۰ پرستار در هرمزگان جذب شود 
که متاسفانه این وعده دولت مثل بسیاری دیگر از وعده هایش در حدهمان 
وعده باقی ماند.  اخیرا هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به 
کمبود شدید نیروی متخصص در استان گفت: در حال حاضر با کمبود پزشک 
و پرستار مواجه هستیم؛ شاهد کمبود ۳۰ درصدی پزشک عمومی در مراکز 
خدمات جامع سالمت و در برخی مراکز بهداشتی و درمانی کادر پرستاری 
هســتیم. وی  اظهار کرد: » در سفر ریاست جمهوری به استان دستوراتی 
در راستای تامین نیروی انسانی حوزه سالمت داده شد؛ امیدواریم اقدامات 
خوبی در جهت جذب نیروی بومی و تامین نیروی تخصصی در سطح استان 
صورت گیرد.«  متاسفانه همواره در استان کمبود تخت بیمارستانی، پزشک 
عمومی ومتخصص و فوق تخصص، پرستار، تجهیزات پزشکی و.... وجود 
دارد. از سال گذشــته مرکز ام آر آی بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس 
خراب اســت. متاسفانه وضعیت همچنان بگونه ای است که بیماران زیادی 
برای درمان به یزد، شیراز و تهران می روند وبارها نماینده ولی فقیه در استان 
نیز از این وضعیت گالیه کرده اند. این در حالیستکه هرمزگان قطب اقتصاد 
کشور است و بنگاه های اقتصادی، صنایع، معادن، گمرکات، معادن و... در 
اســتان فعالیت دارند و اگر در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان 
و حتی برای درمان دهها هزار نفر پرســنل خودشان در شهر بندرعباس و 
غرب وشرق استان در احداث و تجهیز مراکز درمانی مشارکت کرده بودند، 
تاکنون مشکالت حوزه بهداشت ودرمان استان برطرف شده بود که با نهایت 
تاســف دولت ها در ادوار مختلف و همچنین بنگاه های اقتصادی در این 
حوزه کم کاری کرد تا وضعیت بغرنج سالمت استان چندان بهبودی نیابد. در 
حوزه درمان دندان در استان همچنان مشکل داریم و بیشترین خدمات در 
دندانپزشکی های خصوصی با هزینه های نجومی انجام می شود که بسیاری 
 از مردم نمی توانند برای درمان دندان شــان اقدام کنند واز درد دندان زجر 
می کشند و آســیب زیادی به دندان هایشان وارد می شود. از طرفی دیگر 
اگرچه این اســتان در باروری جایگاه خوبی دارد، اما مادران باردار زیادی 
برای غربالگری جنین در دوران بارداری مشــکالت زیــادی دارد و توان 
پرداخت هزینه های سنگین غربالگری را ندارند و به همین دلیل گاهی شاهد 
سقط جنین و یا حتی مرگ نوزاد پس از تولد به دلیل عدم توان در پرداخت 
این هزینه ها و رفع مشکالت جنین در زمان بارداری مادران هستیم. اگر چه 
چندماه قبل هم اعالم کرده بودند  که آزمایشات، سونوگرافی و غربالگری جنین 
بصورت رایگان انجام می شود که تاکنون این وعده محقق نشده است. بایستی 
آم آر آی، سونوگرافی و... در مراکز دولتی داشته باشیم تا بیماران بتوانند از 
این خدمات استفاده کنند و بدلیل فقر و نداری مجبور نشوند قید سونوگرافی، 
 ام آر آی و... را بزنند و  تشــخیص بیماری  میســر نشده و بیماري شان 
وخیم تر شده و سالمتی شان به خطر افتاده و گاهی جان شان را هم از دست 
 دهند. نیاز اســت مراکز درمانی خیریه نیز برای درمان محرومان در استان 
راه اندازی شود و تامین اجتماعی نیز در تمام شهرستان های استان بیمارستان 
و کلینیک تخصصی را حداقل برای بیمه شدگان خودشان راه اندازی کنند تا 

    علی زارعیبخشی از نیاز درمانی استان برطرف شود.

کمبود پزشک و پرستار، تجهیزات درمانی و تخت بیمارستانی 

گروه خبــر // تفاهم نامه همکاری دانشــگاه 
مطالعات  نفت جهت  پژوهشــگاه  و  هرمزگان 
ژئوفیزیک اکتشافی منطقه مکران و دریای عمان 

به امضا رسید. 
   در حاشیه نمایشگاه بین المللی  نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی،  تفاهم نامه همکاری دانشگاه هرمزگان 
و پژوهشگاه نفت جهت مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی 
منطقه مکران و دریای عمان به امضا رسید.بر طبق 
ایــن تفاهم،  مطالعات ژئوفیزیــک دوبعدی منطقه 
مکــران و دریای عمان برای پژوهشــگاه نفت در 
راستای اکتشــاف هیدرات های گازی دریای عمان 
توسط دانشــگاه هرمزگان به انجام خواهد رسید.

این توافق توســط محمدصادقی سرپرست دانشگاه 
هرمزگان، توفیقی رئیس پژوهشگاه نفت و با حضور 
پیمان صالحی معاون پژوهشی عتف و سیف مدیرکل 
دفتــر ارتباط با جامعه و صنعــت وزارت علوم در 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 

امضا و مبادله شد.
   وفیقی رئیس پژوهشــگاه نفت با اشاره به آگاهی 
و توانایی صادقی به عنوان رییس دانشــگاه در این 
حوزه بیان کرد:  این توافقات بسترساز قراردادهای 
بیشتری در آینده خواهد شد.صالحی نیز با اشاره به  
توانمندی های دانشــگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه 
حاضر در محل طرح  افزود: اقتضای آمایش همین 

است که دانشــگاه هرمزگان مجری باشد و وزارت 
علوم آماده حمایــت و همکاری های الزم  در این 
زمینه است.صادقی رییس دانشــگاه هرمزگان نیز 
ضمن ســپاس از حضور صالحی معاون پژوهشی 
محترم وزارت عتف و همکاری های توفیقی ریاست 
محترم پژوهشــگاه و همکارانــش،  این حرکت را 
آغازی در راستای توسعه همکاری بیشتر خواند و 
به نقش آن در تقویت دیپلماسی بین المللی با توجه 
به مشارکت طرف خارجی اشاره کرد.رئیس دانشگاه 
هرمزگان به توانمندی های دانشگاه هرمزگان و انتقال 
تجهیزات و دانش فنــی high tech که درنتیجه 
تعامالت بین المللی دانشــگاه هرمزگان شکل گرفته 

اســت اشــاره نمودند و  آمادگی دانشــگاه برای 
بومی سازی و ســاخت تجهیزات و انجام مطالعات 
تکمیلی لرزه نگاری ســه بعدی را اعالم نمودند.وی 
افزود: دانشــگاه هرمزگان امروز با توجه به دانش 
فنی و تجهیزات در اختیار، تنها دانشــگاه در سطح 
کشور محسوب می شــود که توانایی انجام عملیات 
پیچیده لرزه نگاری در دریا و زون انتقالی خشــکی 
به دریا را دارا اســت.صادقی بیان کرد: دیپلماســی 
قوی بین المللی شکل گرفته در دانشگاه هرمزگان نیز 
از دیگر مزیت های این دانشــگاه در پاسخگویی به 
این قبیل همکاری ها با صنعت است بنابراین دانشگاه 
هرمزگان مشتاقانه به تمامی فعالیت ها در حوزه های 
اکتشاف نفت کمک خواهد نمود.به گزارش فارس، 
این مطالعات  را دانشــگاه هرمــزگان با  همکاری 

آکادمی علوم روسیه انجام خواهد داد.

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه هرمزگان و پژوهشگاه نفت 

 گروه خبر // نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: یکی از مواردی که هم عقل 
و منطق و هم تجربه سایر کشورهای پیشرفته بر 
آن تاکیــد دارد بهینه ســازی مصرف در بخش 
کشاورزی با استفاده از تجهیزات نوین و پیشرفته 

و اصالح الگوی کشت می باشد. 
   احمــد مرادی بــا تاکید بر ضــرورت مدیریت 
صحیح منابع آبی و اصالح الگوی مصرف در حوزه 

کشــاورزی، بیان کرد: امروز مــا واقعا نگران نوع 
مصرف آب در ســطح جامعه هستیم؛ چه در حوزه 
شرب و چه در حوزه کشاورزی دغدغه جدی وجود 
دارد چراکه هر دو حوزه برای مردم و کشور حیاتی 
است. تاکید ما به دولت و مسئوالن مرتبط این حوزه 
این اســت که باید نحوه مصرف را در این دو حوزه 
به ویژه در بخش کشــاورزی مدیریت کنند.وی در 
ادامه با بیان اینکه ما نیازمند توســعه کشاورزی در 
سطح کشور هســتیم ولی منابع آبی کشور محدود 
اســت، اظهار کرد: یکی از مــواردی که هم عقل و 
منطق و هم تجربه ســایر کشورهای پیشرفته بر آن 
تاکید دارد بهینه سازی مصرف در بخش کشاورزی با 

استفاده از تجهیزات نوین و پیشرفته و اصالح الگوی 
کشت است.

    نماینــده مردم بندرعباس در مجلس شــورای 
اســالمی، تصریح کرد: انتظار اســت کــه وزارت 
جهاد کشــاورزی برای مکانیزه کردن کشاورزی در 
سطح کشــور با جدیت گام برداشــته و منابع الزم 
را بــرای انجام این اقدام پیــش رو تخصیص دهد. 
 در بحث شــرب نیز انتظار می رود وزارت نیرو با 
فرهنگ ســازی به ســمت مدیریت و بهینه سازی 

مصرف حرکت کند.
*  چاره ای جز مدیریت مصرف نداریم

   وی در ادامــه تاکید کرد: مردم نیز اگر چهارچوب 

منطقی و عدالت را مالحظه کنند قطعا در مصرف بهینه 
همکاری خواهند کرد. ما چاره ای جز مدیریت مصرف 
نداریم. از سوی دیگر مکانیزه کردن کشاورزی نقش 
 بســزایی در مدیریت منابع آبی در سطح کشور ایفا 

می کند.
   بــه گزارش ایســنا ؛ مــرادی در پایان گفت: در 
دنیایی که یک چهــارم آن را آب فراگرفته و ایران 
نیــز از طریق خلیج فارس و دریــای عمان به این 
آب های آزاد دسترسی دارد چرا نباید  از این منابع 
 اســتفاده کرد. در برنامه ششــم توسعه نیز موضوع 
شیرین سازی و انتقال آب از دریا دیده شده و انتظار 

می رود دولت توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس تاکید کرد   

 ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی در حوزه کشاورزی

 گروه خبر //  اســتاندار هرمزگان با 
تاکید بر اینکه اجرایی شدن سیستم 
اداری  فسادهای  هوشمند  حکمرانی 
بیــن می برد- گفت: توســعه  از  را 
زیرساخت های ارتباطی در دستورکار 

شرکت مخابرات استان قرار گیرد. 
   مهدی دوستی در دیدار با مدیرعامل 
و کارکنان شرکت مخابرات هرمزگان به 
مناسبت هفته ارتباطات افزود: ارتباطات 
و حکمرانی هوشمند یکی از مولفه های 
اصلی و اصول اساسی است که دغدغه 
ماه بوده و همواره بر تحقق این حکمرانی 
هوشمند تاکید کرده ام.وی بیان داشت: 

در سیســتم حکمرانی هوشمند فساد از 
بین می برد، چرا که کارها سیســتمی و 
هوشــمند انجام می شود و در نتیجه این 
مباحث فســادزا با ایجاد کردن فضا و 
بین می رود.استاندار  از  مناســب  بستر 
زیرساخت های  توسعه  گفت:  هرمزگان 
ارتباطی در استان یکی از مسائلی است 
که به شــدت پیگیر آن هستیم و از این 
رو در یک تفاهم نامه که اخیرا به امضا 
رسیده، قرار است بحث هوشمند سازی 
را در منطقــه جزیره هرمز و بندر کنگ 
داشته باشیم.وی تصریح کرد: بر مبنای 
این تفاهم نامه در این ۲ منطقه به صورت 

طرح پایلوت کشوری، هوشمند سازی 
اجرایی می شود و شرکت مخابرات استان 
نیز اگر طرح هایی نظیر این مساله داشته 
باشد حمایت می شود. دوستی یادآورشد: 
ارتباطات در عصر جدید و به خصوص 
در زمان شیوع کرونا خود را خوبی نشان 
داد و مزیت های آن انکار ناپذیر است و 
از سوی دیگر با برقرار شدن ارتباطات 
ویدئو کنفرانســی مانع هدر رفت هزینه 
و زمان برای بســیاری از نشست ها با 
پایتخت شــده ایم که این موارد اهمیت 
در  مخابراتی  زیرســاخت های  توسعه 

سطح استان را می رساند.

  وی ادامه داد: فســاد در کشــور بنا به 
فرمایش رهبر معظم انقالب سیستماتیک 
نیست اما می توان با فعال کردن سیستم 
هوشمند  و حکمرانی  هوشمندســازی 
فســادهای موجود را نیز بــه حداقل 
کاهش داد.استاندار هرمزگان از شرکت 
مخابرات به عنوان یکی از شرکت های 
با پروژه های فــراوان یاد کرد و گفت: 
پروژه های شاخص این شرکت در هفته 

 دولت و یا دهه فجر و در حضور مقامات 
عالی رتبه کشــوری افتتاح می شوند و 
مورد استفاده قرار می گیرند.به گزارش 
ایرنا ؛ در این دیدار همچنین مدیرعامل 
از  گزارشی  هرمزگان  مخابرات  شرکت 
آخرین پروژه های در دســت اقدام این 
شــرکت، برنامه ریزی و هدف گذاری 
طرح هــای توســعه زیرســاخت های 

ارتباطی استان را ارائه کرد.

استاندار هرمزگان وعده داد 

هوشمندسازی جزیره هرمز و بندرکنگ 

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کر د
ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع موج جدید کرونا

پشت پرده سیاست 

  
سیدحسن خمینی: باید گره سیاست خارجی باز شود 

قدرت دستگاه دیپلماسی این است که هنگام مواجه شدن با بن بست، بتواند در کمتر از 
۲۴ ساعت راه جدیدی را باز کند . حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی طی 
ســخنانی در دیدار با جمعی از معاونان سابق وزارت خارجه و سفیران ادوار گوناگون 
جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر این که در سیاست گذاری ها حتما باید مصالح کالن 
دنیای اســالم و ملت ایران لحاظ شود، ادامه داد: البته فقط دیکته نانوشته غلط ندارد؛ 
هرکسی آستین باال می زند و وارد کاری می شود، حتما اشتباه هم می کند اما پیروزی 
نسبی مهم اســت، چرا که جریان مقابل هم دارای عقل است. کدام کشتی گیری است 
که همیشه پیروز شــده یا کدام تیم فوتبال هیچ گلی نخورده است؟! مهم این است که 
عقالیی حرکت کنیم. یعنی موضوعات را بشناسیم و همه قدرت روز کارشناسی جهانی 
را در این مسئله به خدمت بگیریم. به گزارش جماران، وی تصریح کرد: مگر حاکمان 
آلمان - مثال- مصالح خودشــان را نمی بینند؟! یا مگر دولت چین به ایران نگفته بود 
وقتی ما با آمریکایی ها چند صد میلیارد دالر تجارت داریم، نمی توانیم به خاطر چند 
میلیارد دالر از آن چشــم بپوشیم؟! ممکن است به ذهن بیاید که حتما این ها)حاکمان 
چین( وابسته هستند ولی واقعیت این است که حاکم حتما باید مصالح را ببیند؛ اما تفاوت 
حاکم وابسته و غیر وابسته در این است که حاکم وابسته مصالح خودش را می بیند و 
حاکم ملی مصالح مردم را.او گفت: هنگام تصمیم گیری و اتخاذ سیاست صحیح در قبال 
یک موضوع، ابتدا باید فکت ها را به درستی بشناسیم و سپس بتوانیم به طور عقالیی 
اتفاقات بعدی را پیش بینی کنیم. مثال اآلن بگوییم در جریان جنگ روسیه و اوکراین 
قرار اســت چه اتفاقی رخ دهد؟! آیا دنیا وارد جنگ سرد می شود؟ رابطه کشورها و 
قدرت های بزرگ در این قضیه چگونه اســت؟ این جا باید افراد دارای تجربه با تکیه 
 بر دانش روز، مطلع از مســائل و دارای تحلیل، وارد شوند. دوم این که، در این مسئله 
منافع اصلی و فرعی و تحلیل های درست و غلط را گم نکنیم. سوم این که، منیّت ها 
 و نگاه های بخشــی و جناحی وارد نشود.سید حسن خمینی با بیان این که هیچ کس 
نمی تواند بگوید در همه حوزه ها کارشناس است و از همین رو، طبیعتا خرد جمعی باید 
کار را به پیش ببرد، افزود: ظرفیت درونی و قدرت کارشناسی جمهوری اسالمی بسیار 
قوی است و واقعا ناشکری است که از توانایی مجموعه مدیریتی این چهار دهه استفاده 
نکنیم. این مجموعه قدرت و توان حل مشکالت در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی 
را دارد.وی گفت: قدرت یک دیپلمات و دستگاه دیپلماسی این است که هنگام مواجه 
شدن با بن بست در یک مسیر، بتواند در کمتر از ۲۴ ساعت راه جدیدی را باز کند؛ ولو 
این که آن راه حل با مســیر به ظاهر ۱۸۰ درجه مخالف، اما در واقع در راستای هدف 
باشد.وی تأکید کرد: امروز همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی گره خورده و 
باید گره این حوزه را باز کرد و توان مدیریتی و خرد جمعی جمهوری اسالمی ایران که 

طی این ۴۳ سال با آزمون و خطا ساخته شده، می تواند این کار را انجام بدهد. 
تازه های مطبوعات

رسالت - این روزنامه با اشــاره به طرح جدید یارانه ای دولت نوشت: در این مسیر، 
تکلیف قطعی برخی دوستان، دفاع نکردن است! چراکه هیچ پاس گلی مثل »دفاع بد«، 
رقیب را در معرض گلزنی قرار نمی دهد. از طرفی برخی افرادی که مسلح و مجهز به 
علم و حلم توأمانند، باید شانه خالی نکنند و در دل میدان حرف بخورند، طعنه بشنوند، 
آماج تهمت ها و توهین ها قرار گیرند، فریاد بشــنوند و در پاسخ، روشنگری، تبیین و 

ترمیم کنند. اگر تبیین، ساده بود، پیش از آن، لفظ »جهاد« نمی آمد.
 جمهوری اسالمی - این روزنامه نوشت : شما در این جراحی سخن از آزادسازی چهار 
قلم کاال به میان آورده اید ولی کیســت که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار 
هزار قلم کاال و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و 
فاصله طبقاتی بیشــتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، بر اثر این عمل 

جراحی شما کاماًل قربانی خواهد شد.
فرهیختگان - این روزنامه نوشت : برخالف رفتار دولت روحانی، حتی با وجود برخی 
ناهماهنگی ها، دولت رئیسی تا به این جا رفتار حرفه ای تری نسبت به دولت قبل از خود 
داشته اســت. تا این جای کار یارانه های نقدی قبل از آزادسازی قیمت ها به حساب 
خانوارها واریز شده است، مســئوالن دولتی مرتب در رسانه های جمعی حضور پیدا 

می کنند و اطالع رسانی ها مرتب انجام می شود.

وزیر کشور : مردم از فراخوان های دشمنان استقبال نکردند
این روزها طرح جدید یارانه ای  به تیتر یک همه رســانه های داخلی تبدیل شده و 
حتی فضای سیاسی کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده است. در این بین احمد وحیدی 
وزیر کشور که وزارتخانه اش نقشی کلیدی در اجرای  این طرح دارد، در گفت و گویی 
تلویزیونی ، از همراهی مردم سخن گفت، گریزی به اعتراضات اخیر  زد و درعین حال 
تاکید کرد که کشور با کمبود کاال مواجه نیست. در ادامه بخش های مهم اظهارات اخیر 
وزیر کشور را به گزارش همشهری آنالین می خوانید: * وقتی مردم حس کنند اجرای 
این طرح در راستای مبارزه با قاچاق است همراهی می کنند...درباره علت بروز ناآرامی 
پس از افزایش نرخ بنزین در ســال ۹۸ و عــدم ایجاد ناآرامی در افزایش قیمت باید 
گفت طرح های گسترده اقتصادی که آثار اجتماعی گسترده دارد را باید با مردم درمیان 
بگذاریم و دولت مردمی نمی تواند جدای از توجیه مردم و تبیین مســئله برای مردم و 
همراه ســازی مردم حرکت کند و این شرط ضروری هر طرح اقتصادی با پیامدهای 
گسترده اقتصادی است. دولت سیزدهم با توجه به همین نکته مبنایش را بر این گذاشت 
که موضوع برای مردم تبیین شــود. * ما به لحاظ وفور کاال مشکلی نداشته و نداریم؛ 
هرچند ممکن است وقتی یک سیستم را از نقطه ای به نقطه دیگر ببریم اختالل موقتی 
در سامانه صورت بگیرد، هرچند این اختالل مقطعی هم به حداقل رسید و ما با کمبود 
مواجه نشدیم و اقالمی چون  تخم مرغ و مرغ زیاد است و مرغ آن قدر زیاد هست که 
احتمــاال باید دولت فکر کند چگونه مرغ ها را خریداری کند که تولید کنندگان دچار 
ضرر نشوند.  روغن هم در انبارها و هم در کارخانه ها موجود است هرچند ممکن است 
به دلیل تغییر از یک وضعیت در برخی ساعات در برخی  فروشگاه ها تغییر موقت ایجاد 
شود.* درباره  صدور برخی فراخوان ها برای برگزاری تجمع اعتراضی؛ باید گفت تعداد 
فراخوان ها خیلی گسترده است و دشمنان ملت خیلی خوب فعال هستند و دلیلش هم 
روشن است چون آن ها می دانند اگر از مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم که به لطف 
خدا عبور خواهیم کرد، ملت ایران در نقطه جدید اقتصادی و ملی قرار می گیرد.*همه 
تالش دشمن این است که طرحی را که همه اقتصاددانان آن را تایید می کنند نگذارند 
اتفاق بیفتد و اصالح اقتصادی رخ دهد و همچنین تالش دارند به هر بهانه ای مردم را 
مثال به میدان بیاورند ولی مردم ما عمیقا به انقالب و نظام و دولت شــان اعتماد دارند 
و طبیعتا این اتفاق نمی افتد.*مردم از فراخوان های دشمنان استقبال نکردند. از قزوین 
تصویری نشان داده بودند که مردم پالتو پوشیده بودند و معلوم است مربوط به فصل و 
زمان دیگری است. مردم با قدرت و صالبت از این فراخوان ها استقبال نکردند که البته 
معلوم است که مردم از گروهک منافقین و سلطنت طلبان بی آبرو حمایت نکنند و فقط 
در چنــد جا چند نفر تا چند ده نفر  بودند که تجمع با تالش فرماندهی انتظامی پایان 
یافت.در غرب وقتی چیزی کم می شود غارت می کنند ولی در کشور ما حتی هجوم به 
فروشگاه ها هم نبود و حداکثر در برخی جاها صف داشتیم که محدود بود و مشکلی 

هم در آن ها نداشتیم.
مصباحی مقدم : باید به دولت یک سال فرصت بدهیم

عده ای گذشــت ۹ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم را فرصت کافی برای ارزیابی 
کارنامه آن می دانند و عده ای دیگر بر این نظر هستند که هنوز قضاوت زود است. یک 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که قائل به دیدگاه دوم است در این باره می گوید: 
باید به دولت آقای رئیسی و کابینه وی، حداقل یک سال فرصت داد تا خدمات خود 
را بــه مردم ارائه کنند و برنامه های خود را قدری پیش ببرند.غالمرضا مصباحی مقدم 
می افزاید: قبول دارم که برخی انتقادها و اعتراض ها در داخل وجود دارد. من نیز این 
اعتراض ها را به جا می دانم و انتقادهایی که مطرح شده کامال وارد است چون هر کاال یا 
خدماتی که ناگهان با افزایش قیمت مواجه شود، خود به خود با نگرانی در جامعه مواجه 
خواهد شــد و به دنبال آن طبیعی است که مردم ناراحت شوند، انتقاد کنند یا اعتراضی 
داشــته باشــند که من به آن ها حق می دهم. اما اگر به دولت فرصت بدهیم تا بتواند 
برنامه های خود را که آغاز کرده، به سرانجام مطلوب برساند، این انتقادها و اعتراض ها 
تعدیل خواهد شد و به آرامش در جامعه مبدل می شود.بنده معتقدم اگر آقای روحانی 
هم در دولت قبلی این کار را انجام می داد، مطمئن باشــید جریان مقابل به حمایت از 
دولت دوازدهم برمی خاست؛ چون حذف ارز ترجیحی، عادالنه ترشدن یارانه ها برای 
مردم و حمایت از معیشت به ویژه اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه، جزو اهداف 
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در این زمینــه را باید جدی گرفت.

