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ساحل و بوستان های 
بندرعباس 

 نیازمند دیده  شدن

 انبارهای احتکار آرد ، برنج و روغن 
کشف شد 

گروه خبر // شرکت پاالیش نفت بندرعباس در چهارمین دوره جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری 
بنگاه های اقتصادی کشور موفق به کسب تندیس پالتین مسئولیتهای اجتماعی به عنوان باالترین نشان 

این دوره شد.
     بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ در آیین چهارمین دوره جایزه مســئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های 
اقتصادی کشور که در سالن همایشهای صدا و سیمای تهران، برای ارج نهادن به کسب و کارهای مسئوالنه برگزار 
شد، بر اساس شــاخص های استاندارد بین المللی و بومی و ارزیابی های صورت گرفته، شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس با نظر داوران با معرفی به عنوان شرکت برتر، لوح و تندیس پالتین گزارش دهی پایداری )GRI( را 
دریافت کرد.گفتنی است تندیس پالتین باالترین سطح جایزه مسئولیتهای اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی 
کشور است که شرکت پاالیش نفت بندرعباس با توجه به اقدامات اجرایی و به عنوان نخستین شرکت در صنعت 
نفت موفق به دریافت آن شد.در چهارمین دوره جایزه مسئولیتهای اجتماعی که معرفی شرکت های پیشرو و نمونه 
های موفق ایرانی در ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی در شفافیت و پاسخ دهی به مطالبات اجتماعی و زیست 
محیطی از اهمیت آن اســت، ۷۰ شرکت و بنگاه  بزرگ و سرآمد در صنایع مختلف فوالدی، معدنی، پاالیش و 
پتروشیمی، حضور داشتند.بر اساس اعالم هیئت داواران شرکت پاالیش نفت بندرعباس به دلیل انسجام بی نظیر در 
گزارش ارائه شده و پوشش کامل شاخص های بین المللی در گزارش دهی پایداری و مسئولیت های اجتماعی، 
فصلی نوین در گزارش دهی پایداری کشــور را به منصه ظهور گذاشــت و بر این اساس لوح و تندیس پالتین 

چهارمین همایش جایزه ملی مســئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور، به عنوان جایزه 
ویژه این دوره با افتخار  به دکتر هاشم نامور مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس اهداء شد.ارزیابی شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس برای حضور در این جشنواره مطابق با استاندارد مسئولیتهای اجتماعی )ISO26۰۰۰( و 
گزارش دهی GRI، در حوزه های حاکمیت و سازمان، کارکنان و فعالیت کاری، توسعه جامعه ،  محیط زیست،  
مسائل مربوط به مشتریان و مصرف کنندگان، حقوق شهروندی و کسب و کار منصفانه بر اساس انجام شد.گفتنی 
اســت مشارکت در رزمایش مواســات و همدلی در زمان اوج شیوع کرونا به ارزش بیش از 2۳ میلیارد ریال، 
مساعدت مالی به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای مدیریت بیماری کرونا به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال، اهداء 
2۰۰ تخت بیمارســتانی با ملزومات کامل به حوزه درمان استان، ساخت بیمارستان تخصصی ۹۰ تختخوابی 
کودکان بندرعباس، حمایت های مالی از تیم های ورزشی استان، مشارکت در ساخت خوابگاه دختران مجتمع 
آموزش عالی میناب، احداث باند دوم جاده ارتباطی شهر تازیان به بندرعباس، ساخت و اهداء مجموعه ورزشی 
و فرهنگی در روستای چاهو، ساخت مجموعه ورزشی در روستای بارغین خونسرخ، ساخت مجموعه کارگاهی 
و آزمایشــگاهی مهندسی شیمی، مکانیک و عمران دانشگاه هرمزگان، ساخت، تجهیز و اهداء مجتمع آموزشی 
۱2 کالسه در بندرعباس، ، انتقال و جابجایی کامل روستای جمال احمد به مکانی مناسب و غیر آلوده،  کمک به 
صنایع همجوار و مناطق شهری در زمان بروز بحران و.... بخش از اقدامات شرکت پاالیش نفت بندرعباس در 

حوزه توسعه جامعه پیرامونی است.

  مدیرکل دفتر طرح های عمرانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد :

هرمزگان کمبود 
زیرساخت  فرهنگی دارد  

برادر ارجمند و گرامی
 جناب آقای مهندس یوسف عابدینی 

 مدیریت افتخار بزرگی است که پروردگارمتعال آن را  بر عهده ی کسانی قرارداده که باعمل 
خالصانه ی خویش در مسیرخشنودی و رضایت مردم گام برمی دارند و هرمزگان به داشتن 
چنین فرزندان برومندی به خود می بالد . بدین وسیله به نمایندگی از جامعه اقتصادی استان 
هرمزگان بر خود واجب می دانیم از زحمات  بی دریغ  مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه  حضرتعالی 
 و تعامل بی نظیر شــما با بخش خصوصی درطول مدت خدمتتــان در اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان هرمزگان ، تشکر و قدردانی نموده و توفیق روز افزون شما و 
 خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مســئلت می نماییم. امید اســت در پرتو عنایات 
حضرت حق در عرصه های مدیریتی  و همچنین در کلیه شئونات زندگی موفق و موید باشید .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی
  جناب آقای حاج صالح دریانورد

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

بی شــک تالش ها ، تدبر ، همت و مســئولیت پذیری شــما در راس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان طی یک دهه اخیر بخوبی 
بیانگر توانمندی ها و اســتعدادهای پیدا و پنهان فرزندان این خطه از 
سرزمین زرخیز ایران اسالمی در عرصه های مدیریتی و میدانی است .