سرپرســت معاونت سیاسی، امنیتی 
هرمزگان،  اســتانداری  اجتماعی  و 
تصریح کرد: انجام واکسیناســیون و 
تکمیل ُدزهای سوم و چهارم واکسن 
 نقش بسزایی در ایجاد ایمنی در برابر 
موج های احتمالــی ویروس کرونا 

دارد.وی خاطرنشان کرد: کادر درمان، 
 افراد میانســال و افراد دارای بیماری 
زمینــه ای برای حفاظــت در برابر 
ویروس نســبت به تزریق ُدز چهارم 
واکســن اقــدام کنند.کامرانی افزود: 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و 
استفاده از ماسک تا بازگشت کامل 
استان به دوران قبل از شیوع بیماری 
است.سرپرســت  ضــروری  کرونا 
اجتماعی  امنیتی و  معاونت سیاسی، 
استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: 
کارمندان و اصناف برای ایجاد ایمنی 
مناسب نســبت به تزریق دوز سوم 
واکســن اقدام کنند.به گزارش ایسنا؛ 
وی اظهار کرد: با توجه به شــرایط 
آب و هوایی اســتان و فرا رســیدن 
فصل گرما رعایت تهویه مناسب در 
مراکز اداری، آموزشی و مجتمع های 

تجاری ضروری است.

  

گروه خبر // حجت االسالم والمسلمین کریمی 
دبیر ســتاد امربه معروف و نهی از منکر استان 
هنگفت  درآمد هــای  خصوص  در  هرمــزگان 
سوءاستفاده کنندگان از ارز ترجیحی بیان کرد: 
ارز ترجیحی به هدررفت ســرمایه های کشور و 
گرانی کاال ها منجر شد و به جای رسیدن به مردم و 

جامعه به جیب افراد خاص می رفت.
   بــه گزارش خبرنــگار دریا ؛حجت االســالم 
والمسلمین دکتر حسن کریمی اظهار کرد: اختصاص 
ارز ترجیحی برای کاال های اساسی نه تنها به کنترل 
تورم کمکی نداشت بلکه زمینه ساز ایجاد ضربه های 
سنگینی بر اقتصاد کشور شده است و نبود شفافیت 
در تخصیــص ارز ترجیحی را می تــوان از دیگر 

معایب آن نام برد، رانت و فساد های مالی عظیم تنها 
جزئی از معایب ارز ترجیحی است.

   وی افزود:اقدام دولــت در خصوص حذف ارز 
ترجیحی و بریدن دست مفسدان اقتصادی از سفره 
مردم مســتضعف و جلوگیری از غارت بیت المال 
توسط مفسدین اقتصادی اقدام قابل تقدیر و ستایش 
است و می تواند به درمان مشکالت اقتصادی کشور 

کمک کند.
  دکتر کریمی ادامه داد:ســتاد امربه معروف و نهی 
از منکر جهت کنترل قیمت ها گشت های مردمی 
خود رافعال کرده اســت. دبیرستاد امربه معروف و 
نهی از منکرهرمزگان  درپایان از همه مردم مومن و 
عزیز کشور خواستار شد مثل همیشه صبوری پیشه 

کنند و با شناخت نقشــه های  دشمنان انقالب در 
ناآرامی و دسیسه هشیار باشندو یک بار دیگر دست 

سودجویان و دشمنان را کوتاه کنند.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان عنوان کرد 

حمایت از اقدامات دولت در راستای حذف ارز ترجیحی
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سر به سر سعدی
محمود سنگینتگین

اصل حکایت
یکی از ملوک خراســان محمود سبکتگین را به خواب چنان 
دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شــده مگر چشمان 
او که همچنان در چشم  خانه همی  گردید و نظر می کرد. سایر 
حکما از تأویل این فرو ماندند مگر درویشی که به جای آورد 

و گفت: »هنوز نگران است که ملکش با دگران است.«
خواب پنبه دانه شتر

یکی از وکول )جمع وکیل( ملت محمود سبکتگین را به خواب 
چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده بود مگر 
گوش های او. درویش پس از دریافت حق تعبیر خواب گفت: 
»گوش با کیفیت است، که در انتظار خبر طرح شفافیت است.« 

وکیل گفت: »بنشیند تا بیاید.«
سجع ندارد، پول دارد

َکلی محمود سبکتگین را به خواب چنان دید که جمله وجود 
او ریخته بود مگر موهای ســر او که چون کمند در باد موج 
می زد. درویش که همــان جا رختخوابش را پهن کرده بود و 
اضغــاث احالم ملت را تعبیر می کرد، ســر از پتو برون آورد 
و گفت: »موی محمود بلند اســت، که شامپوی سرش از این 
تخم مرغی ها است.« درویش را گفتند: »این که سجع نداشت!« 
گفت: »عوضش پول خوبی دارد.« درویش زده بود توی کار 

تبلیغات شامپو.
آسوده نخواب

یکی از ملوک )آخرین شان( خراسان، محمود سبکتگین را به 
خواب چنان دید که بیدار بود و جمله وجود او ریخته بود مگر 
پنجه دستانش که جنبان بود. محمود را گفت: »آسوده بخواب 
که من بیدارم.« محمود پنجه دستانش را جنباند و یکی چک 
افســری بر صورت ملک بنواخــت و گفت: »یه چرت زدیم 
بحرین رو شــوهرش دادی رفت.« درویش در تأویل خواب 

گفت: »محمود نگران است که ملکش با عنتران است.«
محمود   سنگینتگین

همان درویش محمود ســبکتگین را به خواب چنان دید که 
جمله وجود او ریخته بود و خاک شــده مگر درهمی  که در 
دست داشت. درهم را به درویش داد و گفت: »حاجی ناموسًا 
ایــن پول را بگیر و اینقدر این ور و اون ور آبروی ما را نبر.« 
درویش دیگر بی خیال محمود ســبکتگین شــد و در عوض 

ایستگاه محمود سنگینتگین را گرفت.
  محمد اسدی

***
 فـــــــال روز

امروز به همه لبخند بزنید
فروردین: خواب صبح خیلی شــیرین اســت، مخصوصًا در 
بهار. ولی یک امروز را خواهشًا خواب نمانید. امروز اعصاب 
اســتادتان مگسی است و هرکس را غیبت کند حذف می کند. 
البته فکر کنم دیر شده و االن دنبال این هستید که ترم بعد هم 

این درس ارائه می شود؟
اردیبهشــت: یک دوســتی امروز با شــما تماس می گیرد و 
می پرســد از فالن چیز خوشــت می آید؟ خیلی تابلو نکنید، 
می خواهد برایتان کادوی تولد بخرد. بگویید خوب است، حتی 

اگر خوب نبود. از قدیم گفته اند مفت باشد، کوفت باشد!
خرداد: به خودتان مســلط باشید. امروز میهمان دارید. از این 
میهمان ها که هرکدام چهارتا بچه قد و نیم قد و فضول دارند که 
تا توی حفره های شــیرآب خانه تان را هم می گردند. اعصاب 
خود را تقویت کنید و به وســایل خانه سیم فشار قوی برق 

وصل کنید.
تیر: امــروز روز شماســت! وام خانوادگی تان به اســمتان 
درمی آید. مژدگانی من را هم فراموش نکنید. شــماره کارت 

را برایتان پیامک می کنم.
مــرداد: امروز یک نفر ســرتان کاله می گــذارد. اگر دارید 
می خندید و می گویید خودتان کاله دارید باید خدمتتان عرض 
کنم زرنگ! خب کالهتان را برمی دارد. به جای مسخره بازی 

حواستان را جمع کنید.
شــهریور: چشمتان روشــن. امروز فرزندتان به دنیا می آید. 
تاریخ تولدش را ســوم اردیبهشــت ثبت کنید تا رند شود. 
۱/۲/۳. می دانم از قبل به آن فکر نکرده بودید. کمی ســخت 
اســت چون گذشــته؛ اما از قدیم گفته اند کار نشد ندارد. این 

پاداش نیت صادقانه شما برای فرزندآوری است.
مهر: امروز صبح خواب مانده اید ولی رئیســتان پیام می دهد 
امروز دیرتر بیایید، برای نظافــت و ضدعفونی کردن و اینها 
آمده اند. به اتوبوس نمی رســید ولی همکارتان را می بینید که 
ســوارتان می کند. کلید خانه را جا می گذارید ولی همسرتان 
زودتر به خانه رســیده. خالصه امروز هی به مو می رسد، هی 

پاره نمی شود.
آبان: روز دلگیری را شــروع کرده اید. بروید شهربازی کمی 
تفریح کنید، یک فیلمی در سینما ببینید، یک غذای خوشمزه 
سفارش بدهید. راســت می گویید، پول ندارید که افسرده اید. 
خب پس زیر نیمکت یک زوج عاشق جوان در پارک که محو 
یکدیگرند ترقه بیندازید، به اورژانس زنگ بزنید ســرکارش 
بگذارید، روی چشمی آسانسور یک مجتمع مسکونی چندین 
طبقه آدامس بچســبانید، خالصه یک تفریح و هیجانی برای 
خودتان فراهم کنید تا ســگ سیاه افســردگی خرخره تان را 

نجویده.
آذر: امروز یک نفر می خواهد خودش را توی حوض وســط 
میدان غرق کنــد و با خودش عهد کرده اگــر یک نفر به او 
لبخند بزند، خودش را نکشــد. شما ناجی زندگی او هستید. 
یــک طوری که زیاد احمق به نظر نرســید، امروز هرکس را 

دیدید به او لبخند بزنید.
دی: امــروز یکی از این پیامک های حــاوی لینک پرداخت 
برایتان ارسال می شود. رویش کلیک نکنید. چقدر پلیس فتا 
بگوید؟ وقتی پیامک های هشدار پلیس فتا را باز نکرده پاک 

می کنید، همین می شود.
بهمن: چه خبر اســت؟ خوشتیپ کرده اید! جایی قرار دارید؟ 
فعاًل هر قراری دارید کنســل کنید. امروز هرجا بروید کرونا 
می گیرید. بنشینید توی خانه تان، حوصله مریض داری نداریم. 

حسود یعنی چه؟ بی تربیت!
اســفند: امروز یک دوســت خیلی خیلــی قدیمی که حتی 
اسمش را هم یادتان نمی آید با شــما تماس می گیرد، اظهار 
 دلتنگی می کند و شــما را به کافه ای جایی دعوت می کند. اگر 
حوصله این بازاریابی های شبکه ای را ندارید، دعوتش را قبول 

نکنید.
  محدثه مطهری

طنز

آرزو توکلی سرویس اســتان ها // رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار 
اختصاص یارانه کاالی اساســی به 95 درصد جمعیت 

کشور شد. 
   بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ محمدرضــا پورابراهیمی در 
نامه ای به رئیس جمهور بیان کرده اســت: با توجه به وجود 
اشکاالت متعدد در پایگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان این سامانه، 
نیازمند بازنگری جدی در نحوه اخذ اطالعات، به روزرسانی 
 داده هــای موجــود و از مهمتر فرمول محاســبه دهک ها 
می باشــد و ادامه وضعیت کنونی مشــکالت خاصی برای 
جامعه هدف جهت دریافت یارانه کاالهای اساســی ایجاد 
کرده است.وی افزوده است: بررسی های میدانی در چند روز 
اخیر در مناطق مختلف کشــور حاکی از این است جمعیت 
زیادی از افراد واجد شرایط در مناطق روستایی و عشایری 
و نیز  گــروه های خاص همانند  کارگران، بازنشســتگان 
و کارمندان از دریافت یارانه حذف شــده اند که این مسئله 
موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مــردم از نواقص موجود 

در ســامانه جامع رفاه ایرانیان شده است.پورابراهیمی عنوان 
 کرده اســت: بازنگری در نحوه اخذ اطالعات و محاســبه 
 دهــک هــا در پایــگاه جامــع رفــاه ایرانیــان یکی از 
ضــرورت هاســت و در شــرایط کنونی که عــدم امکان 
دسترســی پایگاه جامع رفاه ایرانیان به بخشی از اطالعات 
 مربوط به هزینه هــای واقعی خانوارها از جمله بیماری ها، 
معلولیت ها و سایر موارد مشابه  وجود دارد امکان انحراف 
 در گــزارش هــای مد نظر وجود داشــته و بــه دلیل عدم 
لحاظ شــدن  اطالعات واقعی  امکان  انحراف در تصمیم در 
این خصوص مشهود بوده و باید بازنگری شود.نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس در این نامه گفته است: دیگر  نکته  

حائز اهمیت این اســت که در چند سال اخیر  امکان اصالح 
اطالعات خانوارهای نیازمند به یارانه در سامانه هدفمندی 
یارانه ها  وجود نداشــته و اساســا  این سامانه یک طرفه 
 بوده و بعضا بدون بررســی واقعیت هایی که امکان اعتراض 
حذف شــدگان فراهم شــود، اقدام به قطع یارانه خانوارها 
کرده لذا باید ســامانه به نحوی طراحی شــود که همزمان 
امکان اضافه شــدن خانوارها وجود داشــته باشــد. عضو 
 شــورای عالی هماهنگی ســران قوا تصریح کرده اســت: 
شــاخص های ارزیابی دهک دهم بیانگر  ان است که حدود  
پنجاه درصد از جامعه هدف در  این دهک بســیار نزدیک 
به دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت 

کثیری خواهد شــد، لذا  پیشنهاد این اســت به ۹۵ درصد 
جمعیت یارانه کاالهای اساســی پرداخت شــود که این امر 
موجب رضایت بیشــتر مردم خواهد شد.پورابراهیمی بیان 
کرده اســت: پایگاه جامع رفاه ایرانیان باید به کلیه اطالعات  
 مورد نیاز  از جمله پرداخت های هزینه ای خانوار ها همانند 
هزینه های بیماریهای خاص معلولیت ها و سایر موارد  مشابهه 
جهت دهک بندی و ارزیابی اطالعات  متصل باشد و لذا به 
واسطه عدم دسترسی به تمامی اطالعات مورد نیاز نمی تواند 
برآیند دقیقی از اطالعات ارزیابی شده به سیاست گذاران و 
تصمیم گیران حوزه اجرایی بدهد.وی اظهار کرده  اســت: از 
رییس جمهور محترم  می خواهیم کارگروه ویژه ای با حضور 

نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد،  تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و نیز  و ســازمان برنامه و بودجه تشکیل و اقدامات فوری 
برای ساماندهی افراد مشمول دریافت یارانه برای جلوگیری 
از نارضایتی در کشور انجام دهند . شایان ذکر است به زودی 
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی این موضوع 

مهم برگزار و اطالعت به مردم ارائه خواهد شد.

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.
 شماره تماس :09039165090

طرح :  بیتا  هوشنگی

طرح :  بیتا  هوشنگی

مرغ

گرانی روغن

مهران سلطانی نژاد سرویس استان ها // استاندار 
بوشــهر گفت: تعاونی مرزنشینان باید با هدف 
کمک به زندگی و معیشت مردم احیا و فعال شود. 
   به گزارش خبرنــگار دریا ، احمد محمدی زاده در 
نشست با مدیرکل گمرک و  فعاالن اقتصادی استان 
بوشهر افزود: در این راستا یک فعال اقتصادی برای 

تحقق این مهم به عنوان مدیرعامل تعاونی مرزنشینان 
استان بوشهر تعیین شده است.وی با اشاره به اصالح 
ارز ترجیحــی و اجرا طرح مردمی ســازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها از ســوی دولــت مردمی و انقالبی 
اضافه کرد: برای کمک به اجرای این طرح و اقتصاد 
جامعه باید زمینه افزایش ورود مواد غذایی مورد نیاز 

مردم فراهم شود زیرا وجود ۲ هزار فروند لنج تجاری 
 در اســتان بوشهر ظرفیتی مهم در این زمینه به شمار 
می رود.محمدی زاده با اشــاره به صدور مجوز سفر 
تجاری برای ۹۰۰ لنج در اســتان بوشــهر گفت: بر 
اساس تصمیم گیری انجام شده نیمی از کاالهای این 
لنج ها باید تجاری و ۵۰ درصــد دیگر مواد غذایی 
باشد.وی با اشــاره به تصویب آیین نامه ساماندهی 
کاالی همراه ملوان در هیات دولت اظهار کرد: چون 
بخشــی از این آیین نامه درآمد و هزینه است و باید 
مصوبه قانونی داشته باشد، در سران قوا مطرح و پس 

از تصویب برای اجرا ابالغ می شود.

استاندار بوشهر: 

تعاونی مرزنشینان باید احیا شود

حسن سیالوی ســرویس استان ها //  
دبیر کنسرسیوم بیوتکنولوژی پارک علم 
و فناوری خوزســتان خواستار تسهیل 
و  فناوران  برای محصوالت  صدور مجوز 
شرکت های دانش بنیان به ویژه در حوزه 

بیوتکنولوژی در استان شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ حسین یزدانی 
اظهار کرد: فناوران و شرکت های دانش بنیان 
در استان خوزستان متاسفانه با چالش های 
زیــادی از جمله صــدور مجوزها روبه رو 
هســتند. بحث صدور مجوزهــای فناوری 
در خوزســتان بســیار مورد توجه است؛ 
به عنوان مثال در حــوزه بیوتکنولوژی که 
تکنولوژی،  ســالمت،  زیرمجموعه هــای 
کشــاورزی، پزشکی، محیط زیست و علوم 
دامی را بر عهده دارد مجوزهای محصوالت 
فناوران این بخش به شــدت تحت تاثیر و 
دستخوش تغییرات ســازمانی است.وی با 
اشاره به بی توجهی در اعطای مجوزها ادامه 
داد: به عنوان مثال ســازمان غذا و دارو تنها 
صدور مجوزهای بهداشــتی آرایشی را به 
معاونت غذا و دارو تفویض کرده اســت و 
به زیرساخت های فناورانه این حوزه توجه 
نشده است، در حالی که پارک علم و فناوری 
خوزســتان یکی از پارک های قدرتمند در 
حوزه تولید دارو و فرآورده های آن است و 
تعداد شرکت های ما در این حوزه کم نیستند 
اما متاســفانه هنوز برای دریافت مجوزها و 
پروانه ها با ســازمان صنعت و معدن درگیر 
هستیم و از طرف دیگر، دریافت مجوزها و 
ثبت برند، زمان بر اســت در حدی که برخی 
شرکت ها بیش از یک سال است که درگیر 
هســتند به این دلیل که پرونده ها بسیار دیر 

مورد بررســی قرار می گیرند؛ امیدواریم این 
مسائل پیگیری و حل شوند.

   دبیر کنسرســیوم بیوتکنولــوژی پارک 
علــم و فناوری خوزســتان گفت: تفویض 
اختیارات به معاونت غذا و دارو باید بسیار 
بیشتر از این ها باشد. ما شرکت های بزرگ 
داروســازی مانند شرکت رازی را در استان 
 خوزستان داریم اما متاســفانه تعطیل شد. 
کارخانه تولیــدی بوژنه را نیز در اســتان 
خوزستان داشــتیم که به علت نبود دانش 
فنی و نبود ارتباط ســازمانی با پارک علم 
و فناوری، این شرکت نیز به استان دیگری 

منتقل شد.
  یزدانی با بیان اینکه اســتان خوزستان از 
نظر جمعیتی در حال تبدیل شــدن به استان 
خاکستری )سالمند( اســت، افزود: در این 
شرایط باید نرخ اشــتغال را برای جوانان و 
دانشــجویان افزایش دهیم و با یک برنامه 
سازمان دهی شده، دانشجویان را به حضور 
در مراکز رشد و پارک علم و فناوری تشویق 
کرد. توجه نکردن به این مساله، نرخ اشتغال 
را کاهش می دهد در حالی که شــرکت های 
دانش بنیان می توانند نرخ اشتغال را افزایش 

دهند.
 وی در پایان گفت: خواســتار این هستیم 
که به جــز توجه به حوزه نفــت و گاز، به 
بیوتکنولوژی و پزشکی نیز توجه الزم انجام 
شود. خوزستان سومین استان با نرخ دیابت 
باال در کشــور و دارای حدود ۷ هزار بیمار 
دیابتی است؛ چهار شرکت در پارک علم و 
فناوری در حوزه دیابت فعالیت می کنند اما 
متاسفانه زیرساخت الزم برای فعالیت در این 

حوزه وجود ندارد.

صدور مجوز برای محصوالت فناوران 
خوزستان تسهیل شود 

  

مهران سلطانی نژاد سرویس اســتان ها // مدیر گروه 
سالمت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
گفت: میزان شیوع عمری ناباروری اولیه در زنان در این 
اســتان ۱۴.5 و ثانویه ۱۸.۶ است و در بین استان های با 

شیوع باالی ناباروری قرارگرفته است. 
    بــه گزارش خبرنگار دریا ، آزیتا انارکی به مناســبت هفته 
جمعیت افزود: بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در ایران در 
سال ۱۳۹۸، میزان شیوع عمری ناباروری اولیه در زنان ایرانی 
۱۱.۹ و ثانویه ۱۵.۳ در هر ازدواج در کل کشــور بوده است.
وی اضافه کرد: استان بوشهر از نظر شیوع باالی ناباروری اولیه، 
چهارمین استان کشور و از نظرباال بودن ناباروری ثانویه، نهم 

کشور اســت.انارکی با بیان اینکه بیش از  سه میلیون و ۲۰۰ 
هزار زوج در کشور ناباوری اولیه و ثانویه تجربه می کنند، گفت: 
زوجی که به مدت یک سال خواهان فرزند بوده و باردار نشده، 
باید ازنظر ناباروری بررسی شود، این بررسی در خانم های ۳۵ 
ســال و باالتر، باید بعد از ۶ ماه انجام شود.مدیر گروه سالمت 
جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تأخیر 
در بارداری باعث می شود فرصِت تشخیص زودرس ناباروری 
از دســت برود؛ عالوه بر این احتماِل باروری با افزایش سن 

کاهش می یابد.
   انارکی اظهار داشــت: افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله 
فرزند آوری از زمان ازدواج و تمایل به کاهش تعداد فرزندان 

و تک فرزندی از عواملی هستند که احتمال بروز ناباروری های 
اولیــه و ثانویه را افزایش می دهند.وی افزود: همچنین چاقی، 
اســتفاده از دخانیات، افزایش آالینده های ناشناخته مؤثر بر 
سیســتِم تولید مثل از عوامل دیگر بروز ناباروری های اولیه و 

ثانویه است.
   انارکی تأکید کرد: داشــتن سبک زندگی سالم مانند تغذیه، 
ورزش، هوای ســالم و دوری از اســترس، نه تنها می تواند از 
ناباروری پیشگیری کند بلکه در درمان ناباروری هم مؤثر است.
وی افزود: در اســتان بوشهر مرکز تخصصی درمان ناباروری 
وجــود دارد و زوجین نابارور می توانند در ســال ۱۴۰۱ از 
خدمات درمانی ناباروری با پوشش بیمه سالمت استفاده کنند.

پورابراهیمی در  نامه به رئیس جمهور:

به 95 درصد جمعیت یارانه کاالهای اساسی پرداخت شود

علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
کاهش نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۱.9 به 
معنای ســیر نزولی رشد جمعیت است و 

این رقم برای استان یزد ۱.۶ است. 
   بــه گــزارش خبرنگار دریــا ؛ رضا ابهت 
سرپرســت بهزیستی اســتان یزد در نشست 
هم اندیشی و هم افزایی بانوان این سازمان ضمن 
بیان این مطلب، گفت: فرزندپروری مهمترین 
مسأله امروز خانواده است اما در کنار این مهم، 
مسأله فرزندآوری است که خانواده کمتر به آن 
تن می دهد و این در حالی اســت که جمعیت 
کشور رو به کاهش اســت.وی در خصوص 
اشتغال بانوان در بهزیستی گفت: بیش از نصف 
توان کار مجموعه بهزیســتی بر عهده بانوان 
اســت و بانوان جدی تر و مســئولیت پذیرتر 
به انجام امور می پردازند. ابهت با اشــاره به 
اجرای طرح ســامان خانواده در اســتان، از 
مدّرسان زن شاغل در بهزیستی خواست وارد 
سرفصل آموزش تحکیم ازدواج شوند.»زهرا 

طباطبائی نسب« مشاور امور بانوان بهزیستی 
استان یزد نیز با بیان این که حدود ۵۳ درصد 
از کارکنان شاغل در بهزیستی را بانوان تشکیل 
می دهند، ۳۳ درصد آن ها را دارای تحصیالت 
فوق لیسانس و دکترا خواند.وی افزود: ۱۰۶ 
بهزیستی)۵۴درصد(  از زنان شــاغل در  نفر 
دارای تحصیالت لیســانس و ۶۴ نفر از آنها 
)۳۳ درصد( دارای تحصیالت فوق لیســانس 
و دکترا هســتند.وی خاطر نشان کرد: حضور 
زنــان با تحصیالت عالیه در بهزیســتی یک 
 نقطه قــّوت مهم برای ســازمان اســت که 
بهره برداری از ظرفیت های آنها می تواند در 
پیشبرد اهداف سازمان کارساز باشد.طباطبائی 
نسب با اشــاره به فرسودگی شغلی بانوان در 
بهزیستی، گفت: توجه به بحث سالمت جسم 
و روان بانوان شــاغل در بهزیســتی و بهبود 

کیفیت زندگی آن ها بایــد مّدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا انجام غربالگری های 
ســالمت زنان، فراهم آوردن زمینه استفاده از 
متخصصان روان شناســی، گنجاندن ورزش 
در برنامه هفتگی بانوان و برگزاری اردوهای 
یک روزه به منظور افزایش نشــاط اجتماعی 
از جمله برنامه های اجرایی می باشد.مشاور 
امور بانوان بهزیستی اســتان یزد با اشاره به 
سیاست کلی جمعیت، ابالغی دفتر مقام معظم 
رهبری مبنی بر اختصاص تســهیالت مناسب 
برای مادران دارای فرزند زیر ۶ ســال گفت:  
 از آنجایی که حدود ۷۰ نفر از بانوان بهزیستی 
می توانند از شــرایط دورکاری استفاده کنند؛ 
الزم است تا زیرساخت های الزم برای اجرای 
دورکاری در ســازمان بهزیستی فراهم شود.
طباطبائی نســب تصریح کرد: ساز و کارهای 

الزم برای ســنجش و انــدازه گیری کیفی و 
کمی فعالیت هایی که از طریق دورکاری قابل 
انجام است و تعیین امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز  برای کارمند باید توسط دستگاه صورت 
گیرد.وی حضور اجتماعی و مســئولیت های 
خانوادگی زنان شاغل را چالش دیگر بانوان 
ذکر و اظهار کرد: مشارکت اجتماعی و اشتغال 
زنان نباید کار اساســی آنان که تربیت فرزند 
و حفظ خانواده هســت را تحت الشعاع قرار 
دهد و به هیچ قیمتــی نباید روابط عاطفی و 
معنــوی خانواده کم رنگ گــردد. که در این 
میان تفکیک نقــش ها در خانواده جایگاهی 
اساسی دارد.گفتنی است؛ نشست هم اندیشی 
 و هم افزایی بانوان بهزیستی به منظور بررسی 
 چالش ها و مسائل بانوان شاغل، تبیین وظایف و 
برنامه ریزی اجرایی و بیان ضرورت و توجه 
به مســأله زن و خانواده با حضور سرپرست 
بهزیســتی اســتان یزد و رابطین بانوان این 

سازمان برگزار شد.

مدیر گروه سالمت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

بوشهر دربین استان های باشیوع باالی ناباروری قرار دارد

  

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای
شهرداری لمزان در نظر دارد به موجب موافقتنامه به شماره 11 مورخ 1400/12/15 از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
و از منابع داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه آسفالت معابر شهر لمزان مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  اقدام 
نماید . مهلت دریافت اسناد  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : از تاریخ 1401/02/21 ساعت 10:00 صبح تا 
تاریخ 1401/02/28 ساعت 19:00 آخرین مهلت ارسال و بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : تاریخ 

1401/03/10 ساعت 19:00  قرائت پیشنهادات : تاریخ 1401/03/11 ساعت 8:00 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 تضمین شــرکت در مناقصه به یکی از صورتهای واریز نقدی به شماره حساب 0110306429008 نزد بانک 
صادرات بنام سپرده شهرداری لمزان یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد  . 

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

نخواهد شد  . 5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است . 
شماره فراخوان پروژه در سامانه ستاد : 2001093577000003

شهرداری لمزان

نوبت دوم

نرخ رشد جمعیت یزد سیر نزولی دارد

امام جمعه یزد بر لزوم توجه به مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه یزد بر لزوم توجه به مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد 
و با اشــاره به آمار قابل توجه زندانیان غیربومی در یزد گفت: دستگاه 
قضایی، ســاز و کاری فراهم کند تا زندانیان غیربومی به زندان محل 

سکونتشان منتقل شوند. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ آیت اهلل محمدرضا ناصری در دیدار با مدیرکل 
زندان های اســتان یزد بــا بیان اینکه آرزوی همه ما این اســت که زندان ها 
خالی از جمعیت شــود، اظهار داشت: الزم است دســتگاه قضایی با تدابیر 
 الزم، مجازات هــای جایگزین حبس در نظر بگیرد به ویژه در مواردی که از 
زندانی شــدن افراد، خانواده به ویژه فرزندان آسیب های جدی می بینند.وی 
عنوان کرد: همچنین الزم اســت راهکاری برای جلوگیری از حبس زندانیان 
جرائم مالی غیرعمد در نظر گرفته شود.امام جمعه یزد بیان کرد: حکایت برخی 
زندانیان شــنیدنی است و زندانی کردن آنها بی تدبیری است ضمن اینکه باید 
کمک شــود تا مجازات های دیگر جایگزین حبس شود.ناصری با اشاره به 
اینکه بیشــترین آمار زندانیان مربوط به مواد مخدر است، افزود: در این چند 
سال مقابله با موادمخدر، نه میزان مصرف و نه آمار قاچاقچیان کاهش نیافته 
بنابراین الزم اســت فکری اساسی برای مقابله قاچاقچیان و توزیع کنندگان 

موادمخدر شــود. وی همچنین با اشاره به اینکه برخی از زندانیان استان یزد 
غیربومی هستند، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با اتخاذ تدابیر جدی، ساز 
و کاری فراهم کند که هر فرد محکوم به تحمل حبس، در شهر محل سکونت 
خود زندانی شــود تا خانواده این افراد دچار مشکل نشوند.ناصری در بخش 
دیگری از سخنان خود، بهترین راهکار برای جلوگیری از بازگشت زندانیان به 
زندان پس از آزادی را حرفه آموزی دانســت و گفت: زندانیان باید در زندان 
مهارت کسب کنند تا پس از آزادی برای خود کسب و کاری به راه بیاندازند 
و الزم اســت مددکاران زندانها، زندانیان را پس از زندانی پیگیری کرده و از 
اوضاع و شرایط آن ها آگاه شوند.وی ادامه داد: آموزش باید در زندانها جدی 
گرفته شود همچنین برنامه های فرهنگی نیز در برنامه های زندانیان به شکل 
جدی دیده شــود تا آثار نامطلوب آسیب های اجتماعی در آنها از بین برود.

مدیرکل امور زندان های استان یزد نیز در این دیدار با اشاره به آمار زندانیان 
استان یزد اظهار داشت: ۱۳ درصد از زندانیان استان را اتباع خارجی تشکیل 
می دهند.رضا مقبلی قرائی عنوان کرد: ۳۷ درصد از زندانیان استان یزد مجرد 
و ســه درصد از زندانیان زن هستند و بیشترین فراوانی جرائم زندانیان استان 
یزد مربوط به مواد مخدر اســت به نحوی که ۵۷ درصد زندانیان استان یزد با 

محکومیت مواد مخدر در زندانها هستند.
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گردشگری

گردشگری

سازمان حج با مجلس و دولت رایزنی کرد
پیگیری وام ۸ میلیونی

و کاهش نرخ بلیت پرواز عتبات
  سرویس گردشگری // معاون امور عتبات عالیات و امور مجلس 
سازمان حج و زیارت در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور و نایب 
رئیس مجلس برای تسهیل سفر ایرانی ها به عتبات عراق، پرداخت 
وام قرض الحسنۀ هشت میلیون تومانی و همچنین کاهش نرخ بلیت 
پروازها مطابق با نظر رییس جمهور را پیگیری کرد.  حجت االسالم 
والمسلمین صحبت اهلل رحمانی در دیدارهایی با سیدصولت مرتضوی 
ـ معاون اجرایی رئیس جمهورـ  و علی نیکزادـ  نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمیـ  دیدار و درباره تسهیل و تسریع امور زائران عتبات 
عالیات رایزنی کرد.او با ارائه گزارشــی درباره اعزام زائران ایرانی 
به عتبات عالیات، موضوع نامه دکتر ســید صادق حسینیـ  رئیس 
ســازمان حج و زیارت ـ درباره تسهیالت قرض الحسنه ۸ میلیون 
تومانی برای زائران عتبات عالیات را پیگیری کرد.معاون امور عتبات 
عالیات ســازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به مصوبه شورای 
عالی حج و زیارت و نظر  رئیس جمهور مبنی بر زیارت آســان و 
ارزان، موضوعات مربوط به پروازهای عتبات را که بیشترین هزینه 
ســفر زائران در بردارد، مورد توجه قــرار داد و گفت: بنابر اهتمام 
رئیس جمهور و رییس سازمان حج و زیارت درباره رفع دغدغه های 
متقاضیان سفر عتبات عالیات، تقاضا داریم که پروازها با نرخ مصوب 
در اختیار شرکت های زیارتی قرار گیرد.هزینه سفر عتبات عالیات 
از جمله موضوعاتی است که سازمان حج و زیارت از سال گذشته 
رایزنی هایــی را در ایران و عراق برای کاهــش آن آغاز کرده، اما 

همچنان بی نتیجه مانده است.

نظارت بر تبلیغ تورها و برخورد 
با سودجویان فروش تورهای جام جهانی قطر 

 سرویس گردشــگری // جلســه کمیته تورهای جام جهانی 
قطر در تهران برگزار شــد . جلســه کمیته تورهای جام جهانی 
قطر با حضور یحیی نقــی زاده مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات 
گردشگری، حرمت اهلل رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران، نماینده فدراسیون فوتبال و 
مدیران دفاتر خدمات مسافرتی منتخب برگزار شد.پرهام جانفشان 
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در خصوص این نشست اظهار 
کرد: در این نشســت مقرر شد تا تعیین نحوه توزیع و فروش بلیط 
بازی ها توسط فیفا و اعالم آن از سوی فدراسیون فوتبال، شرایط 
اقامت مسافران در قطر و معرفی خطوط پروازی و کار نظارت بر 
تبلیغ تورها برای برخورد با سودجویان احتمالی فروش تورهای 
جام جهانی انجام شود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان تهران عنوان کرد: جلسات کمیته تورهای جام جهانی به 
صورت منظم تا زمان برگزاری بازی های تیم ملی برای هماهنگی و 
افزایش نظارت ها برگزار می شود.وی افزود: در این نشست همچنین 
آســیب ها و نقاط قوت تورهای جام جهانی روسیه و برزیل مورد 

بررسی قرار گرفت.

سرویس گردشــگری //  َروانَسر یکی از شهرهای 
استان کرمانشــاه در غرب ایران است. روانسر به  
علت نزدیکی به شهر کرمانشــاه و داشتن آب و 
هوای مناسب سالیانه گردشگران زیادی را به  خود 

جذب می کند.
   برای ورود به اســتان کرمانشاه چندین مسیر وجود 
دارد، اما مهم ترین محور ورودی به کرمانشــاه مســیر 
تهران- ساوه است. بیش از ۸۰ درصد سفرهای داخلی 
از ورودی این جاده که در شرق استان واقع است، انجام 
می شود، بنابراین ما نیز سفرخود را از همین محور شروع 
می کنیم. شما نیز می توانید باتوجه به مبدا خود مسیر ما 
را از هرکجــا که می توانید دنبال کنید. باید بدانید که در 
این مسیر از شهرهای همدان و اسدآباد می گذرید. فاصله 
کرمانشاه تا تهران حدود ۵۰۰ کیلومتر است. این مسیر 
کوتاه ترین مســیر تهران به کرمانشاه محسوب می شود. 
فاصله زمانی کرمانشاه به تهران از این مسیر نیز حدود 

۶ ساعت است.
  پس از گذر از اسدآباد همدان به کنگاور، صحنه، هرسین 
می رســید. از هرسین ۲ مسیر پیش رویتان است؛ یکی 
کرمانشاه و دیگری سنقر و کلیایی. چنانچه شهر کرمانشاه 
را برای بازدید انتخاب کردید می توانید بعد از گشــت 
و گذار در آن یکی از دو مســیر پیش رو را برای ادامه 
ســفر انتخاب کنید؛ یک مسیر از روانسر به سمت پاوه 
و اورمانات منتهی می شــود و مسیر دوم به سمت غرب 
استان می رود که شامل اسالم آباد، داالهو، سرپل ذهاب 

قصرشیرین  و مرز خسروی است.
   ما به سمت روانســر حرکت می کنیم. روانسر؛ دروازه 
اورامانات محسوب می شود. فاصله کرمانشاه تا روانسر 

۴۱ کیلومتر است. این شهر جاذبه های گردشگری ویژه ای 
دارد.

* غار قوری  قلعه
   غار قوری قلعه در ۲۵ کیلومتری شهرستان روانسر در 
مجاورت مسیر روانسر به پاوه قرار دارد. این غار در دامنه 
کوهی به نام شاهو واقع است. غار قوری قلعه در لیست 
یکی از هفت اثر طبیعی ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. 
طبیعت بی نظیر و چشم نواز این غار در شهرستان روانسر 
گردشــگران بسیاری را به سمت خود می کشاند. در این 
منطقه شما شاهد یکی از تماشایی ترین دره های استان 
خواهید بود که غار در آن جای گرفته اســت. پوشش 
جنگلی، چشمه های متعدد و چشــم اندازهای طبیعی 

در مسیر لحظات خوشــی برایتان می سازد.غار قوری 
قلعه توسط عده ای از غارشناســان انگلیسی در سال 
۱۳۵۵ کشف شد و پس از کشــف غار، گروه دیگری 
از غارنوردان کشــور فرانسه، به  تحقیق در مورد این اثر 
طبیعی و ملی پرداختند؛ طبق تخمین های زده شده  این 
غار ۶۵ میلیون سال قدمت دارد. همچنین غار قوری قلعه 
یکی از بزرگ ترین غارهای آبی آسیا محسوب می شود و  

مساحت آن حدود ۵۰۰ متر به ثبت رسیده است.
* تاالب هشیالن

   تاالب هشــیالن در روستای هشیالن در مسیر جاده 
کرمانشاه به روانسر و دهســتان الهیارخانی واقع شده 
و مســاحت تقریبی آن ۴۵۰ هکتار اســت. این تاالب 

در دامنه جنوبی کوه خورین در دشــتی وسیع با شیب 
مختصر قرار دارد. آب این تاالب نیز از سراب سبزعلی 
تأمین می شود. پوشش گیاهی سطح تاالب علفی است 
که به صورت گیاهان آبزی داخل آب رشــد کرده است. 
در این تاالب حــدود ۱۱۰ جزیره کوچک و بزرگ با 
مســاحت تقریبی از ۱۰۰ مترمربع تا حدود یک هکتار 
شکل گرفته اســت. نام تاالب بر اساس گویش کردی، 
مرکب از دو بخش »هشــی« به معنی مــار و »الن« 
به معنای خانه اســت. بنابراین نام هشیالن به معنی النه 
ماران است؛ چراکه در این تاالب تعداد زیادی مار به ویژه 

مار آبی و مار چلیپر زندگی می کنند.
*  سراب یاوری

  سراب یاوری در کیلومتر ۲۱ جاده کرمانشاه - روانسر 
قرار دارد که در فصول گرم ســال مردم محلی برای شنا 
از آن استفاده می کنند. این سراب دیدنی و زیبای روانسر 
یکی از سراب های آهکی مهم در محدوده مطالعاتی میان 
دربند کرمانشاه است. آب این سراب از کوه  خورین  واقع 
در پشت تاالب هشیالن منشاء می گیرد و در نهایت هم 

آب سراب به رودخانه  قره سو می پیوندند.
*  بقعه اویس قرنی

  زیارتگاه اویس قرنی در مسیر شهرستان روانسر و در 
فاصله ۳۵ کیلومتری شــمال غربی کرمانشاه قرار دارد. 
اویس قرنی از صحابه بزرگ پیامبر اکرم )ص( بوده است. 
همچنین بارگاه اویس شبیه بناهای دوره سلجوقی و در 
ارتفاعات کوهی به نام بیشــه کوه واقع است. در مورد 
زمان ســاخت بنای مقبره اویس اطالع دقیقی در دست 
نیست، اما گفته می شود که قدمت بنای آرامگاه به دوران 

سلجوقیان برمی گردد.

* سراب زیبای جابری
ســراب جابری )جاوری( در دامنه کوه مــاه زرد و در 
ورودی شهر روانسر در مسیر جاده روانسر – کرمانشاه 
قرار دارد. این سراب یکی از نقاط گردشگری روانسر و 
در سال ۸۷ در فهرست میراث طبیعی ایران به ثبت رسیده 
است. سراب جابری یکی از شاخه های رودخانه- قره سو 
نیز محسوب می شود که آب دهی آن در طی فصول سال 
متغیر است و عالوه بر تأمین آب کشاورزی در منطقه، به 

یکی از نقاط گردشگری روانسر تبدیل شده است.
*  سراب روانسر  

   در روانســر دریاچه کوچک و زیبایی با نام ســراب 
روانسر قرار دارد که گردشگران زیادی را به خود جذب 
می کند. ســراب روانسر از بهترین نقاط گردشگری این 
شهر است. این سراب در مرکز شهر قرار دارد و آب آن از 
رودخانه قره سو تامین می شود. چشم انداز زیبای اطراف 
سراب روانسر سبب شده که گردشگران بتوانند خاطرات 
خوشی برای خود ثبت کنند. این سراب در لیست آثار 
ملی ایران نیز قرار دارد و از کوهستان شاهو سرچشمه 
می گیرد. همچنین این منطقه گردشگری از شمال به یک 

قبرستان تاریخی منتهی می شود.
*  گوردخمه روانسر

  در دهستان روانسر در جاده کرمانشاه به پاوه در کنار 
قبرستان تاریخی گوردخمه ای رو به شرق قرار دارد. اتاق 
گوردخمه مستطیل است و سقفی نیمه گنبدی دارد. در 
سمت راست درون مقبره تصویری روی سنگ حجاری 
شده که از بین رفته است. در سمت راست مدخل ورودی 

دخمه نیز نقوشی حجاری شده است.

      

سرویس گردشگری // روستایی به نام قدرت آباد در مسیر 
دسترسی لنگرود و ساحل چمخاله قرار دارد که اهالی آن 

برای دسترسی به شهر با قایق رفت و آمد می کنند.
   شاید باورتان نشود هنوز جایی در استان گیالن و شهر لنگرود 
قرار دارد که اهالی آن برای رسیدن به شهر با قایق تردد می کنند. 
وقتی به این روستا می رســید انگار وارد تونل زمان می شوید و 
به لنگرود ســال های دور برمی گردید. زمانــی که رودخانه این 
شهر کوچک و قشــنگ که هنوز هم از میانش می گذرد پس از 
گذشتن از ۶ فرسخ به دریا می رسید. دورانی که مردم با قایق های 
کوچکشان در رودخانه تردد می کردند و انواع و اقسام محصوالت 
کشاورزی  و ماهی را با کمک این قایق ها جا به جا می کردند. اما 
اهالی قدرت آباد لنگرود همچنان برای تردد باید از قایق استفاده 
کنند. اگر باورتان نمی شــود وقتی قصد سفر به گیالن دارید در 
مسیر دسترســی لنگرود به چمخاله سری به این روستای بسیار 
بکــر و زیبا بزنید. فاصله قدرت آباد از لنگرود فقط ۹ کیلومتر و 

حدود ۱۲ دقیقه است.
    روستاییان برای رسیدن به شهر لنگرود باید با قایق از رودخانه 
لنگــرود عبور کنند. برای همین وقتی به ورودی خاکی روســتا 
می رســید با خودروهایی مواجه می شــوید که کنار رود پارک 
شــده اند. زیرا جاده ای برای عبور و مرور وجود ندارد و ساکنان 
باید بقیه مسیر را با قایق طی کنند.البته در قسمت انتهایی روستا 
و در نزدیکی زمین های شالیزار یک جاده خاکی وجود دارد که 
در پاییز و زمســتان پر از گل و الی و ناهموار است. این جاده 
خاکی فقط زمانی که بارندگی نباشــد قابل تردد است، اما مسیر 
اصلی مردم روستا همان رودخانه لنگرود به حساب می آید.اهالی 
برای تردد سوار قایقی می شوند که به طنابی بسته شده است. آنها 
با کشیدن طناب قایق را به دوســوی رودخانه جابه جا می کنند 
که این کار قدرت بدنی می خواهد و در روزهای بارانی و ســرد 
هم مشــکالت خودش را دارد.اگر در بهار به قدرت آباد بروید 

سرسبزی آن چشمگیر است.
   زیرا انعکاس تصویر درختان حاشــیه رود در رودخانه بسیار 
دیدنی است. گویی از رودی سبز عبور می کنید. بعد از پیاده شدن 
از قایق وارد قدرت آباد می شوید. اولین چیزی که نظرتان را جلب 
می کند صدای طبیعت و پرندگان اســت. جایی که هیچ آلودگی 
صوتی ندارد و ذهن را از دغدغه تهی می کند.در اواخر اردیبهشت 
و اوایل خرداد هم روســتاییان مشغول شــالیکاری هستند و به 

سرسبزی روستا می افزایند.

روستایی در ایران 
که با طناب به شهر می رسد! 