باور، تعامل ،  اعتماد و تالش حضرتعالی برای هم افزایی بخش دولتی و 
فعاالن بخش خصوصی در استان هرمزگان شرایط را برای فعالیت بهتر و  
رفع مشکالت بخش خصوصی مهیا ساخت . فعالیت چشمگیر و پیگیری 
امورات همراه با صداقت و اهتمام در جهت رفع مشکالت فعاالن اقتصادی 

و تحقق شعار اتاق شیشه ای و شفاف با تالش ها و پیگیری های شبانه روزی ، نشان از حسن تدبیر،برنامه ریزی منسجم ، 
سازماندهی موثر و مدیریت ارزشمند جنابعالی است . اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید  بدین وسیله به نمایندگی 
از جامعه اقتصادی اســتان  هرمزگان ضمن قدردانی و تشکر از زحمات حضرتعالی به دلیل تاثیرات مسقیم بر روی اقتصاد 
کالن استان ، مراتب سپاس و قدردانی خویش را از تالش های بی وقفه و همکاری و حمایت های  صمیمانه شما با بخش 
خصوصی و خدمات رســانی مطلوب به تولیدکنندگان در طول  عمر مدیریتی حضرتعالی را به عمل آورده و از درگاه خداوند 

متعال ، سالمتی، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی و خانواده گرانقدرتان را در تمام مراحل زندگی مسالت می نماییم .

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

موفقیت شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در کسب جایزه پالتین و باالترین رتبه مسئولیت اجتماعی کشور

تندیس پالتین باالترین سطح جایزه مسئولیتهای اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور است

نوبت اولفراخوان مناقصه عمومی  دو  مرحله ای

گانی شرکت آب و افضالب استان رهمزگان روابط عمومی و آموزش هم

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید  . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ســتاد ( 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 مناقصه محقق سازند . موضوع مناقصه :  عملیات تهیه , بارگیری , حمل و باراندازی 46 کیلومتر لوله پلی اتیلن مورد 

نیاز استان هرمزگان و تحویل در انبار کارفرما . مبلغ برآورد اولیه :42,592,500,000 ریال )چهل و دو میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق » از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :2,130,000,000 ریال )دو میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : رتبه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت . 

مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه . 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1401/03/04تا ساعت 14 تاریخ 140/03/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1401/03/24 -  زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401/03/25
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی 

پیشنهادها آزاد است . امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )70 %( بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند . سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده 
است .  اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس 
   - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و 
فاضالب استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران : 

27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .                                         
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آگهی فراخوان استعالم خرید آب معدنی 500 سی سی

شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد تعداد 100,000 باکس آب معدنی 500 سی سی مورد نیاز خود 
را از طریق فراخوان اســتعالم ازنمایندگی های مجاز و تولید کنندگان واجد شرایط درون استان هرمزگان 

تأمین نماید . لذا بدینوسیله از کلیه  فعاالن ) نمایندگی و تولیدکنندگان( در این حوزه، در صورت تمایل به همکاری ، دعوت بعمل 
مي آید .

نحوه دریافت فرم  شرایط شرکت در استعالم :
مراجعه به سایت www.hosco.ir بخش مناقصات و مزایدات 

نحوه ارسال مدارک :
1. بصورت پاکت در بسته از طریق پست به نشاني: بندرعباس- کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی- منطقه ویژه صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس ، شرکت فوالد هرمزگان جنوب - ساختمان شماره یک هرمز - واحد خرید مصرفي و فروش کاالي مازاد - کد 

پستی:7917176319ارسال گردد.
ارسال مدارک و نمونه هیچگونه حقی را  برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

به مدارکی که پس از تاریخ 1401/03/10 تحویل فوالد هرمزگان گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن33530003-076داخلی8564تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب



 در راستای توسعه وتجهیز کارگاه های آموزش فنی 
و حرفه ای هرمزگان صورت گرفت 

واگذاری تجهیزات و مواد مصرفی سازمان اموال تملیکی 
به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