 سرویس گردشگری //  رئیس دانشگاه علم و 
فرهنگ و رئیس انجمن علمی گردشگری ایران 
با بیان این که گردشگری ماجراجویانه در ذیل 
گردشگری ورزشی با برخورداری از سهم باالیی 
در گردشگری توســعه گرا نوعی هم  نشینی 
فرهنگی با گردشگران است، چشم پوشی از 
ظرفیتهای موجود در ایــن رابطه را غفلت از 

سرمایه های کشور خواند. 
   دکتر »سید سعید هاشمی« به مناسبت برگزاری 
مسابقات بین المللی صخره نوردی اردکان که اخیراً 
به کار خود در استان یزد پایان داد، در پیامی آورده 
است؛ گردشگری ورزشی از موفق ترین بخش های 
گردشگری در جهان است که با توجه به آمارهای 

موجود حدود ۳۲ درصد ســهم بازار گردشگری 
توسعه گرا را به خود اختصاص داده است. گردشگری 
ورزشی یک بخش در حال توسعه گردشگری است 
که گردشگری ماجراجویانه می تواند زیرمجموعه ای 
از این بخش به شــمار آید و این بخش مهم عالوه 
بر فواید اقتصادی قطبی مهم در صنعت گردشگری 
به معنای عام و گردشگری ماجراجویانه در معنای 
خاص آن تلقی می شود که قاعدتاً این امر مستلزم 
مدیریت صحیح، ســرمایه گذاری و توجه بیش تر 
مســئوالن در حوزه ورزش و گردشگری است و 
ارتباط مستقیمی با زیرساخت های ورزشی دارد که 
نیازمند برنامه ریزی مناسب و مدیریت توانمند است.

وی افزوده است: گردشگری ماجراجویانه ویژگی ها 
و تعریف خاص خــود را دارد از جمله این که به 
طور همزمــان تعدادی از فعالیت هــای متنوع یا 
ترکیبی از آن ها را با هم در برمی گیرد، گاهی جامعه 
میزبان را درگیر می کند و از همه مهم تر ویژگی های 
شرکت کنندگان و ادراکات شرکت کنندگان نسبت 

به سفر متفاوت اســت که طبیعتا ایجاد تعادل در 
چنین سفری کار ساده ای نیست و نقش و اهمیت 
مشــارکت کنندگان و جوامع میزبان و مســووالن 
محلی در این نوع سفرها بسیار حائز اهمیت است. 
به گفته ی این مســئول، وجود کوه های پرشمار، 
چشم اندازهای طبیعی کوهستانی، کویری، ساحلی 
و غیره در کشور ما ظرفیت های بسیار مناسبی در 
خصوص گردشگری ماجراجویانه ایجاد کرده که 
چشم پوشی از آن ها غفلت از سرمایه های کشور 
است و توجه به آن ها هوشمندی در زمینه اشتغال 
آفرینی و کارآفرینی جوانان، آبادانی و رونق جوامع 
محلی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و دهها 
خیر و برکت دیگر است. وی در ادامه آورده است: 
طبیعتاً با توجه به فرهنگ غنی اسالمی ایرانی کشور، 
در برگزاری برخی رویدادهای مهم محدودیت های 
فرهنگی داریم ولی با اندکی هوشیاری و توجه به 
منابع خدادادی سرشــار در کشور می توانیم نقاط 
قوت بســیاری را در گردشــگری ماجراجویانه 

شناسایی کنیم که ایجاد سایت صخره نوردی اردکان 
یکی از این ظرفیتهای بالقوه بوده و خوشبختانه در 
این هفته با همکاری همه دوستان شاهد افتتاح و 
بهره برداری از آن بودیم. هاشــمی با اشاره به این 
که برگزاری چنین رویدادهایی منجر به شــهرت 
و آوازه مقصدهای میزبان شــده و بالطبع رونق و 
توسعه زیرساخت های مقصد را به لحاظ اقتصادی 
و فرهنگی به دنبال خواهد داشت، اظهار کرده است: 
جشنواره بین المللی صخره نوردی اردکان پس از 
کرونا نخســتین رویداد گردشگری ماجراجویانه 
در ســطح ملی است که از نظر ما نوعی همنشینی 
فرهنگی با گردشــگران خارجی، جامعه میزبان، 
ورزشــکاران، دانشــجویان و گردشگران شرکت 
کننده و همچنین بســتری مناســب برای مهارت 
آموزی میدانی و کسب تجربه برای تمامی شرکت 
کننــدگان و برگزار کنندگان ایــن رویداد بوده که 
خوشبختانه بازتاب کم نظیر رسانه ای این جشنواره 
در خبرگزاری های کشور گواه موفقیت و توجه به 

این رویداد است که  این امر جای بسی خوشوقتی 
است. وی تاکید کرده است؛  باید توجه داشت که در 
تمامی نقاط دنیا میزبانی رویدادهای ماجراجویانه، 
ورزشــی و فرهنگی به قــدری اهمیت اقتصادی 
و منافع اجتماعی دارد که رقابت بر ســر تصاحب 
میزبانی بسیار جدی و تنگاتنگ است. ایجاد ظرفیت 
فرهنگی الزم درخصوص برگزاری جشنواره ها و 
رویدادهای ورزشــی در شهرهای مختلف کشور 
وظیفه تک تک ما است. امروز کشور عزیز ما بیش 
از تمامی کشورهای جهان در معرض هجمه های 
فرهنگی و اقتصادی اســت و ما نباید با عملکرد 
خود این هجمه را ناخواسته علیه کشورمان بیشتر 
کنیم و بالعکس همه ما باید با سعه صدر، حفظ و 
انتقال ارزش ها و فرهنگ اصیل و همچنین میزبانی 
شایسته خود تاثیرگذاری فرهنگی بر روی شرکت 
کنندگان رویدادهای مختلف داشته باشیم.رئیس 
انجمن علمی گردشگری ایران در بخش پایانی 
این پیام آورده اســت؛ اینجانب به خودم و همه 

عزیزان یادآوری می کنم که همه ما وظیفه داریم 
برای خودمــان درجهت کارآفرینی و جلوگیری 
از مهاجرت جوانان مســتعد به شهرهای دیگر 
مسوولیت اجتماعی قائل باشیم و باید در زمینه 
اشتغال و کارآفرینی درحوزه گردشگری احساس 
مسئولیت کنیم که طراحی و ایجاد سایت صخره 
نوردی اردکان توسط استارتاپ دانشگاهی کشف 
سرزمین پارس DPL یکی از این مسئولیت های 
اجتماعی است که به نوبه خودم از این دوستان و 
همکارانم در دانشگاه علم و فرهنگ سپاسگزارم. 
همچنین از حمایت های صمیمانه مردم میهمان 
نواز، مدیران و مسئوالن شــهر اردکان و استان 
یزد در تمامی بخش های تربیت بدنی، شهرداری، 
شورای شــهر، چادرملو، گردشــگری و دست 
اندرکاران و شــرکت کنندگان جشــنواره موفق 
صخره نوردی اردکان بی نهایت سپاسگزارم و البته 
تشکر ویژه نیز از حمایت های جناب آقای دکتر 
دشتی رئیس محترم فراکسیون گردشگری مجلس 
شــورای اسالمی و نماینده محترم شهر اردکان و 
دکتر فاطمی استاندار محترم یزد دارم و امیدوارم 
این جشنواره گامی اگرچه کوچک ولی موثر در 
مسیر توسعه گردشگری ماجراجویانه بخشی از 

کشور عزیزمان باشد.

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران :

گردشگری ماجراجویانه نوعی همنشینی فرهنگی با گردشگران است

سرویس گردشگری // دبیر کنسرسیوم تورهای  
ورودی کــره و ژاپن خبر داد: ســفر گروهی 
گردشگران ژاپنی به ایران پس از دو سال وقفه 

از سر گرفته شد. 
   عباســعلی امامیه گفت: مرزهــای ژاپن به روی 
گردشــگران خارجی همچنان بســته اســت، ولی 
احتماالتی درباره بازگشــایی مرزهای این کشور تا 
تابستان داده شده است.او با اشاره به ورود نخستین 
گروه از گردشــگران ژاپنی به ایران پس از دو سال 
وقفه ای که با همه گیری کرونا ایجاد شد، اظهار کرد: 
صدور ویزای ایران تقریبا از ســال گذشته )آبان ماه 
۱۴۰۰( ازسرگرفته شده است، در این مدت سفرهای 
انفرادِی ژاپنی ها به انگیزه تجارت و یا دیدار آشنایان 
به ایران انجام شده است، اما پس از دو سال نخستین 
بار است که گروهی از گردشــگران ژاپنی به ایران 

سفر می کنند.
    به گفته امامیه، ژاپنی ها گردشگرانی محافظه کاری 
محسوب می شوند و به طور سنتی دنباله رو انگلیس 
هســتند، از زمانی که انگلیس گشایش هایی را در 
مرزهایش ایجاد کرده و پذیرش گردشگران را آغاز 
کرده، ژاپن هم این رویه را در دستور کار خود قرار 
داده است.این فعال گردشــگری در ژاپن ادامه داد: 
 این گردشگران ژاپنی با انگیزه طبیعت گردی به ایران 
ســفر کرده اند و آغاز سفرشان هم از استان گلستان 
است که جزیره آشــوراده و میانکاله را هم خواهند 

دید.
     در واقع، ما با توجه به نامعلوم بودن وضعیت سفر 
گردشــگران به ایران، به ویژه با وجود محدودیت ها 
و مقــررات ناپایدار کرونا، ترجیح دادیم نخســتین 
سفر گردشــگران ژاپنی به ایران پس از کرونا بیشتر 
رویکرد طبیعت گردی داشــته باشد.امامیه بیان کرد: 
تورهاِی طبیعت گــردی و آژانس های فعال در این 
حوزه، در شــرایط خاص مثل کرونا همیشه پیشرو 
تورهــای گردشــگری بوده اند. دربــاره ژاپن هم 
این گونه بوده است و فعال آژانس هایی که برنامه های 
طبیعت گردی دارند ســفر به ایران را از سرگرفته اند. 
قطعا سفر این دسته از گردشــگران، مسیر را برای 

سایر مسافران باز می کند. 
   از طرفی، تجربه ما نشــان داده است وقتی بازاری 

در وضعیت بحرانی و یا ویژه قرار می گیرد، بهتر است 
روی جذب مســافرانی متمرکز شویم که از ایران و 
تاریخ آن شناخت بیشتری دارند، مثال می دانند آثار 
به جای مانده از دوران »اشــکانی« در ایران بسیار 
اندک اســت و وقتی در تور، یکی از این آثار برای 
بازدید درنظر گرفته می شود به خوبی آگاهند که این 

سفر چه ارزشی دارد.
   دربــاره تورهای طبیعت گــردی هم این موضوع 
صدق می کند.او با اشــاره به مسیر سفر این گروه از 
گردشگران ژاپنی که از استان های سمنان، گلستان، 
مازنــدران و گیالن گذر می کند، بــدون آن که وارد 
تهران شــود، درباره ســفر آن ها به »آشوراده« و 
»میانکاله«، به بحث هایی درباره ساخت و ساز در 
این مناطق اشاره کرد و گفت: میانکاله فضای بسیار 
جذابی برای گردشــگران دارد، حیوانات وحشی و 

اهلی در آن آزادانه زندگــی می کنند و طبیعت 
دســت نخوردۀ آن با همین شکل و ساختار 

جذاب است و هرگز به ساخت وساز و 
اضافه کردن سازۀ دیگری نیاز ندارد 

و اصال نباید اجازه ساخت وســاز 
در این شبه جزیره داده شود. 

   میانکالــه بــا همین طبیعت 
دارد  کــه  دســت نخورده ای 
جذاب ترین  گردشگران  برای 
اســت و برای حفظ و توسعه 
گردشگری در این منطقه، مهم 
اســت به سرنوشت دیگر نقاط 

شــمال کشور دچار نشود.   دبیر 
کنسرسیوم تورهای ورودی کره و 

ژاپن در انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران در ادامه گفت وگو درباره 

بازگشایی مرزهای ژاپن به روی گردشگران و 
مقرراتی که برای پذیرش مسافر از سوی این کشور 

مطرح شده است، اظهار کرد: احتماال ژاپن ظرف دو 

ماه آینده به روی گردشــگران باز شود. بنا بر آنچه 
شنیده شده اســت قرار است اوایل تابستان تعدادی 
ویزای محدود برای گردشگران کشورهای همسایه 
صادر شود و پس از آن ممکن است قرنطینه در بدو 
ورود به ژاپن و مقررات ســخت کنترل مسافران به 
لحاظ کرونا را حذف کنند و اگر شرایط خوب پیش 
برود ژاپن مرزهایش را به روی کشورهای بیشتری 

باز می کند.
    امامیه همچنین با اشــاره به هفته طالیی در ژاپن 
همزمان با ماه اردیبهشت که بیشترین سفر خارجی 
ژاپنی ها در این زمان انجام می شــود، به کنترل های 
شدید در هنگام برگشــت به این کشور اشاره کرد 

با  همــراه  کــه 

قرنطینه و تدابیر ســختگیرانه ای است و بسیاری از 
ژاپنی ها را از سفر خارجی منصرف می کند. او گفت: 
کنترل جمعیت زیادی از مسافران ژاپنی که در هفته 
طالیی به خارج از کشور سفر کرده اند در بدو ورود 
بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین پیش بینی می شود 
این مقررات، به ویژه آن که در اروپا هم محدودیت ها 
کمتر شــده اســت، در آینده نزدیــک تغییر کند و 
ترددهای بین المللی به ژاپن هم بیشــتر شود.او در 
عین حال به سیاســت های ناپایــداری که در چند 
ماه گذشــته در پذیرش مسافران به ایران اجرا شد، 
اشــاره کرد و افزود: بی ثباتی این مقررات بسیاری 
از مســافران خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج از 
کشور را سردرگم کرده است، مثال اواخر 
کردند  اعالم  گذشــته  سال 
ورود به ایران فقط با 
واکسن  کارت 
امکان پذیر 
ست  ا

و 

بعد 
از مدت 
هــی  تا کو
را  قوانیــن 
کردند  ســختگیرانه تر 

و تســت PcR را هــم به کارت واکســن اضافه 
کردند. ای کاش ایران هم که پذیرش گردشگران را 
از سر گرفته اســت، سیاست های باثبات تری را در 
بازگشایی ها و پذیرش مسافران به اجرا می گذاشت 
 و محدودیت ها به تدریج برداشــته می شــد، نه این

  که ابتدا شــرایط را آســان کنند و بعد مقررات خود 
 را نقــض کرده و شــرایط را ســختگیرانه تر کنند. 
 این شــیوه برنامه ریــزی ســفر را تحت تاثیر قرار 

می دهد.
    این فعال گردشــگری در ژاپــن در ادامه درباره 
باز شدن مسیر این کشــور برای گردشگران ایرانی 
و همچنین ارزیابی از وضعیت سفر ایرانی ها به ژاپن 
پس از دو ســال وقفه با توجه به این که ژاپن یکی 
از گران ترین تورهای خارجی محســوب می شود، 
گفت: ژاپــن هنوز برنامــه دقیق خــود را درباره 
پذیرش گردشگران کشــورهای دیگر اعالم نکرده 
اســت، فقط دو تاریخ تقریبی اعالم کرده و به نوعی 
 مبهم گویی کرده است، مثال این که اعالم شده در یک 
تاریــخ به صورت آزمایشــی، پذیــرش تورهای 
گردشــگری را آغاز خواهد کــرد و احتماال برای 
انفرادی ها ویزا صادر نکنــد و فکر می کنم پذیرش 
تورهای گردشگری را هم ابتدا از کشورهای همسایه 

آغاز کند. 
    شــاید نگاهشان به آمار کرونا در کشورها باشد، 
بنابراین احتمال دارد پذیــرش را در مرحله اول از 
 کشــورهای همســایه و کمتر درگیر با کرونا آغاز

  کننــد. اگر بحران و موج جدیدی ایجاد نشــود به 
اگوســت  اوایــل  و  جــوالی  اواخــر   گمانــم 
)ابتدای تابســتان( مرزها را به روی گردشگران باز 

کنند.
   امامیه اضافه کرد: تا کنون درخواست های زیادی 
از سوی آژانس های ایرانی برای اجرای تور به ژاپن 
داشتیم، بســیاری از آژانس های ایرانی برنامه سفر 
به ژاپن در شــهریورماه امســال را در برنامه خود 
گذاشته اند و هدفشان این اســت که از ماه سپتامبر 
)شهریورماه( شروع کنند. امیدوارم سفارت ژاپن در 
ایران ویزاها را به صورت گروهی صادر کند تا اولین 
گروه از گردشــگران ایرانی هم پس از دو سال وقفه 

به ژاپن سفر کنند.

تغییر اقلیم تهدید جدی صنعت گردشگری است   
سرویس گردشگری // دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 
گفت: گردشگری می تواند یکی از منابع اصلی درآمدی کشور به 
شــمار آید، اما عواملی این موضوع را تحت الشعاع قرار داده که 

مهم ترین آن ها تغییرات اقلیمی است. 
   محســن طباطبایی مزدآبادی, دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 
در رابطه با اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری اظهار کرد: گردشگری می تواند 
یکی از منابع اصلی درآمدی کشور به شمار آید، اما عواملی این موضوع را 
تحت الشعاع قرار داده که مهم ترین آن ها تغییرات اقلیمی است. تغییرات اقلیمی 
همواره بر کاهش یا افزایش گردشگری در این صنعت تأثیر بسزایی دارند.وی 
با اشاره به اینکه تعداد کثیری از گردشگران مقصد خود را با توجه به شرایط 
اقلیمی انتخاب می کنند, گفت: نظر می رسد که اقلیم و شرایط جوی مناطق 

گردشگری مهم ترین عامل در تغییر و یا تعیین مکان گردش برای گردشگر 
به حساب می آید.

  دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در رابطه با متغیرهای اقلیمی مؤثر 
بر صنعت گردشگری توضیح داد: متغیرهای اقلیمی شامل درجه حرارت، 
میزان بارندگی و میزان انتشار دی اکسید کربن، تأثیر منفی بر تعداد گردشگران 
خارجی ورودی به شــهرهای ایران داشته است؛ به طوری که مطابق نتایج 
به دست آمده یک درصد افزایش در متغیرهای اقلیمی دما، بارندگی و انتشار 
دی اکسید کربن، به ترتیب سبب کاهش ۰,۲۳, ۱,۱۱ و ۰,۴۵ درصد در میزان 

گردشگران خارجی شده است.
  طباطبایی ضمن اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی و گردشگری رابطه مستقیمی 
با یکدیگر دارند,گفت: تغییر اقلیم نه تنها بر جذابیت مقاصد گردشگری از 

طریق ایجاد تغییرات در منابع گردشــگری تأثیر می گذارد، بلکه بر تجربه 
مکان های سفر نیز تأثیر گذاشته که در نهایت بر تصمیم برای بازدید مجدد و 
گردشگران بالقوه اثرگذار خواهد بود. تغییرات در تقاضای گردشگری به طور 
مستقیم بر اقتصاد تأثیر می گذارد و به همین جهت درک رابطه بین تغییر اقلیم 
و تقاضای گردشگری از جنبه های اقتصادی, نقش مهمی در توسعه پایدار در 

صنعت گردشگری دارد.
   وی ادامــه داد: یافته هــا حاکی از آن اســت که درجــه حرارت، نقش 
تعیین کننده  ای در تصمیم گیری برای مقاصد گردشــگری دارد به طوری که 
در سراسر جهان، دمای متوسط ایده آل برای بخش عمده  ای از گردشگران 
حدود ۲۱ درجه ســانتی گراد است. تغییرات قابل  توجه در درجه حرارت 
و بارندگی به طور جدی بر عملکرد مختلف قطب های گردشــگری تأثیر 

می گذارد؛ به عنوان مثال افزایش دما باعث ذوب  شدن یخچال های طبیعی، 
تغییرات در تنوع گونه های گیاهی، کاهش مناطق طبیعی زیستگاه ها و حتی 
انقراض گونه ها می شود.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به 
تجربه جهانی در رابطه با تغییرات اقلیمی اظهار کرد: به عنوان مثال خشکسالی 
شدید در سال ۲۰۰۲ منجر به آتش سوزی جنگلی در کلرادو شد و به همین 
دلیل سفر به این منطقه با محدودیت روبه رو شد و کلرادو بخش اعظمی از 

گردشگران خود را از دست داد.
   طباطبایی خاطرنشــان کرد: گردشــگران ترجیــح می دهند به مقاصد 
گردشگری با دمای معتدل سفر کنند. کاهش کیفیت محیط  زیست و انتشار 
آالینده ها نیز به عنوان سایر مؤلفه های مؤثر در کاهش میزان ورود گردشگران 

محسوب شده و دارای اثرات منفی بر تقاضای گردشگری است.

پیشنهاد سفر در اردیبهشت

زیارتگاه
   اویس قرنی 
کجاست؟ 

پس از دو سال وقفه ؛

سفر گردشگران ژاپنی به ایران از سرگرفته شد



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

حوادث جهان
در ایالت ویسکانسین رخ داد؛ 

تیراندازی در آمریکا با ۲0 زخمی 
  در یک شــب پر حادثه در شهر میلواکی در آمریکا، نزدیک به ۲۰ 
تَن در جریان تیراندازی های مختلف راهی بیمارســتان شــدند. بنا بر 
اعالم پلیس ایالت ویسکانسین در آمریکا، در حادثه تیراندازی جمعی 
در جریان یک مسابقه ورزشــی ۱۷ نفر زخمی شدند.در تیراندازی در 
 شــهر میلواکی رخ داد، ۱۷ نفر مجروح و ۱۰ نفر بازداشت شدند.پلیس 
می گوید که در این تیراندازی ۹ قبضه سالح گرم هم توقیف شده است.

همه قربانیان این تیراندازی بین ۱۵ تا ۴۷ سال سن دارند.در همین حال، 
در جریان تیراندازی دیگری که حوالی ساعت ۲۱ در منطقه دیگری از 
میلواکی رخ داد، ۳ تن دیگر زخمی شدند.تحقیقات پلیس در مورد این 
تیراندازی ها ادامــه دارد و پلیس میلواکی به دنبال مظنون یا مظنونین 

ناشناس است.

حمله انتحاری در پاکستان ۶ کشته برجای گذاشت
  رسانه های پاکســتانی از یک حمله انتحاری در استان وزیرستان 
شمالی در این کشور خبر دادند که طی آن ۶ نفر از جمله ۳ کودک کشته 
شدند.جیونیوز پاکستان در همین رابطه گزارش داد که ۳ تن نظامی ارتش 
این کشور و همچنین ۳ کودک در این حادثه کشته شدند.انفجار انتحاری 
مذکور در منطقه »میرانشاه« در استان یاد شده رخ داده است.سازمان های 
اطالعاتی پاکستان تحقیقاتی را برای شناسایی عامل انتحاری و همچنین 
عوامل دســت اندرکار این حادثه تروریستی آغاز کرده اند.هنوز فرد یا 

گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

تیراندازی به مقر ارتش در عکار لبنان
  شــبکه تلویزیونی المیادین از تیراندازی یک خودرو به مقر ارتش 
لبنان در منطقه »عکار« در شــمال این کشور و زخمی شدن دو نظامی 
ارتش خبر داد.شــبکه تلویزیونی المیادین از تیراندازی از جانب یک 
خودرو به یک مقر ارتش لبنان در منطقه عکار در شــمال این کشــور 
و زخمی شــدن دو نظامی ارتش خبر داد.بر اساس این گزارش، ستاد 
 اطالع رســانی ارتش لبنان اعالم کرد که عامــالن تیراندازی در عکار

 بازداشت شده اند.

3 کاروان لجستیک ارتش آمریکا در عراق 
هدف قرار گرفتند

  منابع رسانه ای اعالم کردند که ۳ کاروان لجستیک متعلق به ارتش 
ایاالت متحده آمریکا در عراق هدف حمله قرار گرفتند.بر اســاس این 
گزارش، منابع مذکور اعالم کردند که کاروان اول آمریکایی ها در استان 
المثنی هدف حمله قرار گرفت.این درحالی است که در استان الدیوانیه 
نیز یک کاروان متعلق به ارتش ایاالت متحده آمریکا مورد حمله قرار 
گرفت.در همین حال، منابع رسانه ای از حمله به سومین کاروان ارتش 

ایاالت متحده در استان سماوه خبر دادند.
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حوادث

  ســرویس حوادث // ۲ دختر دانش آموز 
همراه با خانم معلمشــان جان خود را در 
یکی از هوتک ها )آبگیر( در روستای سلور 
بازار بخش پالن چابهار واقع در اســتان 

سیستان و بلوچستان از دست دادند.
 همزمان با گرم شــدن هوا حوادث مربوط به 
غرق شدگی نیز رو به افزایش است. در تازه ترین 
حادثه که در روســتای سلور بازار بخش پالن 
چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان رخ 
داد، ۲ دختر دانش آموز همراه با خانم معلمشان 
جان خود را در یکــی از هوتک ها )آبگیر( از 

دست دادند، اما این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ 
ماجرا از این قرار بود که صبح )شنبه( این خانم 
معلم به نام یاســمین هوت همــراه تعدادی از 
دانش آموزان که از اقوامش بودند برای تفریح به 

اطراف روستا رفته بودند.
  هرچند این روســتا در سال های اخیر از آب 
لوله کشی برخوردار شده، اما همچنان در اطراف 
روســتا هوتک ها وجود دارند و بارندگی های 
اخیر موجب شده هوتک ها پرآب باشند. بعد از 
آنکه دختربچه ها ساعتی را در اطراف روستا به 
بازی گذراندند، برای شستن دست و روی شان 

کنار یکــی از هوتک ها رفتند. هنوز چند لحظه 
از حضور بچه ها در آنجا نگذشته بود که به دلیل 
گل آلود بودن کنار هوتک پای ۳ نفر از آنها سر 
خورد و داخل آب افتادند. خانم معلم با ســر و 
صدای بچه ها متوجه حادثه ای که اتفاق افتاده بود 
شــد و دوان دوان خودش را به هوتک رساند و 
داخل آب پرید. او می خواست هرطور که شده 
جان بچه ها را نجات دهد. خانم معلم فداکار به 
هر زحمتی که شده توانست یکی از دختربچه ها 
را نجات دهد، اما ۲ دانش آموز ۷ و ۸ ســاله به 
نام های رقیه و مریم همراه با خود خانم معلم در 

هوتک غرق شدند. مهرداد آرام، بخشدار بخش 
پالن چابهار، در این  بــاره گفت: تفریح بچه ها 
همراه با معلم شان ارتباطی به مدرسه ندارد و آنها 
چون فامیل بودند با یکدیگر به اطراف روســتا 
رفته بودند و یکی از قربانیان برادرزاده خانم معلم 
بود. او ادامــه داد: به دنبال این حادثه و با داد و 
فریاد سایر بچه ها بعد از حدود ۲۰ دقیقه مردان 
روستا متوجه حادثه شده و پیکرهای قربانیان 
را از آب بیرون کشــیدند. ایــن حادثه تلخ در 
شرایطی اتفاق افتاد که چند روز قبل نیز ۳ دختر 
نوجوان که برای شستن لباس به کنار رودخانه ای 

رفته بودند به دلیل باتالقی بــودن رودخانه در 
آن گرفتار شــده و جان خود را از دست دادند. 
هفته گذشــته ۴ دختر نوجوان که اهل روستای 
گورناگ از توابع بخش مرکزی شهرستان سرباز 
واقع در استان سیستان و بلوچستان بودند برای 
شست وشــوی لباس کنــار رودخانه گورناگ 
رفتند. آنها مشغول شست وشوی لباس و بازی 
بودند که به دلیل باتالقی بودن حاشیه رودخانه 
در آن فرو رفتند. در جریان این حادثه ۳ نفر از 
دختران نوجوان در رودخانه غرق شدند و یکی 

از آنها نجات پیدا کرد. 

  در همین حال ماریه امیریان، بخشــدار بخش 
مرکزی شهرستان ســرباز در این باره گفت: این 
حادثه حدود ســاعت ۱۵روز چهارشنبه اتفاق 
افتاد و قربانیان بین ۱۲ تا ۳۰ سال سن داشتند. 
آنها از اهالی همان روستا بودند که در رودخانه 
غرق شدند و با تالش افراد محلی پیکرهای شان 
از آب بیرون کشیده شــد.وقوع این دو حادثه 
جداگانه که منجر به مــرگ ۶ زن و کودک در 
سیستان و بلوچســتان در رودخانه هوتک شد 
بار دیگر زنگ خطر درباره رسیدگی به مناطق 

محروم را به صدا درآورد.

مرگ دردناک خانم معلم فداکار به همراه ۲ دانش آموزش

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اين که آقاي خســرو / به پيش فرزند شهريار به استناد دو فقره استشهاديه 
محلي بوارده شماره 140121723136002249 مورخ 1401/02/17 مدعيست که 
ســند مالکيت يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه خانه 
تحت پالک ثبتي 1138 فرعي از 5250 اصلي واقع در کوي ملت بخش 01 ناحيه 
يک بندرعباس بشماره چاپي 695253 سري ب سال 94 با شماره دفتر الکترونيکي 
139520323054003864 که بنام خسرو/ به پيش فرزند شهريار شماره شناسنامه 

3380004571  تاريخ تولد 1367/12/26 صادره از بندرعباس داراي شماره ملي 3380004571 سند مالکيت 
صادر و تسليم شده سپس به موجب دستور شماره 1398040000588051 مورخ 1398/08/02 صادره ار 
شــعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومي و انقالب شهرستان بندرعباس به مبلغ 400000000 به نفع جهت 
آزادي محمد چهره آزاد و بموجب دستور شــماره 139905823100003801 مورخ 1399/12/03 صادره 
از اداره اجراي اسناد رسمي بندرعباس به نفع فاطمه طاهري کندر بازداشت مي باشد؛ که بعلت فراموشي 
مفقود گرديده که تقاضاي صدور ســند مالکيت المثني نموده؛ لذا اســتناد ماده 120 آيين نامه اصالحي و 
تبصره ذيل آن بدينوســيله اعالم ميشود هر کس مدعي انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجود اصل 
ســند مالکيت در نزد خود ميباشــد بايستي از تاريخ انتشــار آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را 
 ضمن ارائه اصل ســند مالکيت به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد در غير اين صورت وفق مقررات 

اقدام مي گردد. 1401/65 م/الف
تاريخ انتشار: 1401/02/26
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قوه قضائیه 
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  تازه وارد منزل آن خانم ناشــناس شده بودیم که 
ناگهان چشمانم روی عکس دیوار خیره ماند. مردی 
که در کنار زن جوان و دخترش ایستاده بود، شباهت 
عجیبی به همسر من داشت اما وقتی فهمیدم آن 

تصویر شوهر من است دیگر چیزی نفهمیدم و... .
   این ها بخشــی از اظهارات زن ۴۴ ســاله ای اســت 
که برای حفظ پایه های لــرزان زندگی اش به کالنتری 
مراجعه کرده بود. ایــن زن در حالی که مدام تکرار می 
کرد، »این کار چیزی جز خیانت نیســت!« به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری گفت: در مقطع راهنمایی ترک 
تحصیل کردم و به امور خانه داری مشــغول شدم تا این 
که در ۲۲ سالگی »قنبر« به خواستگاری ام آمد. او شغل 
دولتی داشــت و جوانی با وقار و با اخالق بود، به همین 
دلیل خیلی زود پای ســفره عقد نشستم و با او ازدواج 
کردم. دو ســال بعد درحالی زندگی مشترک ما آغاز شد 
که همه فامیل حسرت زندگی مرا داشتند، چرا که قنبر در 
دل همه اطرافیانم جا باز کرده بود و مشــکالت دیگران 
را حل می کرد. به قول خودش مشــاوری بی مزد و کار 
راه انــداز بود. در حالی که دو فرزنــدم هر روز قد می 
کشیدند من هم از این زندگی راضی بودم و هیچ مشکلی 
نداشتم. قنبر از حدود ۹ سال قبل هفته ای دو شبانه روز 
به ماموریت اداری می رفت و من هم تالش می کردم تا 
در نبود همسرم اوضاع منزل را مدیریت کنم. در همین اثنا 
جلسات خانگی شعرخوانی و سپرده گذاری مالی را به راه 
انداختم تا همسایگان و اطرافیانم را هر هفته دور هم جمع 
کنم. به قول معروف هم فال بود و هم تماشا! هر هفته با 
تعدادی از اهالی محل به صورت دوره ای در منزل یکی از 
اعضای جلسه شب نشینی داشتیم و از مشاعره، شعرخوانی 
و تفسیر و معانی اشعار بهره می بردیم. در پایان جلسه نیز 
با اندک مبالغی که اعضای جلســه سرمایه گذاری کرده 
بودند قرعه کشــی می کردیم و مبلغی را به صورت وام 
قرض الحســنه در اختیار برنده قرار می دادیم. خالصه 
این روزهای شیرین به همین ترتیب سپری می شد تا این 
که هفته گذشــته قرعه وام به نام زن جوانی درآمد که به 
تازگی عضو جلسه محلی ما شده بود. شهرزاد، در پایان 
این شب نشینی از همه دعوت کرد تا جلسه بعدی برای 

آشنایی بیشتر در منزل او برگزار شود. اعضای جلسه هم 
پذیرفتند و به همیــن دلیل جمعه قبل من به همراه چند 
نفر دیگر از همســایگان راهی منزل شهرزاد شدیم. او با 
گشــاده رویی به استقبال مان آمد و ما را به درون واحد 
آپارتمانی اش برد. هنوز تعدادی از اعضا نرســیده بودند 
که گفت وگوها و شعرخوانی لذت خاصی را ایجاد کرد. 
فکاهی و جــوک گویی هرکدام از خانم ها نیز بر گرمی 
این دورهمی شــبانه می افزود. در اثنای همین لبخندها 
ناگهان چشــمم به عکس ســه نفره روی دیوار افتاد که 
 شهرزاد را در کنار دختری خردسال و مردی جوان نشان 
می داد. هرچه بیشتر به آن عکس دقت می کردم چشمانم 
از شدت تعجب گردتر می شد. باور نمی کردم اما تصویر 
آن مرد شباهت عجیبی به قنبر داشت. خودم را فراموش 
کرده بودم و چشم از آن عکس برنمی داشتم. شهرزاد که 
متوجه موضوع شده بود رو به من کرد و گفت: این تصویر 
خانوادگی را سال گذشته در مسافرت شمال گرفتیم. آن 
دختر کوچک هم شهناز است که از آغوش پدرش جدا 
نمی شد. با نگرانی پرسیدم: »اسم شوهر شما چیست؟!« 
وقتی نام »قنبر« را بر زبان راند و شغل اداری او را گفت، 
دیگر چیزی نفهمیدم و از هوش رفتم. هنگامی که چشم 
باز کردم همه اعضای جلسه در اطرافم جمع شده بودند 
و با نگرانی و وحشــت به سروصورتم آب می پاشیدند. 
اشک ریزان فریاد زدم من ۲۲ سال است با قنبر زندگی 
می کنم اما نمی دانستم او زن دیگری هم دارد! شهرزاد هم 
که گویی خجالت زده و تحقیر شــده بود، مرا در آغوش 
گرفــت و گریه کنان گفت: او ۹ ســال قبل به من گفت 
با همسرش مشکل دارد و در کشاکش طالق هستند، به 
همین دلیل مرا به عقد موقت خودش درآورد و هفته ای 
دو روز را در خانــه من بود و بقیه روزها را به ماموریت 
اداری می رفت! من نمی دانســتم او هنوز متاهل است 
وگرنه هیچ گاه آشــیانه ام را روی پایه های زندگی یک 
زن دیگر بنا نمی کردم چرا که این ماجرا را عین خیانت 
مــی دانم و من هم فریب خورده ام... آن شــب از خانه 
شهرزاد بیرون آمدم در حالی که همچنان آسمان دور سرم 
می چرخید. حاال هم به کالنتری آمده ام تا یاری ام کنید.

دیدار با هوو در مهمانی شاعرانه! 
در امتداد تاریکی

  سرویس حوادث // حجت  االســالم مختار صادقی سرپرست معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان از منتهی به 
سازش شدن ۲۴/۴ درصد از پرونده های ارجاعی به هسته های مصلحین 

خبر داد.
  به گزارش خبرنگار دریا؛ حجت االسالم صادقی در این باره گفت: با توجه به 
ظرفیت معتمدین محلی و متنفذین در حل اختالفات زوجین، معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان با همکاری سپاه امام 
سجاد )ع( استان از ابتدای مهرماه سال ۹۶ در راستای استحکام بخشیدن به نهاد 
خانواده، اقدام به اجرای طرح »مصلحین خانواده« با ارجاع پرونده های حوزه 

خانواده به ویژه طالق به هسته های مصلحین و معتمدین محلی نموده است.
  این مقام قضایی افزود: در همین راســتا در پنج ســال گذشــته بیش از ۷۰ 
کارگاه آموزشــی ۴ ساعته جهت توانمندســازی هسته های مصلحین خانواده 
توسط معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار 

گردیده که تاکنون تعداد ۱۱۹۲ مصلح خانواده در سراسر استان در امر صلح و 
ســازش ساماندهی شده اند.وی  تصریح کرد: با استناد به آیه شریفه ۳۵ و ۱۲۸ 
سوره نساء اهمیت حل اختالف و میانجی گری فی مابین زوجین توسط حکمین 
مشخص می شود. در اجرای طرح مصلحین نیز از ظرفیت معتمدین هر محله برای 
همان محله اســتفاده می گردد و با رویکرد »چندگام به عقب« به اصالح اساس 

ارتباطات، تقویت و تحکیم پیوندها می پردازند.
  سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان در 
پایان گفت: به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، »آسیب های اجتماعی 
مانند آسیب های طبیعی اند؛ مانند زلزله که می تواند بنای خانه ها را تخریب کند، 
این آسیب ها بنیان خانواده و اجتماع را برهم می ریزد«، لذا با اجرای طرح های 
محله محور همچون مصلحین خانواده، درصدد هســتیم در کاهش آسیب های 
اجتماعی به ویژه پیشــگیری از فروپاشی نهاد مقدس خانواده  نقش به سزایی را 

ایفا کنیم.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان خبر داد

سازش ۲۴درصدی  پرونده های ارجاعی به هسته های مصلحین 

  ســرویس حوادث // با هوشــیاری و تیزبینی 
کارشناســان پلیس فتا اســتان فــردی که 
باسوءاســتفاده از اعتماد یک شهروند در مقابل 
باجه عابر بانک از وی کالهبــرداری کرده بود، 

شناسایی و دستگیر شد. 
  احسان بهمنی رئیس پلیس فتا هرمزگان گفت: در پی 
مراجعه و اعالم شکایت احدی از شهروندان هرمزگانی 
مبنــی بر کالهبرداری ۲۰ میلیون ریالی در پای باجه 
عابربانک از وی توســط یک فرد ناشناس، پیگیری 
موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان این 

پلیس قرار گرفت.
  شــاکی در اظهارات ابتدایی خود بیــان کرد با در 
خواســت کمک از فردی در پــای باجه عابربانک 
جهت انتقال وجه متهم با سوء استفاده از اعتماد بنده 
در یــک فرصت کوتاه مبلغ ۲۰ میلیــون ریال را به 
حســاب دیگری انتقال داده و از محل متواری شده 
است. سرگرد احسان بهمنی خاطرنشان کرد: با تالش 
همه جانبه کارشناســان مجرب پلیس فتا با ردگیری 
حساب ها و بررسی نحوه خرج کرد وجه کالهبرداری 

شده در نهایت متهم شناسایی وضمن هماهنگی با مقام 
قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

  متهم ابتدا منکر بزه انتسابی شد ولی پس از مواجهه 
 شــدن با مســتندات و مدارک موجود به جرم خود 
اعتراف کرده و معترف شــد با توجه به اینکه شاکی 
ناشنوا بود و با مشاهده موجودی وی وسوسه شدم و 
به دور از چشمان وی ۲ میلیون تومان از حساب آن 
به کارت دیگری انتقال دادم و فکر نمی کردم که به این 

سرعت شناسایی و دستگیر شوم.
  به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا استان هرمزگان 
با هدف پیشــگیری از وقوع جرم مشــابه در استان 
از عموم شهروندان خواســت به هیچ عنوان به افراد 
ناشــناس اعتماد نکرده و از قــرار دادن دادن کارت 
بانکی خود به دیگران و افراد ناشناس جدا خودداری 
و هشدار های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت 
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی 
در اســرع وقت موضوع را از طریق وبسایت پلیس 
فتا به نشانی www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات 

مردمی گزارش کنند.

کالهبرداری در جلوی عابربانک در هرمزگان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900110 ششدانگ عرصه و اعيان يک باب مغازه، دارای پالک ثبتی 1939/7401 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 6848فرعی، به آدرس قشم 
-نخل زرين -قطعه 12، به مساحت 58/25 متر مربع )پنجاه و هشت مترو بيست و پنج سانتيمتر( با حدوداربعه. شماال:بطول 11/15 متر ديواريست اشتراکی بامغازه قطعه 11.شرقا.
در هفت قسمت که قسمت های چهارم وششم شمالی و دوم جنوبی است اول بطول 0/22 مترديواريست به عقب نشينی باحفظ مالکيت دوم ديواريست بطول 0/98 متربه عقب 
نشينی با حفظ مالکيت وسوم درب و ديواريست بطول 1/28 متر به عقب نشينی با حفظ مالکيت و چهارم ديواريست بطول 0/84 متربه عقب نشينی با حفظ مالکيت و پنجم بطول 
3/14 متربه عقب نشينی باحفظ مالکيت و ششم ديواريست بطول 0/19 متربه عقب نشينی باحفظ مالکيت وهفتم ديواريست بطول 0/22 متربه عقب نشينی باحفظ مالکيت، جنوبا. 
بطول 11/15 متر ديواريست اشتراکی با قطعه 13.غربا:بطول 5/4 متردرب وديواريست به پياده رو. که سند آن در صفحه 173 دفتر 59امالک با شماره چاپی 253505ثبت و سند 

مالکيت صادر و به آقای عبدالصمدامينی بشماره ملی3459853018تحويل شده و بعلت عدم پرداخت ديون، بابت قراردادبانکی شماره 8110119-1381/10/04 به نفع بانک ملی شعبه بندرعباس به آدرس 
بندرعباس-ميدان 17 شهريور بازداشت گرديده و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 7/000/000/000 ريال ارزيابی شده و پالک فوق دارای 58/25 مترمربع اعيانی در همکف، با قدمت حدوداً 28 سال و 
بامشخصات :اسکلت بتنی - )شناژ قائم وافقی( سقف تيرچه و بلوک-درب و پنجره آهنی فلزی ديوارها کاشی و روکش PVC  می باشد. دارای انشعابات آب و برق که برابر گزارش کارشناس رسمی ملک 
مزبور در تصرف مالک مذکور وفاقدسکنه وبهره بردارمی باشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 در اداره ثبت اسناد و امالک ، واقع در قشم-ميدان حافظ بلوار مشاهير-سايت 
سمن ، پشت دادگستری، از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ هفت ميلياردريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدأ فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن 
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدأ وصول 
می گردد ضمنا شرکت در جلسه مزايده منوط به توديع ده درصد مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت می باشد و همچنين خريدار بايستی تاپنج روز پس از مزايده مابقی )مابه التفاوت( مبلغ مزايده رابه حساب 

اداره ثبت واريز نمايد در غير اين صورت مزايده تجديد و مبلغ توديعی به حساب خزانه واريز خواهدشد.1401/10 م/الف
 تاريخ انتشار: دوشنبه 1401/02/26

محمد آرامش - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قشم 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

طرح: بیتا هوشنگی

آزادی ۳۰۵ نفر از زندانیان هرمزگان 
تحت نظارت دادرسی الکترونیک 

  سرویس حوادث // مدیرکل زندان های هرمزگان با اشاره به اینکه هم اکنون 
بستر دادرسی الکترونیک در همه زندان های استان فراهم است، گفت: سال 

گذشته ۳۰5 نفر از زندانیان تحت نظارت این سامانه از زندان آزاد شدند. 
  مصطفی کیشــانی، مدیرکل زندان های هرمزگان، اظهار کرد: سال گذشته ۶ هزار و 
۵۲۱ مورد دادرسی به صورت الکترونیکی در زندان های هرمزگان انجام شد و این در 

حالی است که این آمار در سال ۹۸ تنها دو مورد بود.
  وی با اشــاره به اینکه سال گذشته ۳۰۵ نفر از زندانیان زندان های هرمزگان تحت 
نظارت ســامانه دادرســی الکترونیک آزاد شــدند، بیان کرد: با اجرای طرح پابند 
الکترونیکــی، محکومان به حبس در محدوده جغرافیایی مشــخص تحت نظارت 
سامانه های الکترونیک قرار می گیرند و حضور مددجو در خارج از محدوده موجب 

هشدار این سامانه می شود.
  مدیرکل زندان های هرمزگان تصریح کرد: ارتقای شاخص های امنیتی و پیشگیری 
از خطرهای احتمالی حین اعزام زندانیان به مراجع قضایی، صرفه جویی در وقت و 
هزینه ها، کاهش آسیب های اجتماعی، حضور فرد زندانی در کانون خانواده و کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها از اهداف راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیک در زندان های 

استان است.
  به گزارش ایکنا؛  کیشــانی با اشــاره به اینکه تقویت و توســعه زیرساخت های 
الکترونیک از اولویت های زندان های اســتان هرمزگان اســت، یادآور شد: سامانه 
مالقات تصویری در زندان های اســتان راه اندازی شده و هم اکنون همه زندان های 
استان به این سامانه تجهیز شدند و زندانیان می توانند با خانواده های خود در سراسر 

کشور مالقات تصویری برقرار کنند.

م



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

رفع تصرف 13 هزار مترمربع
 از اراضی ملی میناب

  سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان میناب از رفع تصــرف 13996 مترمربع از 
اراضی ملی این شهرســتان با حکم مقام قضایی خبر داد.به گزارش 
خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور دریا  ؛ خسرو بهرامی نژاد گفت: 
با تشکیل پرونده قضایی متخلفین و متجاوزین به عرصه های منابع 
طبیعی و جرایم مشهود برابر قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگلها 
و مراتع پــس از ارجاع و اعزام به مراجع قضایی و به اســتناد رای 
صادره از مقام صالحیت دار رفع تصرف می گردد.وی افزود: حفظ و 
حراست از اراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری از وظایف اصلی 
نیروهای یگان حفاظت این شهرستان است که در این راستا زمینی به 
مساحت 13996 متر مربع در بخش مرکزی شهرستان میناب پس از 
پیگیری های انجام شــده به استناد حکم مقام محترم قضائی توسط 
یــگان حفاظت این اداره رفع تصــرف و از متخلفین و متجاوزین به 
انفال خلع ید شــد.وی ارزش ریالی اراضی ملی خلع ید شده را 419 
میلیون ریال برآورد و افزود: در برخورد با متصرفان و دفاع از حقوق 
ملی و بیت المال لحظه ای تردید نخواهیم کرد و متخلفان و متجاوزان 
به عرصه های طبیعی برابر قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار 
می گیرند تا اراضی ملی که متعلق به عموم اســت از دستبرد فرصت 
طلبان محفوظ بماند.بهرامی نژاد از مردم خواست تا جهت حمایت از 
این ســرمایه های ملی و اندوخته و امانت نسلهای آینده و همچنین 
قطع دســتان متجاوزین به عرصه های طبیعی  هرگونه آگاهی خود 
را در خصوص تخریب و تصرفات و تجاوز صورت گرفته به اراضی 
 ملی و عرصه های طبیعی شهرســتان را با شماره تلفن رایگان1504

 اطالع رسانی نمایند.

رفع تصرف دوهکتار از اراضی ملی پارسیان
 سعیده دبیری نژاد سرویس شهرستان // خزعل خواجه رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پارسیان گفت : در راستای اجرای 
احــکام قضایی و با حضور عوامل اجرایــی از جمله نیروی انتظامی 
شهرستان پارســیان و یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان پارسیان بیش از 2 هکتار از اراضی مرتعی روستانی میلکی 
از توابع این شهرســتان با ارزش ریالی بیــش از 450 میلیون ریال 
رفع تصرف و به دولت بازگردانیده شــد.به گزارش خبرنگار روزنامه 
منطقه جنوب کشور دریا؛ رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پارسیان 
افزود: در راســتای تأکیدات مقام معظم رهبری رسیدگی به موضوع 
زمین خواری در اولویت فعالیت های مأموران یگان حفاظت این اداره 
قرار گرفته اســت و مأموران منابع طبیعی و آبخیزداری در راســتای 
برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی سریعا 
عملیات رفع تصرف را با قاطعیت انجــام خواهند داد.خواجه افزود: 
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرســتان بــا آمادگی کامل با 
هرگونه دخــل و تصرف در اراضی ملی و تخریب عرصه های مرتعی 
 و جنگلــی به صورت قاطع برخورد کــرده و کوچک ترین اغماضی

 نخواهند داشت.

خبری

  سرویس شهرستان//  اســتاندار هرمزگان گفت: 
دولت خود را موظف می داند، زمینه دسترسی همه 

مردم به ویژه قشــر جوان به مسکن را فراهم کند 
که در همین راستا فرمانداری بندرلنگه باید هرچه 
ســریع تر پیگیری الزم برای ارائه طرح به منظور 
واگذاری اراضی ۶۰هکتاری بندرلنگه برای ســاخت 

مسکن را انجام دهد.
  مهدی دوستی در نشست با فرماندار، شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر بندرلنگه اظهار داشت: ورود وسایل 

نقلیه سنگین به معابر شهری بندرلنگه یکی از معضالتی 
اســت که این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف و 

پیگیری الزم برای تکمیل کمربندی این شهر انجام شود.
  وی ادامــه داد: با توجه به اســتقرار صنوف آالینده در 
سطح شهر بندرلنگه و ضرورت جابه جایی این مشاغل و 
همچنین جانمایی محل احداث ناحیه صنعتی، اعتبار الزم 
برای تأمین زیرساخت های این ناحیه، از جمله ایستگاه 

پمپاژ آب و پست برق تخصیص پیدا می کند.
  دوســتی تصریح کرد: به  منظور بهبود فرآیند خدمات 
شــهری، تســهیالت کم بهره برای تأمیــن و خریداری 

ماشین آالت نیز به شهرداری بندرلنگه تخصیص می یابد.
  استاندار هرمزگان در این نشست دستورات الزم را برای 
تأمین قیر رایگان جهت تکمیل پروژه های شهری و جذب 
نیروی متخصص در چند رشته شغلی مورد نیاز شهرداری 

بندرلنگه را نیز صادر کرد.
  به گزارش ایرنا، فرماندار و اعضای شــورای اســالمی 
بندرلنگه نیز در این نشست از استاندار هرمزگان به  منظور 
بازدید از مناطق مســتعد توسعه و ظرفیت های شهری به 
 ویژه در بخش گردشگری دعوت کردند که براساس برنامه  
زمان بندی اولیه، اســتاندار هرمزگان تیرماه به شهرستان 

بندرلنگه سفر خواهد کرد.

استاندار هرمزگان دستورداد  

  تسریع در واگذاری اراضی ۶۰ هکتاری بندرلنگه برای ساخت مسکن

امام جمعه میناب تأکید کرد

ضرورت رفع مشکالت ساکنین بافت فرسوده میناب
  ســرویس شهرستان // امام جمعه میناب گفت: محالت 
بیست گانه بافت فرسوده میناب مشکالتی چون فقر مادی 
و فرهنگی و معضالت اجتماعی را در پی داشته؛ به گونه ای 
که دسترسی ها برای خدمت رسانی سخت و تا حدی وجود 

ندارد و رفع این مسئله در دستور کار مسئوالن است. 
  حجت االســالم محسن ابراهیمی، امام جمعه شهرستان میناب 
اظهار کرد: انتهای بلوار 35 متری میناب، بعد از پل 95 دستگاه 
که به طرف شهرســتان های بشاگرد و... می رود، جاده ای کاماًل 
پرتردد قرار دارد. اتفاقًا در مسیر این جاده مراکز پرترددی چون 
اداره زندان ها، دانشگاه های آزاد، پیام نور و فنی نیز قرار دارند و 
متأسفانه این جاده حادثه خیز است. وی ادامه داد: رفع مشکالت 
این جاده عالوه بر مردم و ساکنان این منطقه، دغدغه دانشجویان 
و دانشــگاهیان و سایر اقشار نیز هست و الزم است تا هر چه 
سریع تر ساماندهی شود. این مسئله را در خطبه های نماز جمعه 
مطرح کردم و هدف رفع گالیه ها و مشــکالت مردمی و کمک 

به شهرداری بود.
  امام جمعــه میناب با بیان اینکــه در نماز جمعه مبنا بر انتقاد 
نیست بلکه هدف کمک است و از مسئوالن و خیران می خواهم 
برای توسعه شهرستان پای کار بیایند، افزود: دولت و مراکزی که 
می توانند به توسعه شهر کمک کنند باید ورود جدی تری داشته 
باشند، چراکه مدیران محلی به تنهایی از پس کار برنمی آیند و 
باید اعتبار و بودجه الزم برای اجرای پروژه مهیا و یا برنامه ای 
طراحی شــود. ابراهیمی تصریح کرد: بعد از مطرح کردن این 
موضوع در خطبه های نماز جمعه همان روز شهرداری جلسه ای 
برای رفع آن تشکیل داد و مقرر شد تا مناقصه برگزار شود که 
فرایند مناقصه اجرا شده و منتظر تعیین برنده مناقصه هستند و 

طی روزهای آینده عملیات پروژه آغاز خواهد شد.
  وی با اشاره به بافت فرسوده این شهرستان، بیان کرد: به طور 
کلی مساحت شهر میناب حدود سه هزار هکتار است که از این 
میزان 29۸ هکتار بافت فرسوده مصوب است که 12 محله را 

در خود جای داده و بالغ  بر 22 هزار نفر در آن ساکن هستند.
ابراهیمــی ادامه داد: حدود 400 هکتار دیگر با هشــت محله 
جزو بافت فرســوده بازنگری است که به بافت مصوب اضافه 
می شود و در مجموع شهر میناب با بافت فرسوده مصوب شده 
در بازنگری، دارای حدود ۷00 هکتار بافت فرســوده خواهد 

بــود که بالغ  بر 4۸ هزار نفر جمعیت دارند؛ یعنی بیش از نیمی 
از محالت و جمعیت شهر میناب در بافت فرسوده قرار دارند.

  امام جمعه شهرستان میناب تصریح کرد: حادترین مشکل شهر 
میناب بافت فرسوده آن است؛ چراکه در حوزه مسائل فرهنگی، 
اجتماعی و... مشــکالت زیادی برای مردم ایجاد می کند. فقر 
مادی، فقر فرهنگی و معضالتی همچون اعتیاد، طالق، اختالفات 
خانوادگی و... در محالت بیســت گانه بافت فرســوده وجود 
دارد. به طوری که خانه ها قدیمی هســتند و دسترسی ها برای 
خدمت رسانی سخت و تا حدی وجود ندارد، حتی نمی توان در 

این بافت های فرسوده کار فرهنگی انجام داد.
  ابراهیمی بیان کرد: با توجه به بررسی ها و پیگیری های صورت 
گرفته در محالت فرسوده و شناسایی آسیب های اجتماعی در 
این محالت، تدوین کار فرهنگی در شهرستان میناب با کمک 

مسئوالن شهرستانی در دستور کار قرار گرفته است.
  وی ادامه داد: میناب در هرمزگان و کشور فقیرترین شهر است 
و تا کسی محالت بیست گانه را نبیند، آن را نمی شناسد. فقط در 
زمان کاندیدا شــدن همه برای بافت فرسوده شعار می دهند اما 
در عمل کاری از پیش نمی برند. در شهرستان میناب زمین های 
زیادی وجود دارد و توقع این است تا مسکن و شهرسازی پای  
کار بیاید و تسهیالت الزم را پرداخت کند تا مشکل مسکن مردم 

در بافت های فرسوده حل شود.
  امام جمعه شهرستان میناب افزود: مددجویان کمیته امداد بیشتر 
ایتام و زنان سرپرست خانوار هستند و با تحویل زمین توسط 
راه و شهرســازی و کمیته امداد می توان با ســاخت خانه های 
کوچک برای شــهروندان، بخشی از مشکل را حل کرد. با این 

اقدام بافت فرسوده نیز ساماندهی می شود.
  ابراهیمی تصریح کرد: دولت اعالم کرد که در سال یک میلیون 
واحد مسکونی بسازد که برای اجرای این طرح می توان با کمک 
راه و شهرسازی و کمیته امداد این اقدام را با ساخت سالیانه 20 

تا 30 واحد در بافت فرسوده انجام داد.
  به گزارش ایکنا؛ وی در پایان با اشاره به مشکل آب در منطقه 
پاکوه شهرستان میناب، یادآور شد: اگر در منطقه فرسوده پاکوه، 
مخزن آب آبگیری نشــود، آب 10 هزار نفر قطع می شود. این 
مسئله را پیگیری کردیم و قرار است تا خردادماه سال جاری 

مخزن دوم نصب و راه اندازی شود.

  سعیده دبیری نژاد ســرویس شهرستان // 
مدیرتعاون روســتایی هرمزگان از خرید بیش 
از ۳۳ هــزار تن گندم با قیمــت تضمینی در 
هرمزگان خبر داد و گفت: ارزش ریالی گندم های 
خریداری شده از گندمکاران به ۳۸۴۳ میلیارد 

و ۳۰۰ میلیون ریال می رسد.
  به گزارش خبرنگار دریا، سیروس اسدپور در حاشیه 
بازدید از مراکز خرید گندم در شهرستان حاجی آباد 
اظهار کرد: از نیمه فروردین ماه ســالجاری که خرید 
تضمینی گندم در مناطق شــمالی و غربی اســتان 
شهرستان حاجی آباد و پارسیان شروع شد و تاکنون 
33 هزار و 420 تن گندم تولید داخلی از کشاورزان 

هرمزگانی خریداری کرده ایم. وی افزود: هم اکنون در 
4 مرکز خرید شهرستان حاجی آباد عملیات خرید 
جریان دارد و خرید تضمینی گندم در شهرستان های 
میناب، رودان، بستک و پارســیان روزهای پایانی 
خود را سپری می کند.مدیر تعاون روستای هرمزگان 
بیشــترین مقدار گندم خریداری شــده را مربوط به 
شهرســتان حاجی آبــاد با 2۷ هزار تن دانســت و 
خاطرنشان کرد: پس از حاجی آباد، شهرستان های 
رودان، میناب و بســتک مجموعا با بیش از 5 هزار 

تن خرید در رتبه های بعدی خرید استان قرار دارند.
اسدپور با اشاره به اینکه 10 مرکز شبکه تعاون روستایی 
در استان عملیات خرید گندم را عهده دار بودند، از عزم 

و آمادگی باالی مراکز خرید این شبکه عظیم و مردمی 
برای تحویل گیری و خرید گندم تولیدی کشاورزان و 
سایر محصوالت تضمینی و حمایتی در سراسر استان 
خبر داد.مدیر تعاون روســتایی هرمزگان با بیان اینکه 
بیش از ۷0 درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده، 
تاکید کرد: تمام سعی و تالش دولتمردان بر این است که 
با تامین اعتبارات مورد نیاز، حاصل دسترنج کشاورزان 
عزیز به موقع و در زمان معقول و مناسب پرداخت شود.
  به گفته او، امســال بر اساس مصوبه شورای اقتصاد 
هر کیلوگرم گندم معمولی با افت مفید 4 درصد و افت 
غیرمفید 2 درصد به مبلــغ 115 هزار ریال و گندم 

دوروم 11 هزار و 920 ریال خریداری می شود.

خرید تضمینی گندم هرمزگان به 33 هزار تن رسید

ن سند مالکیت  آگهی فقدا
نظر به اينکه آقای عبدالرحمن ديرستانی مالک پالک ثبتی 21703 فرعی از 1939 اصلی 
به استناد دو برگ استشهاد شهود گواهی شده در دفترخانه 114 قشم جهت دريافت سند 
مالکيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه کردند و مدعی هســتند ســند مذکور در 
درگهان مجتمع دودلفين قطعه يک بخش هشت که سند مالکيت صادر و تحويل مالک 
گرديده اســت. يک قطعه مغازه نوع ملک طلق با کاربری تجاری به پالک ثبتی 21703 
فرعی از 1939 اصلی، مفروز و مجزا شده از 19845 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 620 در 

طبقه 1 و واقع در بخش 08  ناحيه 00 حوزه ثبت ملک قشم استان هرمزگان به مساحت 11.22 مترمربع بمالکيت 
عبدالرحمن/ ديرستانی فرزند علی شماره شناسنامه 10 تاريخ تولد 1356/07/01 صادره از قشم دارای شماره ملی 
3459869631 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت 123104 
تاريخ 1400/10/06 دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 شهر قشم استان هرمزگان، موضوع سند مالکيت اصلی بشماره 
چاپی 643773 ســری ج سال 99 با شماره دفتر الکترونيکی 140020323056003454 ثبت گرديده است که به 
علت جابجايی يا مفقود گرديده است. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره ذيل آن مراتب يک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و يا مدعی وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوست اصل سند 
مالکيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم  نمايد. بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر با وصول اعتراض بدون سند مالکيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدرو سند مالکيت المثنی و تسليم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد. 1401/07 م/الف
تاريخ انتشار: 1401/02/26

محمد آرامش - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قشم 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خواهان احمد دمگاه فرزند ماجد با هويت کامل به  اين شورا 
مراجعه نموده و اشعار داشتند  شادروان عايشه جاسمی فرزند 
موسی  به تاريخ  1399/4/25 به رحمت ايزدی پيوسته و وراث 

وی در زمان فوت عبارتند از : 
 1- احمد دمگاه فرزند ماجد متولد 1343/8/9 به ش ش 212 

همسر مرحوم 
2- آمنه دمگاه فرزند احمد متولد 1367/9/22 به ش ش 4700003669  فرزند مرحوم

3- زينب دمگاه فرزند احمد متولد 1368/3/21 به ش ش 4700016345  فرزند مرحوم
4- ناهيد دمگاه فرزند احمد متولد 1378/11/15 به ش ش 4700081341  فرزند مرحوم 

5- ليلی دمگاه فرزند احمد متولد 1371/8/12 به ش ش 4700038969  فرزند مرحوم
6- صغری دمگاه فرزند احمد متولد 1373/12/1 به ش ش 4700053151  فرزند مرحوم
7- ماجد دمگاه فرزند احمد متولد 1369/11/30 به ش ش 4700027967  فرزند مرحوم
8- عبداله دمگاه فرزند احمد متولد 1372/8/22 به ش ش 4700044810  فرزند مرحوم
9- شــيخه دمگاه فرزند احمد متولد 1362/12/1 به ش ش 29  فرزند مرحوم و ديگر 

وراثی ندارد.
لطفا ضمن درج در روزنامه نتيجه را به اين شورا اعالم فرماييد.

عباسیان
شوراي حل اختالف شعبه 3 پارسیان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

  سرویس شهرستان// مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تصویب 
بودجه ساخت سه فروند اسکله گردشگری در بنادر لنگه، کنگ و مقام 

خبرداد. 
  قاســم عسکری نسب در تشریح آخرین وضعیت ساخت اسکله ها و سایت های 
دریایی و گردشگری در بنادر لنگه اظهارداشت: براساس مصوبات سفر هیات عامل 
ســازمان بنادرو دریانوردی در سال 99 به استان هرمزگان بودجه ساخت هشت 
فروند اسکله گردشگری از جمله ســاخت سه فروند اسکله در بنادر لنگه، کنگ 
و مقام به تصویب رســید. وی ادامه داد: درحال حاضر طی جلسات و مذاکراتی با 
شهرداری های بندرلنگه و کنگ محل نصب این اسکله ها در حوضچه های بندرکنگ، 
بندرگشه بندرلنگه و حوضچه بندرمقام مشخص شده و هم اکنون اسکله های یادشده 
درحال تخصیص بودجه برای ساخت توسط بخش خصوصی می باشند. مدیر بنادر 
و دریانوردی غرب هرمزگان در راستای ایجاد و توسعه دسترسی مستقل پسکرانه ای 
به منظور کاهش ترافیک کامیون ها به بندرلنگه گفت: با خرید محوطه و ساختمان 
نیروی انتظامی و احیای اراضی بندری پسکرانه های این بندر توسعه و با توجه به 
تکمیل شدن ظرفیت پســکرانه ها به علت فعالیت های اقتصادی جدید، مکان یابی 
بندرگاه جدید توســط اداره بنادر و دریانوردی، اداره منابع طبیعی انجام و توسط 

مشاور سازمان بنادر درحال مطالعه و امکان سنجی می باشد. 
عسکری نسب در خصوص جاده دسترسی اختصاصی به اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه تصریح کرد: با تخصیص بودجه توســط ســازمان بنادر و دریانوردی 
مطالعات امکان ســنجی و مطالعات زیست محیطی مســیر دسترسی به بندر از 

فرودگاه تا بندرگاه توسط مشاور طی سال های  99 و 1400 انجام شد.
  وی در ایــن باره بیان کرد: برای اجرای فاز دوم این طرح مکاتبات الزم با اداره 
کل محیط زیست استان برای دریافت مجوز زیست محیطی انجام و اداره کل محیط 
زیست نیز مکاتبات خود را با ســازمان محیط زیست کشور انجام داد اما مورد 

موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت فعلی قرار نگرفت.
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اضافه کرد: در ســفر امسال مدیرعامل 
ســازمان بنادر و دریانوردی در نوروز 1401 به درخواســت فرماندار شهرستان 
بندرلنگــه با توجه به مطالعه بندر جدید و عــدم بودجه ریزی در بندر فعلی این 
موضوع از دســتور کار خارج و بودجــه مربوطه به مطالعات بندر جدید متمرکز 
شد.عسکری نسب در خصوص ارائه تسهیالت نوسازی ناوگان نیز گفت: در این 
راســتا سازمان بنادر آمادگی خود را برای پرداخت وام در قالب وجوه اداره شده 
سازمان بنادر به متقاضیان ساخت شناوران جدید اعالم، نشست های توجیهی در 
بندرلنگه نیز برگزار و پرونده متقاضیان برای دریافت تســهیالت به سازمان بنادر 

برای سیر مراحل اداری و قانونی ارسال شده است.
به گزارش ایرنا، وی در خصوص راه اندازی امکانات ورزشی در قالب مسئولیت های 
اجتماعی و  منتفع شدن مردم شهر از این امکانات ورزشی نیز بیان کرد: با تخصیص 
اعتبارات الزم توســط سازمان بنادر و دریانوردی، ســایت ورزشی اداره بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه با ساخت زمین های فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی و همچنین 
باشگاه بدنسازی و آمادگی جسمانی این اداره درحال تجهیز برای بهره برداری است 

و امکان استفاده برای عموم مردم در آینده بسیار نزدیک فراهم خواهدشد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان:

سه اسکله گردشگری در بنادر لنگه ساخته می شود

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی(

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شبکه و انشعابات پراکنده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 

1. موضوع مناقصه : شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بندر خمیر   2. مدت قرارداد : 365 روز تقویمی
3. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر - شرکت گاز 

استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236    4. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

6. به این مناقصه 25% پیش پرداخت تعلق می گیرد.  7. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده 
می گردد.  8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه پنج نفت و گاز یا پنج تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی.   ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

فراخوان شماره : 2001092421000007  - نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان
 شناسه آگهی : 1316496
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
افکار هیجان انگیز بســیاری در سر دارید و به سختی 
می توانید تصمیم بگیرید که اول کدام یک را عملی کنید. 
ممکن است آرزو کنید که ای کاش زندگی تان از ثبات 
بیشتری برخوردار بود. این احساسات چندگانه می توانند موجب بروز 
مشــکالتی شوند، به ویژه اگر نپذیرید که بخشی از وجودتان هنوز به 
دنبال همان الگوهای رفتاری گذشــته است. به امنیت احساسی خود 

توجه کنید تا راحت تر بتوانید رویاهای تان را دنبال کنید.
  اردیبهشت :

امروز به سختی احساس رضایت خواهید کرد و ممکن 
است به دنبال کسی یا چیزی بروید که اکنون نمی توانید 
در اختیارش داشته باشید. به جای این که وقت تان را 
بیهوده به خاطر رســیدن به آرزوهای گذرا تلف کنید، به شما توصیه 
می شــود که آرزوهای تان را با کســی که به او اعتماد دارید در میان 
بگذارید. بررســی مجدد انتظارات تان نشانه ی شکست نیست، بلکه 
یک فرصت غیرمنتظره را پیش روی تان خواهد گذاشت تا برنامه های 

خود را اصالح نمایید و مسیر موفقیت تان را هموار کنید.
  خرداد :

وقت گذرانی با دوســتان ایده ی وسوســه کننده ای 
به نظر می رســد، اما ممکن اســت شــما را از مسیر 
برنامه ریزی های تعیین شــده منحرف کند. یک نفر که 
خیلی به شما نزدیک است به کمک تان احتیاج دارد و نمی توانید به 
او جواب رد بدهید. باید یاد بگیرید که خشــم تان را به خاطر عوض 
شــدن شــرایط و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده کنترل کنید. 
انعطاف پذیری نشان دهید تا بتوانید در شرایط پیچیده هم سود ببرید. 
اگر تغییرات را با آغوش باز بپذیرید، خواهید دید که شــما را به چه 

جاهای شگفت انگیز و غیرمنتظره ای می برند.
  تیر :

نکته ی مهمی که امروز باید رعایت کنید این اســت که 
چهره ی خندانی داشته باشید، حتی اگر نگرانی ها دست 
از ســرتان برنمی دارند. اما اگر روی خوش نشان دهید به این معنی 
نیست که از بروز مشکالت جلوگیری خواهید کرد. بهترین راهکار این 
است که نسبت به این دوگانگی آگاه باشید؛ به خاطر داشته باشید که 
آنچه در درون تان می گذرد با چیزی که در ظاهر نشان می دهید کاماًل 
متفاوت است و مجبور نیستید که در این مسیر همه را راضی نگه دارید.

  مرداد :
امروز به نظر می رســد که حواس تان به کار نیســت، 
امــا راه گریزی هم از وظایف تان ندارید. به آینده فکر 
می کنید و دوســت دارید کمی دست از کار بکشید و به 
تفریح بپردازید. اما باید بدانید که چنین رویکردی با تعهداتی که دارید 
جور درنمی آید. البته لزومی ندارد که خودتان را سرزنش کنید، باالخره 
شــما هم یک انسان هســتید و نیاز به فراغت دارید. به شما توصیه 

می شود که راهی پیدا کنید تا از لحظه لحظه های تان لذت ببرید.
 شهریور :

با این که همیشه دوست دارید عمل گرا باشید، اما امروز 
ممکن است دست به کارهای اشــتباهی بزنید. البته هم 
می شــود کار کرد و هم اوقات فراغت کافی داشت، اما گر سعی کنید این 
دو را در هم بیامیزید مشکل درست خواهد شد. ممکن است کسی از شما 
بخواهد تا با او همراه شوید و کار خاصی را شروع کنید، اما چنین دعوتی 
همه چیز را پیچیده تر خواهد کرد. عقل تان به شما می گوید که دعوتش 

را رد کنید، اما دل تان می خواهد که به این فرصت پاسخ مثبت بدهید.
 مهر :

امروز ممکن است شوکه شوید، زیرا کسی به سراغ تان 
خواهد آمد که خواســته های اش را بی پرده به شــما 
می گوید. خوشــبختانه، امروز این قابلیت را دارید که از چیزهایی که 
می شنوید دلگیر نشوید، حتی اگر این بی پرده گویی برای تان غیرقابل 
انتظار باشد. اگرچه به این ترتیب از منطقه ی ایمن خود خارج خواهید 
شد، اما تا خودتان اجازه ندهید چنین اتفاقی نمی افتد. درست نیست 
که به خاطر ترس خودتان را عقب بکشید. حداقل به خواسته های او 
فکر کنید. به جای این که سریعًا واکنش نشان دهید، بهتر است در کمال 

آرامش با طرف مقابل وارد مذاکره شوید.

 آبان :
امروز از تغییرات اســتقبال خواهید کرد، زیرا انجام دادن 
کارها به همان شــیوه ی گذشــته ناراحت تان می کند. 
امــا اگر نمی توانید تغییری در انجــام کارهای روزانه ی تان حاصل 
کنید، حداقل اش این اســت که درباره ی خواسته های تان صحبت 
کنید. ممکن است با سبکسری کلماتی را به کار ببرید که تند و تیزند. 
افکارتان را دور نریزید، بلکه سعی کنید با مهربانی آن ها را با دیگران 
در میان بگدارید. فراموش تان نشــود کــه به طرف مقابل هم اندکی 

فرصت دهید تا نظرش را بگوید.
   آذر :

مشــکلی پیش آمده که ممکن اســت مجبور شــوید 
تفریحات تان را به خاطر آن کنار بگذارید تا اندکی پول 
پس انداز کنید. به نظر می رســد که وضعیت مالی شــما اکنون پایدار 
نیســت، اما دوست ندارید در وضعیتی قرار بگیرید که مجبور شوید از 
ولخرجی های تان بکاهید. خوشبختانه، به زودی متوجه خواهید شد که 
توقف خرج های اضافه از آن چیزی که فکرش را می کردید آسان تر 
اســت و کیفیت زندگی تان را تحت تأثیر نخواهد گذاشت. به خاطر 
داشته باشید که خوش گذرانی هیچ ارتباطی با ولخرجی کردن ندارد. 

برای تجربه ی چیزهای بسیاری در زندگی نباید هزینه ای بپردازید.
 دی :

این روزها به نظر می رسد که زندگی خصوصی تان 
خسته کننده شده است. متأسفانه، شدت فشارها نشان 
می دهند که نمی توانید ثباتی را که در زندگی به آن نیاز دارید اکنون 
تجربــه کنید. نظم و ترتیب را در حرفــه ای که دارید حفظ کنید تا 
به بخشــی از ثبات روزانه که به دنبال اش هستید دست پیدا کنید. 
البته این را هم بدانید که نباید وظایف شــغلی تان باعث شوند که از 
رویارویی با این نگرانی ها فرار کنید. سعی کنید درباره وضعیت پیش 

آمده صحبت کنید.
   بهمن :

بــه نظر می رود که با ســرعت به پیــش می روید و 
خالقیت تان افزایش پیدا کرده است. اما این هیجانی که 
احساس می کنید به این معنی نیست که اطرافیان تان هم همین حس 
را دارند. معموالً افکار غیرعادی در ســر دارید، اما اجازه ندهید که 
چنیــن افکار و رفتار نامتعارفی از کارآمدی شــما کم کند. بدانید که 
مسئولیت پذیری به معنی کنار گذاشتن رویاپردازی های قشنگ نیست.

  اسفند : 
امروزممکن اســت احساس کنید که کسی سعی می کند 
تا شما احساس گناه کنید، به ویژه اگر سرکشانه دست به 
انجام عملی بزنید که نامتعارف و سرشار از لذت است. اما این وظیفه 
شما نیست که همه را راضی نگه دارید. اکنون فرصت مناسبی است تا 
چیزهای عجیبی را تجربه کنید و افکارتان را به شیوه ای غیرمعمول با 
دیگران در میان بگذارید. فراموش نکنید که ماجراجویی ها ی امروز به 

افزایش اعتماد به نفس تان کمک خواهند کرد.
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  سرویس ورزشــی //  تیم فوالد هرمزگان ۲ 
دیدار مرحله پلی آف مسابقه های لیگ دسته 
دوم بسکتبال بانوان کشور را با پیروزی به پایان 

برد و به مرحله دوم صعود کرد. 
  بانوان تیم فوالد هرمزگان در بازی نخست پلی آف 
بــا نتیجه ۵۸ بر ۴۴ و در بــازی دوم ۵۵ بر ۴۴ تیم 
بانوان پاز تهران را شکست دادند تا به جمع ۸ تیم باال 
جدول صعود کنند.فوالد بانوان هرمزگان در این هفته 
نیز میزبان تیم شهید شاملی کازرون است که پنجشنبه 
بیست و نهم و جمعه سی ام اردیبهشت ماه در سالن 
فجر با بندرعباس با حریف خود بازی خواهد کرد. 

دور آخر مرحله برگشت مسابقه های لیگ دسته دوم 
بسکتبال بانوان کشور گروه )G( به میزبانی بندرعباس 

در سالن فجر برگزار شد. 
  در این مرحله فوالد هرمزگان با تیم های هواپیمایی 

پارس شیراز و شهدای سالمت علوم پزشکی زاهدان 
بازی کرد. که موفق شــدند در مقابل تیم حریف با 

نتیجه ۷۲ بر ۷۱ به پیروزی دست پیدا کنند. 
  دومین بازی شــاگردان فرزانه چنگ در تیم فوالد 
هرمزگان  مقابل تیم شهدای سالمت دانشگاه علوم 
پزشــکی زاهدان بود که این تیــم را هم ۶۳ بر ۵۳ 

شکست داد. 
  به گــزارش ایرنا، تیم بانوان فوالد هرمزگان با این 
پیروزی ۱۲ امتیازی شد و با اقتدار کامل پا به مرحله 

بعدی مسابقه ها گذاشت. 
  مسابقه های لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان کشور 
در ۸ گروه برگزار شد، در این رقابت ها تیم بسکتبال 
بانوان فوالد هرمزگان در گروه )G( با تیم های جوم 
اهواز، هواپیمایی پارس شــیراز و شهدای سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم گروه بود. 

در لیگ دسته دوم؛

فوالد هرمزگان به مرحله دوم بسکتبال بانوان کشور صعود کرد افتخار آفرینی ووشو کاران بندرلنگه 
در مسابقات استانی انتخابی تیم ملی 

  ســرویس ورزشی// محمد افتخاری رئیس هیئت ووشو 
شهرستان بندرلنگه از افتخار آفرینی و درخشش ووشو کاران 
شهرستان بندرلنگه در مسابقات استانی انتخابی تیم ملی خبر 
داد. به گزارش خبرنگار دریا، تیم ووشو شهرستان بندرلنگه که 
با شش ورزشکار از دو باشگاه نشاط بندرکنگ و خلیج فارس 
بندرلنگه در مسابقات استانی انتخابی تیم ملی شرکت کرده بود 
موفق شــد یک مقام قهرمانی و سه نایب قهرمانی و دو مقام 

سومی را کسب نماید. 

کسب افتخار تیم اعزامی هرمزگان 
در مسابقات کارکنان دولت

  ســرویس ورزشی// تیم های اعزامی استان هرمزگان به 
مسابقات منطقه ای کارکنان دولت موفق به کسب افتخار شدند.
به گزارش خبرنگار دریا، تیم آمادگی جسمانی آقایان و بانوان 
هرمزگان که به مسابقات کارکنان دولت اعزام شده بودند موفق 
به کسب مقام شدند.فاطمه زینی مقام اول و سیما رازقی مقام 
دوم مسابقات آمادگی جسمانی مسابقات کارکنان دولت را از 
آن خود نمودند.در بخش آقایان نیــز رخ نام از اداره دارایی 
اســتان و عوض زاده از مخابرات مقام دوم. ابراهیمی از علوم 
پزشکی موفق به کسب مقام سوم شدند.این مسابقات با حضور 
ورزشکاران استان های اصفهان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و 
بویر احمد، چهارمحال بختیاری و هرمزگان به میزبانی استان 

فارس برگزار شد.

در مسابقات قهرمانی استان ؛
ووشو کاران رودانی 

دو مدال نقره و یک برنز کسب کردند 
  ســرویس ورزشــی // دو مدال نقره و یک برنز توسط 
ووشوکاران رودانی در مسابقات قهرمانی استان کسب شد.به 
گزارش خبرنگار دریا؛ مســابقات ووشو قهرمانی استان روز 
جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه در خانه ووشو استان برگزارشد که 
سه ورزشــکار اعزامی شهرستان رودان موفق شدند دو مدال 
نقره و یک برنز کســب کند و همچنین به اردوی تیم منتخب 
استان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور دعوت شدند.

نتایج تیم رودان : مقام دوم جوانان اسماعیل غالم زاده
مقام دوم نوجوانان جواد زمانی
مقام سوم جوانان سعید شریفی

مربیان : ابوالفضل صالحی - علی برزگر
سرپرست : جلیل معروفی

رکورد روپایی با توپ فوتسال 
در کنفدراسیون ایمارو شکسته شد

   ســرویس ورزشــی// میکاییل مبارکی ورزشکار ۱۱ 
ساله هرمزگانی رکورد روپایی با توپ فوتسال را با ثبت ۱۴ 
هــزار روپایی در زمان یک ســاعت و ۲۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه 
در کنفدراســیون ایمارو شکست. میکاییل مبارکی افزود:  از 
ســن ۶ سالگی فوتسال بازی می کنم و از همان ابتدا با پدرم 
تمریــن روپایی انجام می دادم و پس از دیدن عالقه مندی ام 
به فوتســال به باشگاه صداری جنوب رفتم و در این باشگاه 
به فوتسال ادامه دادم.وی با بیان اینکه باشگاه صدرا زحمات 
زیادی برایم کشــید و برنامه رکورد شــکنی امروز را برگزار 
کرد تا بیشتر در جامعه فوتسال دیده شوم، عنوان کرد: بسیار 
خوشــحالم که توانستم امروز این رکورد را بشکنم.مبارکی با 
اشاره به اینکه آرزویم پوشــیدن پیراهن تیم ملی و بازی در 
تیم های بزرگ اســت، خاطرنشــان کرد: به طور حتم رشته 
فوتبال و فوتسال را ادامه می دهم  و روزی پیراهن تیم ملی را 
خواهم پوشید. پدر این ورزشکار هرمزگانی در گفت و گو با 
ایسنا، با بیان اینکه توقع دارم مسئوالن ورزش به این استعدادها 
رسیدگی کند، اظهار کرد: باشگاه صدرا تا حدودی می تواند 
از این استعداد پشتیبانی کند اما پس از آن نمی دانم چه کنم و 

چگونه همچین بازیکنانی را پرورش دهیم.

یادواره زنده یاد علیرضا رییسی هنگامی،
تیم »نوین« قهرمان بسکتبال 

باشگاه های بندرعباس شد
   ســرویس ورزشی // مسابقه های باشگاه های بسکتبال 
بندرعباس جام رمضان یادواره زنده یاد جانباز علیرضا رییسی 
هنگامی، که با شرکت هشت تیم در قالب ۲ گروه برگزار شد 
با قهرمانی تیم نوین به پایان رسید.در این دوره از مسابقه ها 
هشــت تیم نوین، کارگران، اروند الف، ستاره سازان فرهنگ،  
فوالد هرمزگان، اروند ب، پیشکسوتان و ستارگان پدیده  در 
۲ سالن فجر و اروند سورو باهم به رقابت پرداختند. در پایان 
مرحله نخست، چهار تیم نوین، اروند الف، فوالد هرمزگان و 
کارگران به مرحله نیمه نهایــی راه یافتند و تیم های نوین و 
اروند الف با شکست حریفان خود به بازی پایانی راه یافتند. در 
مرحله فینال تیم نوین در یک دیدار تماشایی و زیبا با اختالف 
۱۲ امتیاز و با نتیجه ۶۸ بر ۵۶ از سد تیم اروند الف گذشت و 
موفق به کسب قهرمانی شد. در دیدار رده بندی نیز تیم کارگران 
با حســاب ۸۰ بر ۷۳ تیم فوالد را از پیش رو برداشت و به 
کسب مقام سوم رقابت ها بسنده کرد.به گزارش ایرنا، در پایان 
این مسابقه ها، به تیم های برتر مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.

با حضور احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس؛

زمین چمن مصنوعی محله روستای رضوان افتتاح شد

  ســرویس ورزشــی // آیین افتتاح و 
بهره بــرداری زمین چمن مصنوعی محله 
روســتای رضوان بخش فین شهرستان 

بندرعباس برگزارشد.
  به گــزارش خبرنگار دریــا، آیین افتتاح و 
بهره برداری زمین چمن مصنوعی محله روستای 

رضــوان بخش فین شهرســتان بندرعباس با 
حضور مرادی نماینده مردم استان در مجلس 
شورای اســالمی، خادمی مدیرکل ورزش و 
جوانان هرمزگان، صادقی بخشدارفین، مسیحی 
مسئول فنی مهندسی، اسماعیلی سرپرست اداره 
ورزش و جوانــان فین وجمعی از مســئولین 

محلی برگزارشد. 
  الزم به ذکر اســت، این پروژه ورزشــی با 
اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان در مساحت 
۱۵۰۰ متر مربع و چمن ۹۲۴ مترمربع از محل 

اعتبارات استانی احداث شده است. 

 

  ســرویس ورزشــی // رئیس هیات هندبال هرمزگان 
گفت: دوره بین المللی مربیگری هندبال ساحلی به همت 
فدراسیون هندبال کشور و همکاری کنفدراسیون هندبال 
آسیا زیر نظر مدرس برزیلی پروفسور آنتونیو گرا پی شه 
مربی چندین ساله تیم ملی هندبال ساحلی برزیل برگزار 

شد.
  به گزارش خبرنگار دریا، حســن آئین جمشــید رئیس هیات 
هندبال هرمزگان گفت: دوره سه روزه مربیگری هندبال ساحلی 
با حضور ۴۰ نفر از مربیان خانم و آقا سراسر کشور از ۱۶ تا ۱۹ 
اردیبهشت ماه سال جاری در استان اصفهان برگزار شد.وی گفت: 
در این کالس پر افتخارترین مربی هندبال ساحلی دنیا جدیدترین 
اصول مربیگری هندبال را به خوبی آموزش دادند تا در آینده این 
گروه از مربیان وارد چرخه هندبال ایران شوند.آیین جمشید گفت: 
علیرضا علیزاده هنگامی، حسین بهرام، مهرانگیز زاهدی، معصومه 
جهانگیری، سمانه ساالری، و مینا خنفری شش مربی آقا و بانو 
از استان هرمزگان بودند که در این دوره مربیگری شرکت کردند.

رئیس هیات هندبال هرمزگان خبر داد 

شرکت شش مربی از 
هرمزگان در دوره بین المللی 

مربیگری هندبال ساحلی 

  سرویس ورزشی // یک دوره مسابقات تیراندازی به مناسبت جام 
رمضان وهفته جهانی سالمت در بندرعباس برگزارشد. 

  به گزارش خبرنگار دریا، یک دوره مســابقات تیراندازی به مناسبت 
جام رمضان در بخش تفنگ و تپانچه به میزبانی شهرســتان بندرعباس 
برگزار شد.مســابقات تیراندازی در رشته تفنگ بادی و تپانچه ی بادی 
به میزبانی شهرستان بندرعباس باحضور ۱۲۵ نفر از آقایان و بانوان در 
سالن تیراندازی ورزشگاه تختی با حضور تیم های شهرستان بندرعباس، 
تیم هیات استان شهرستان جاسک ، میناب ، بشاگرد باشگاه فرماندهی 

انتظامی استان ، بنیاد شهید و باشگاه انتقال گاز برگزار شد .
در بخش تفنگ آقایان ، شهریار داوری نژاد اول شد. 

منصور علی یاسی دوم و امیر علی عزیزی سوم شد. 
در رشته تپانچه ی بادی، امیر محمد شهسواری ، عباس موسایی و عرفان 

عبداللهی اول تا سوم شدند. 
  در بخش تیمی آقایان تیم هیات استان مقام اول ، تیم فرماندهی انتظامی 
استان مقام دوم و تیم منطقه دوم دریایی جاسک سوم شد. در بخش بانوان 
در رشــته تفنگ بادی مقام اول را ستایش عباسلو اول شد. مقام دوم را 
شهین نوروزی کسب کرد و مقام سوم را زهرا اسالمیان فر به دست آورد. 
در بخش بانوان در رشته تپانچه سمیه عبداللهی اول شد. پرستش عباسلو 

دوم و سارینا رستمی در مکان سوم ایستاد. 
در بخش تیمی بانوان ، تیم هیا ت استان مقام اول را کسب کرد. تیم منطقه 

دوم شهرستان جاسک مقام دوم و تیم هیات شهرستان بندرعباس مقام 
سوم را به دست آورد. 

در پایان در هر رده به ســه نفر برتر حکــم قهرمانی و به تیم های برتر 
حکم و جام قهرمانی اهدا شد. این مسابقه با همکاری سرداوری عباسلو 

وداوران خاکساری ، عالی پور ،خدری و داوری نژاد قضاوت شد.
 اختتامیه این مسابقات با حضور رضایی ملک حراست اداره کل ورزش، 
فاطمه مرادی معاونت بانوان اداره کل ورزش و جوانان، اســالمی رئیس 
هیات استان، نکویی ریاست هیات شهرستان بندرعباس، کریم زاده رئیس 
ســابق هیات بیماران خاص و پیوند اعضا اســتان هرمزگان و تیم های 

شرکت کننده برگزارشد.

برگزاری مسابقات تیراندازی در بخش تفنگ و تپانچه 

خبر کوتاه
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مصاحبه اختصاصی// اینترنت، فضای مجازی، حریم خصوصی، 
صیانــت و ... واژه هایی که این روزها زیاد می شــنویم و حتما 
دغدغه بســیاری از والدین، فارغ از هر نوع جایگاه اجتماعی، 
اعتقادات مذهبی، میزان تحصیالت و تفاوت فرهنگی می باشد. 
اینترنت که خود شاهراه ارتباط با دنیای مجازی می باشد، الحق 
جهان را به دهکده ای کوچک به معنای واقعی کلمه تبدیل کرده 
اســت و البته  با تمام خوبی هایی که برای ما به ارمغان آورده اما 
نگرانی هایی نیز با خود به دنبال داشته است.وابستگی به اینترنت 
انکار ناشدنی است به طوریکه حتی افرادی که شاغل و یا حتی 
محصل نیز نیستند برای رسیدگی به بسیاری از کارهای روزمره 
به این پدیده نیازمندند اما گاهی اســتفاده بی رویه و حتی عدم 
امکان کنترل و نظارت صحیح برای استفاده از نت توسط فرزندان 
نگرانی هایــی را برای والدین ایجاد کــرده که به تبع اینترنت 
شکاف میان نسل ها را عیان تر می کند. استفاده از شبکه های 
اجتماعی توسط جوانان، سبک زندگی آنان را تغییر داده است. 
خودنمایی و زندگی ویترینی از نتایج منفی شبکه های اجتماعی 
است. تغییرات زیادی تحت تاثیر شبکه های اجتماعی در ارزش ها، 
ساختار، سبک زندگی و نگرش های افراد و خانواده ها ایجاد شده 
است که همه اینها نگرانی هایی را با خود به همراه دارد. از این رو 
برای بررسی دقیقی تر این موضوع با کبری یادگاری، روانشناس 

کودک و نوجوان به گفتگو نشستیم.
دریــا: چگونه مي توان با ورود اینترنت در حوزه خانواده مانع 

تغییر ارزش های تعریف شده در خانواده ها شد؟
  فضای مجازی باعث سهولت در ارتباطات اجتماعی شده اما نگرانی 
در مــورد تاثیر فضای مجازی بر روابط وجــود دارد چراکه  موضوع 
حائز اهمیت در خانواده توجه یا عدم توجه به ارزش ها به ویژه ارزش های 
دینی و خانوادگی و اجتماعی است که  می تواند جامعه را به سمت تعالی 
و سعادت یا زوال سوق دهد. درواقع فضای مجازی گسلی میان نسل ها 
بوجود آورده والدین )نسل دیروز( و) نسل امروز ( فرزندان  که خواهان  به  
روز  بودن هستند و اما مشکل این نسل به  گونه ای هست که خانواده ها 
ساعت ها  در کنار هم هستند اما بدون آنکه حرفی داشته باشند لحظات 
را با هم ولی بدون کالم ســپری می کنند و هر دو نسل در دام  اینترنت 
افتاده اند. که به نظر می رســد اولین قدم برای کنترل و مرتفع کردن این 
 مسئله حفظ و برقراری ارتباط کالمی و احساسی بین اعضای خانواده

 می باشد.
دریــا: راهکار هاي پیشــگیري و کاهش آســیب هاي فضاي 

مجازي در خانواده چیست؟
از مهمترین راهکارهاي پیشگیري در راستاي کاهش مخاطرات فضاي 
مجازي می توان به موارد زیر اشــاره نمود.آگاهي و آموزش دادن هم 
به خانواده ها هم به نوجوانان براي آشــنا شــدن با معایب و مزایاي 
اینترنت؛ ترغیب و تشویق کردن خانواده ها و نوجوانان در فعالیت های 
اجتماعي و ورزشي، آموزش خود مراقبتي در فضاي مجازي، آموزش 
مراقبت از اطالعات خصوصي و عدم افشاي اطالعات در شبکه هاي 
اجتماعي؛ فرهنگ سازي، تدوین و طراحي متون تحصیلي در ارتباط با 
آشنایي با فناوري هاي جدید؛ از همه مهمتر سبک فرزندپروري، تنظیم 
خواب نوجوانان، آموزش مهارت  مدیریت زمان و آموزش و کمک به 
شناسایي  نقاط ضعف و مثبت و نوجوانان  و تقویت نقاط مثبت و کمک 

به هویت یابي نوجوان.
دریا: آیا اســتفاده از فضای مجازی به روابط اجتماعی افراد و 
جامعه ضربه زده است یا موجب تقویت ارتباطات شده است؟ 
  اینترنت و فضای مجازی هماننــد هر پدیده نوظهور دارای معایب و 
محاســن می باشــد. اینترنت دنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل کرد 
بطوری که جهان رو بشکل یک دهکده بشناسیم و با آن ارتباط داشته 
باشیم.  اگر ما نتوانیم فضای مجازی را کنترل و مدیریت کنیم آسیب های 
متعــدد، اخالقی، رفتاری و گفتاری به خصوص به کودکان و نوجوانان  
وارد خواهد شــد. اینترنت عالوه بر مزایای بسیار، آسیب هایی نیز در 
زندگی فردی و اجتماعی ایجاد کرده اســت بهتر است  در حد کفایت 
و در جهت رشد در شبکه های اجتماعی فعالیت داشته باشیم ولی اگر 
بصورت افراطی اســتفاده کنیم و جنبه اعتیاد پیدا کند یقینا  مخرب و 
آسیب زا خواهد بود. تحقیقات ثابت کرده است آن دسته از افرادی که 
به اینترنت اعتیاد دارند  بیشــتر دچار انزوا و تنهایی  فردی و اجتماعی 
 می شــوند و این افــراد دچار ناکامی تحصیلی و کاری  می شــوند و 
روز به روز از دایره تعامالت میان فردی و ارتباط آنها کاسته می شود. 
امروزه میزان مقاومت زن و  شوهر در برابر گوشی و اینترنت به پانزده 

دقیقه شده و بالفاصله دوباره به سراغ گوشی می روند.
دریــا: کمــی از فواید اســتفاده از اینترنت و فضــای مجازی 

برایمان بگویید؟
  مهمترین مزیت اینترنت دسترســي ســریع به اطالعات است امروزه 
اینترنت به مانند یک پیر خردمند یا شبیه به یک کتابخانه بزرگ است 
که در دســترس همه اقشار جامعه قرار دارد.با ارتباط داشتن  با جامعه 
جهاني محققان  به راحتي  مي توانند به منابع  بزرگ علمي در سراسر 
دنیا دسترســي داشته باشند و همچنین راه اندازي کسب و کار هاي نو  

در بستر اینترنت و اشتغال زایي از مزیت هاي نسبي اینترنت مي باشد.
دریــا: کمی از مضرات اســتفاده از اینترنــت و فضای مجازی 

برایمان بگویید؟

دسترســي بي قید شــرط نوجوانان بــه اینترنت، ســرمایه گذاري 
دشــمنان فرهنــگ و  مذهب و تخلیــه ي باورهاي دینــي جوانان 
ازطریق محصوالت ضد فرهنگي و ضد ارزشــي، گسســت عاطفي 
و فرهنگي خانواده ها، کمرنگ شــدن دور همي هــاي خانوادگي و 
فامیلي و جایگزین شــدن چت هاي اینترنتي، از بین رفتن بازي هاي 
کودکانه و خالقانه گذشــته و جایگزین شــدن بــازي هاي آنالین و 
کامپیوتري که موجب چاقي مفرد کــودکان و ایجاد اختالالت رواني 
 در آنها شــده اســت؛ می تواند بخشــی از مضراتی باشد که می توان

 نام برد.
دریا: چگونه فرزند خود را در فضاي مجازي ایمن نگه داریم؟

  توصیــه مي کنم با فرزندان خود بصورت شــفاف و صریح در مورد 
مزایا و معایب اینترنت صحبت کنید و صادقانه راجع به کساني که با آنها 
در ارتباط هستند و در مورد چگونگي ارتباط شان صحبت کنید. البته 
هوشیار باشید زماني که فرزند شما از اینترنت استفاده مي کند و زمان 
بیشــتری را در فضای مجازی سپري مي کند، ممکن است درمعرض 
تبلیغات بیشتری قراربگیرد که به موجب آن غذاهای ناسالم، کلیشه های 
جنســیتی یا موضوعات نامتناسب با سن شــان را ترویج می کنند. به 
فرزندتان آموزش بدهید تا تبلیغات آنالین را تشخیص دهند و پیام هاي 
منفي را بشناســند. فرزندان ما نباید عکس ویا اطالعات  شــخصي 
خودشــان را در اختیار غریبه ها قرار بدهند. عادت هاي آنالین سالم 
را تشویق کنیم و حتما نسبت به حاالت فرزندتان هنگام کار با اینترنت 
هشیار باشید که مثاًل آیا غمگین و مضطرب یا پنهان کار به نظر می رسد، 

یا اذیت و آزار اینترنتی را تجربه می کند.
دریا: توصیه شما به والدین چیست؟

  در برخورد با فضای مجازی نه تفریط و نه افراط کنیم. فضای مجازی 
مانند یک تیغ دو لبه ای است که استفاده مناسب از آن باعث شکوفایی 
توانایی ها و استفاده نامناسب از آن قربانگاه برخی از جوانان و نوجوانان 
و حتي بعضي از خانواده اســت. با برخورد واقع بینانه با فضای مجازي 
و از جمله آموزش مجازی و کســب اطالعات بیشــتر و آگاهي دادن 
در این زمینه می توان به تعلیم و تربیت مناســب تر نســلهای  آینده که 
نیازمند یاری ماست، کمک کرد. والدین باید روش استفاده از کامپیوتر 
را بیاموزند و یاد بگیرند که چگونه برخي کاربردها رو مسدود کنند.تا 
جایی که می توانید درکنار فرزندانتان بنشینید و ببینید که در اینترنت به 

کجا می روند، چه چیزی برایشان جالب و جذاب  است.
  براي فرزندانمان ساعاتي مشــخص براي استفاده از اینترنت در نظر 
بگیریم برنامه هاي متنوع براي اوقــات فراغت آنها با توجه به میزان 
عالقه مندي آنها در نظر بگیریم  و از کودکي به آنها آموزش دهیم بجاي 
بازي با گوشي و کامپیوتر  بازي هاي فیزیکي و حرکتي  انجام دهند و 

با کتاب و کتاب خواني مانوس نماییم.

روانشناس کودک و نوجوان در گفتگو با روزنامه دریا هشدار داد 

فضای مجازی، تیغ دو لبه
اینترنت شکاف میان نسل ها را عیان تر می کند، به گونه ای که هیچ یک زبان دیگری را نمی فهمند
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در برخــورد با فضای مجازی نــه تفریط و نه افراط 
کنیــم . فضــای مجازی ماننــد یک تیــغ دو لبه ای 
است که استفاده مناســب از آن باعث شکوفایی 
 توانایی هــا و اســتفاده نامناســب از آن قربانگاه 
برخــی از جوانــان و نوجوانــان و حتــي بعضــي از 

خانواده ها است

مدیرعامل سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس:

قیمت های دیکته شده در واگذاری دکه ها و تابلوها را اصالح کردیم

گــروه خبــر // مدیرعامل ســازمان فرهنگی و 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری بندرعباس گفت: 
بندرعباس  شهرداری  تابلوهای  و  دکه ها  متأسفانه 
را که اصلی ترین منبع درآمدی سازمان فرهنگی و 
اجتماعی و ورزشی شهرداری است به قیمت دیکته 
شده از بیرون شهرداری واگذار کرده بودند که این ها 

را اصالح کرده ایم.
  رســول جهانــداری مدیرعامل ســازمان فرهنگی و 

اجتماعی شــهرداری بندرعباس در نشســت شورای 
شــهر بندرعباس اظهار کرد: هر بازی تیم شــهرداری 
بندرعباس به نام یک شهید است و این اتفاق خوب باعث 
قوت قلب ورزشکاران شده و یکی از اصلی ترین عوامل 

پیروزی های مکرر تیم نیز هست.
  وی بــا بیان این که بدهی های قبلی به تیم شــهرداری 
افزوده شده بود و شرایط ســختی را بوجود آورده بود، 
افزود: ۵۰۰ میلیون به حساب بازیکنان بابت طلب هایشان 
پرداخت خواهد شد و در این مدت اخیر تالش کردیم تا 

به تدریج از حجم بدهی ها بکاهیم.
  به گفته مدیرعامل سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
بندرعباس، حمایت از مساجد را در دوره مدیریت جدید 
عادالنه کرده ایم و در نیمه شعبان، ۴۰ مسجد اعالم نیاز به 
حمایت کرده بودند و شهرداری توانست در قالب بسته ای 
حمایتی، عدالتی برقرار کند و حمایتی مساوی صورت 

گیرد. جهانداری خاطرنشــان کرد: نباید بار برنامه های 
فرهنگی در شهر بندرعباس فقط بر دوش شهرداری باشد.
  وی در ادامه با گالیه از برخی رویه های پیشین عنوان 
کرد: برخی شرکت ها در مطالبات خودشان ازشهرداری، 
هزینه ها را به بهانه تهاتر تا دوبرابر افزایش می دادند ولی 
ما امروز کارهای فرهنگی را به مناقصه می گذاریم تا با 

قیمتی مناسب، این کارها انجام شود.
  مدیرعامل ســازمان فرهنگی، ورزشــی و اجتماعی 
شهرداری بندرعباس در ادامه تصریح کرد: منبع درآمدی 
سازمان شامل دکه های نشریاتی و تابلوهای شهری است 
اما اتفاقات تلخی در مورد دکه های نشریاتی رخ داده بود 
که دست برخی را قطع کردیم و البته مراجعاتی به اعضای 
شورا نیز صورت گرفته بود که در این زمینه دخالت کنند 

اما بحمداهلل شاهد این نبودیم.
 جهانداری اضافه کرد: تابلوهای تبلیغاتی نیز در اختیار 

سازمان نبود و ما امروز با اتمام قرارداد شرکت ها، اجازه 
تمدید قــرارداد را ندادیم تا بتوانیــم در قالب کارگروه 
فرهنگی برای آن تصمیم بگیریم و سهم کارهای فرهنگی 

را از این تابلوها بیشتر کنیم.
  وی گفت: در ســازمان فرهنگی و اجتماعی تخلفات 
زیادی را مانع شــدیم که میلیون هــا تومان به مجموعه 
بیت المال برگشت خورده است به عنوان مثال فردی که 
اصال در ساختار اداری حضور نداشته و حقوق دریافت 

می کرده است را قطع کردیم.
  وی همچنین افزود: دکه ها را با مبالغ بســیار ناچیزی 
اجاره داده بودند که یک دهم قیمت کارشناسی بود و ما 
قراردادها در این زمینه را روزآوری خواهیم کرد. عالوه 
بر ایــن قیمت هایی بر روی تابلوهای تبلیغاتی قرار داده 
شده بود که از بیرون شهرداری دیکته شده بود و بحمداهلل 

اینها شناسایی شده و در حال اصالح است.

  مدیرعامل ســازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری بندرعبــاس همچنین عنوان کــرد: برنامه 
روزه داری کله گنجشــکی ها، حضور در میان معتادان 
متجاهر، ســالم فرمانده و ... را در ماه های اخیر به اجرا 
درآوردیم و این نشانه دلبستگی مردم به فرهنگ انقالب 
اسالمی اســت و همین طور از برخی مشکالتی که در 
زمان انجام برنامه سالم فرمانده که استقبالی فراتر از توان 

ما صورت گرفته بود، عذرخواهم.
  به گزارش فــارس، جهانداری از توزیع ۳۰۰ بســته 
معیشتی توسط شهرداری و برگزاری جام رمضان در ۱۲ 
رشته ورزشی با نام شهید ابراهیم هادی، راه اندازی دوباره 
مدرسه دائمی فوتبال و مشارکت با بهزیستی و ناجا برای 
کاهش آسیب های اجتماعی در زمینه طالق، اعتیاد و... 
خبر داد و گفت: برای امسال برنامه های خوبی در دست 

اجرا داریم.

زمان پرداخت افزایش 
حقوق بازنشسته ها اعالم شد

  گروه خبر// مدیر عامل ســازمان تأمین  اجتماعی گفت: اطمینان 
می دهیم به محض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال 
بازنشســتگان تأمین  اجتماعی در هیأت  دولت، مابه التفاوت حقوق 
اردیبهشــت این عزیزان را در دو روز پایانــی همین ماه پرداخت 

می کنیم.
  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مسئله معیشت و نیز خدمات سالمت 
بازنشستگان را دغدغه مشترک دولت، سازمان تأمین اجتماعی و مسئوالن 
کانون های بازنشستگان اعالم کرد و گفت: اطمینان می دهیم به محض تصویب 
میزان و چگونگی افزایش حقوق امســال بازنشستگان تأمین اجتماعی در 
هیأت محترم دولت، مابه التفاوت حقوق اردیبهشــت ماه این عزیزان را در 
دو روز پایانــی همین ماه پرداخت می کنیــم و مابه التفاوت مربوط به ماه 
فروردین را هم در ماه های خرداد و تیر به حســاب بازنشســتگان واریز 
می کنیم. بازنشستگان عزیز ما نگران نباشند ما آمادگی کامل داریم به محض 
تصویب موضوع در هیأت وزیران،در موعد اعالم شده مطالبات بازنشستگان 

را پرداخت کنیم.
   میرهاشــم موســوی در دیدار بــا اعضای کانون عالی بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی که به منظور بررسی مســائل مختلف بازنشستگان برگزار 
شــد، افزود: از زمان تصویب میزان افزایش ساالنه حداقل حقوق کارگران 
در شورای عالی کار، ســازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان بازنشستگان، 
دغدغه افزایش حقوق بازنشستگان را داشته اند و تاکنون در حال پیگیری 
موضوع هســتند. همه ما یک حرف می زنیم و با یکدیگر همفکر هستیم و 
هدف مشترک مان ارتقای کمی و کیفی ســطح  خدمات است. سئوالی که 
مطرح می شود این اســت که چرا امروز یک عده می خواهند التهاب ایجاد 
کننــد و با القای یأس و نومیدی به جامعه بازنشســتگان، این گونه وانمود 
کنند که ســازمان و دولت به فکر آنها نیستند. دولت در حال حاضر درگیر 
کارهای بزرگ از جمله جراحی اصالح نظام اقتصادی و مردمی ســازی و 
عادالنه کردن یارانه هاست؛ برنامه ای که سالیان سال به تأخیر افتاده و دولت 
می خواهد مردم از یارانه ها به شکلی عادالنه منتفع شوند. وی با بیان اینکه 
پیشنهاد این سازمان در مورد افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون 
۹۶ و۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، هفتم اردیبهشت به دولت محترم ارسال شده 
اســت، گفت: از ابتدای سال تاکنون این چهارمین جلسه است که در مورد 
مسائل بازنشستگان و با حضور اعضای کانون عالی بازنشستگان تشکیل 
شده است. بازنشســتگان در همه جلسات مشارکت داشتند و با همفکری 
یکدیگر، پیشنهاد افزایش حقوق به دولت ارسال شد. این مصوبه در کمیسیون 
مربوطه دولت هم مطرح شده است و اعضای کمیسیون سئواالتی را مطرح 
کردند و با منطق حرفه ای به آنها پاسخ دادیم و امیدواریم به زودی با تصویب 
آن در هیأت محتــرم دولت و ابالغ آن به ســازمان، مصوبه افزایش حقوق 

بازنشستگان را اجرا کنیم.
  وی تصریح کرد:مسائل بازنشستگان، محدود به افزایش مستمری نیست 
بلکه موضوعات سفرهای زیارتی و ســیاحتی،  بیمه تکمیلی و رفاهی و 
ســالمتی بازنشستگان و مســتمری بگیران را در دستور کار داریم. مسائل 
رفاهی از ضروریات زندگی بازنشســتگان است و ما نیز در حال طراحی 
برنامه های خوبی با اســتفاده از ظرفیت های درونی سازمان هستیم که به 
محض نهایی شدن، اطالع رسانی می شود. علی اصغر بیات، رئیس هیات مدیره 
کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز در این 
جلسه با تقدیر از برگزاری جلسات منظم با حضور بازنشستگان و مدیران 
سازمان، بر پیگیری مسائل و مطالبات از طریق گفتمان مستمر و منطقی تأکید 
کرد. رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی با اشــاره به اینکه کانون های بازنشستگان در هماهنگی با 
مســئوالن سازمان تأمین اجتماعی، از نخســتین روزهای پس از تصویب 
افزایش ساالنه حداقل حقوق کارگران در اسفند سال گذشته، پیگیر احقاق 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی بوده اند، از تالش های کانون ها برای 
احیاء و توسعه برنامه های رفاهی ویژه بازنشستگان و نظر مثبت مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه خبر داد.

  گــروه خبــر// محمدباقر قالیبــاف گفت: 
معوقــات ابتــدای اردیبهشــت مــاه هــر 
زمــان قطعی شــد پرداخت خواهد شــد و 
 مــردم هیچ نگرانــی در این زمینه نداشــته

 باشند. 
  محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی ۲۵ اردیبهشت مجلس 
شورای اسالمی در تذکری اظهار داشت: اگر بر اساس 
اعتماد به مردم، همه افراد را مشــمول یارانه معیشتی 
می کردیم ماهیانه تنها دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به 
میزان پرداختی دولت اضافه می شد و در این صورت 

همه مردم از دریافت یارانه برخوردار می شدند.
  وی افزود: ســامانه وزارت رفاه در پرداخت یارانه 
اشکاالت اساسی دارد و ما این روزها نارضایتی های 
مردم را در حوزه انتخابیه شاهدیم و اگر کل مردم را 
مشمول یارانه می کردیم و سپس به آنها پیامک ارسال 
می کردیم که بر اساس درآمد شما، مشمول این طرح 

نمی شوید؛ هزینه ای که برای کشور ایجاد می شد حدود 
دو هزار میلیارد بود اما حاال به واســطه اعتراضات 
هم سرمایه اجتماعی کاهش یافته و هم نارضایتی ها 

نسبت به این طرح افزایش پیدا کرده است.
  نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس عنوان کرد: 
از دولت می خواهیم این پیشــنهاد را بررسی کند و از 
آنجایی که وزیر اقتصاد نیز در گفت وگوی تلفنی این 
موضوع را پذیرفتند از شــما می خواهم در صورت 
صالحدید در جلسات مشــترک با سران قوا این را 

مطرح کنید.
  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به تذکر نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس 
بیان داشــت: همان طور که دولت پیشتر اعالم کرد، 
از ۱۰ دهک جامعه، ۹ دهک شــامل یارانه معیشتی 
می شود و پیش بینی های الزم برای آن انجام شده است 
و اشکالی که وجود دارد اعالم می کنیم همه افراد واجد 
شرایط که در مرحله اول یارانه شامل حال آنها نشده و 

باید دریافت می کردند بدانند این کار به سرعت اصالح 
خواهد شد و سیستم ها در حال اصالح آن هستند.

  به گزارش  همشــهری آنالین؛ وی به جلســه روز 
گذشته سران قوا و در ادامه جلسه مشترک با رئیس 
جمهور اشــاره کرد و گفت: به طور مفصل در جلسه 
با سران قوا و ســپس با قرارگاه مسئول اجرای این 
طرح تا ساعات پایانی شــب به میزبانی مجلس با 
حضور رئیس جمهور محترم گفت وگو داشتیم و اگر 
ماه جاری نیز با تأخیر واریز شده باشد، همه معوقات 
آن از همان اول ماه، در آینده پرداخت خواهد شــد 
و هیچ جای نگرانی وجــود ندارد و تنها یک دهک 
آخر شامل دریافت یارانه نخواهند شد و تنها در سقف 
پرداخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان تفاوت وجود دارد 
و مردم مطمئن باشند به سرعت کار انجام خواهد شد 
و معوقات از ابتدای اردیبهشت ماه تا هر زمان قطعی 
شد، پرداخت خواهد شد و مردم هیچ نگرانی در این 

زمینه نداشته باشند.

اظهارات رئیس مجلس
 درباره پرداخت معوقات یارانه معیشتی به جاماندگان

  گروه خبر // دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تعرفه واردات 
خودرو مانند گذشــته است، گفت: با در نظر گرفتن قیمت اصلی خودرو و 
مجموع حقوق ورودی، قیمت خودروها بیــن ۷۰۰ میلیون تا ۱.۴ میلیارد 

تومان خواهد بود.
  مهدی دادفر، در مورد سازوکار واردات خودرو، اظهار کرد: تعرفه در نظر گرفته 
شــده برای واردات خودرو همانند گذشته به ترتیب ۵۵ درصد، ۷۵ درصد و ۹۵ 
درصد است. بنابراین با در نظر گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و مجموع 
حقــوق ورودی با نرخ ارز نیما، می توان گفت کــه خودروهای وارداتی از ۷۰۰ 
میلیون تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خواهند داشــت.وی ادامه داد: 
به نظر می رسد سقف قیمت خودروهای وارداتی ۲۰ هزار دالر و حجم موتور نیز 

۲۵۰۰ سی سی باشد. 

   دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: واردات خودرو از نظر تزریق محصول به 
بازار، می تواند بخشی از نیاز را پاسخ دهد. منتهی نکته این است که نباید واردات 
به صورت انحصاری در اختیار خودروساز و یا قطعه ساز قرار گیرد باید شرایطی 

فراهم شود که واردات برای همه تسهیل شود.
  به گزارش همشهری آنالین،  وی با بیان اینکه خودروی خارجی رقیب خودروی 
داخلی نیســت، گفت: با توجه به وضعیت کیفیــت و قیمت خودروهای داخلی، 
نمی توان گفت که خودروی خارجی رقیبی برای خودروی داخلی اســت، اما در 
صورت بهبود سیاســت ها می توان امیدوار بود که خودروسازان با پذیرش فضای 
رقابتی نسبت به افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید اقدام کنند و خودروهای 

اقتصادی روانه بازار کنند.

محدوده قیمتی خودروهای وارداتی اعالم شد 

حضور موفق یک ناشر هرمزگانی 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

 گروه خبر //  بنا به پیشــنهاد اســتاندار هرمزگان ، حکم ادریس قریشی به عنوان فرماندار شهرستان 
بوموسی هرمزگان توسط وزیر کشور صادر شد. 

    در این حکم احمد وحیدی وزیر کشور، ادریس قریشی را به مدت چهار سال به سمت فرماندار شهرستان بوموسی 
منصوب کرد. به گزارش ایسنا؛ ادریس قریشــی از آذرماه سال ۱۴۰۰ تا کنون به عنوان سرپرست فرمانداری این 

شهرستان فعالیت داشته است.

حکم فرماندار بوموسی توسط وزیر کشور صادر شد

 گروه خبر // انتشــارات سمت روشــن کلمه، ناشر 
تخصصی ادبیات، فرهنگ و هنر به عنوان ناشر بومی 
هرمزگان در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران شرکت کرده است. 
  انتشارات »سمت روشــن کلمه« ناشر تخصصی ادبیات، 
فرهنگ و هنر به عنوان ناشر بومی استان هرمزگان در سی و 
سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کرده است.

یداله شهرجو، مدیر مسئول این انتشارات در این باره عنوان 
کرد: این نشــر با تعداد قریب به ۲۰۰ عنوان کتاب در هر 
دوبخش حضوری و مجازی نمایشگاه کتاب تهران شرکت 

کرده است.

  به گفته وی، تعداد عناوین این نشــر بومی و کیفیت چاپ 
کتاب ها در طی چهار روز گذشته از شروع نمایشگاه مورد 
توجه شرکت کنندگان قرار گرفته است و برخی از کتاب های 
این نشــر با موضوع هرمزگان حتی توجه بازدید کنندگان 

غیرهرمزگانی را هم به خود جلب کرده است.
  به گزارش  فارس، شــهرجو از تمامــی هرمزگانی ها و 
دوستداران فرهنگ و هنر هرمزگان خواست تا ضمن حضور 
در نمایشگاه کتاب امسال در مصلی امام خمینی )ره( تهران، 
سری به سالن ناشران عمومی، راهرو ۱۷ غرفه ۲۳ نیز زده 
و بر غنای حضور ســمت روشن کلمه در نمایشگاه کتاب 

تهران بیافزایند.
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,,
توصیه مي کنم با فرزندان خود بصورت شــفاف 
و صریــح در مورد مزایا و معایب اینترنت صحبت 
کنیــد و صادقانه راجع به کســاني که بــا آنها در 
ارتباط هســتند و در مورد چگونگي ارتباط شــان 
صحبت کنیــد. البته هوشــیار باشــید زماني که 
فرزند شما از اینترنت اســتفاده مي کند و زمان 
 بیشــتری را در فضــای مجازی ســپري مــي کند، 
بیشــتری تبلیغــات  درمعــرض  اســت   ممکــن 

 قراربگیرد