  گروه خبر // به منظور واگذاری تجهیزات، ماشین آالت، ابزار و مواد 
مصرفی مورد نیاز کارگاههای آموزشــی در انبار اداره کل جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی اســتان هرمزگان، سرپرست اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان هرمزگان با رییــس اداره جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی این اســتان دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش خبرنگار 
دریا، رضا علیــزاده ضمن تقدیر از همکاری مدیر اداره اموال تملیکی 
در سال ۹6 در تجهیز کارگاههای اتومکانیک سراسر کشور ؛ واگذاری 
تجهیزات، ماشــین آالت، ابزار و مواد مصرفی موجود در انبارهای این 
اداره که حسب قانون قابلیت فروش عمومی ندارند و می توانند در مراکز 
آموزشی جهت توانمندسازی کارآموزان و جوانان استان قرار گیرند به 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای را خواســتار شد.  علیزاده با اشاره به 
تبصره ۳ تصویب نامه هیئت وزیران موضوع اصالحیه ماده ۳ آئین نامه 
اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز اذعان کرد: 
بسیاری از کاالها و تجهیزات موجود در این انبارها می تواند متناسب 
با طیف وسیع رشته های آموزش مهارتی در کارگاه های مهارت آموزی 
سطح اســتان، مورد استفاده بهینه قرار گیرد . مهدی فتحی مدیر اموال 
تملیکی استان هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه اقالم و تجهیزات 
مورد نیاز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مورد بررســی کارشناسی 
قرار خواهد گرفت گفت: ما پیش از این نیز با فنی و حرفه ای همکاری 
داشــته ایم و نگاهمان به فنی و حرفه ای مثبت است و زمینه همکاری 
مطلوب در این راستا فراهم و سعی می کنیم نیاز تجهیزاتی کارگاههای 

مهارت آموزی سطح استان مرتفع گردد.

G.R.FAN طراحی و ساخت پوسته و یاتاقان 
 در نیروگاه بندرعباس

  گروه خبر// مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی و ساخت 
پوسته و یاتاقان G.R.FAN در این نیروگاه در جهت رفع موانع 
تولید خبر داد و گفت: با ایــن اقدام ۷۰ درصد صرفه جویی ارزی 
صورت گرفته است.به گزارش خبرنگار دریا، حسین سلیمی اظهار 
کــرد: یاتاقان های ژورنال G.R.FAN از نوع لغزشــی بوده که 
 دارای پوسته چدنی دوالیه جهت تعبیه مسیر آب خنکاری درون آن 
می باشــد.در زمان کارکرد فن G.R.FAN، روانکاری شــفت 
و یاتاقان توســط روغن، موجب گرم شــدن روغن درون محفظه 
یاتاقان شــده که جهت کاهش دمای بابیت و خنک کاری آن ، آب 
درون پوســته یاتاقان،عمل کاهش دمای قطعات را انجام می دهد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعبــاس در ادامه عنوان کرد: به دلیل وجود 
پوســته چدنی دو الیه یاتاقانها، ساخت و بتابیت ریزی آن نیازمند 
دانش فنی باال می باشــد که با پیگیری های انجام شــده، این کار 

توسط متخصصان داخلی این نیروگاه صورت گرفت.

مدیرکل جدید راهداری
 و حمل و نقل هرمزگان منصوب شد 

  گروه خبر // با حکم رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور، عباس شرفی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
هرمزگان شد. به گزارش خبرنگار دریا، داریوش امانی معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 در حکمی عباس شرفی را به عنوان مدیرکل جدید راهداری و حمل 
و نقل جاده ای هرمــزگان منصوب کرد. پیش از این بیژن عابدینی 

مدیرکل راهداری هرمزگان بود.
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سرمقاله

  وزیر بهداشــت سال گذشته در راستای سیاست های فرزندآوری 
خانواده ها اعالم کرد که هزینه های غربالگری جنین در کشور رایگان 
می شــود که متاسفانه تاکنون این وعده محقق نشده است و ضرورت 
دارد هرچه زودتر این وعده امیدآفرین برای فرزندآوری محقق شود. 
هزینه های غربالگری جنین مانند انواع آزمایشات، سونوگرافی، اکو 
قلب جنین و... که بایســتی در دوران بارداری مادر بطور مرتب و در 
چندین مرحله انجام شود، بسیارپرهزینه و گران است و گاهی بیشتر از 
درآمد خانواده های محروم و متوسط می شود که این خانواده گاهی 
مجبورند از خیرین کمک بگیرند و گاهی قید غربالگری جنین و مادر 
را باید بزنند. مــادری از خانواده ای محروم که اتفاقا تیروئید ودیابت 
هم داشت و  سال گذشــته نتوانسته بود غربالگری دوران بارداری را 
بدلیل هزینه های سنگین بطور کامل و مرتب در بندرعباس انجام دهد، 
نوزادش در زمان تولد مشکل قلبی داشت و در بندرعباس نیز گفتند 
پزشــک معالج قلب نوزاد نداریم وبایســتی به شیراز اعزام شود و به 
خانواده اش اعالم شد که بایستی خودشان هزینه آمبوالنس را بپردازند 
و نوزاد به شــیراز اعزام شوند. با توجه به عدم توان مالی این خانواده، 
از طریق روابط عمومی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
پیگیری شــد و در عصر روز دوم تولد نوزاد، آمبوالنس جهت اعزام 
کودک به بیمارستان شیراز مهیا شد که متاسفانه این تاخیر در اعزام منجر 
به فوت کودک شد. امسال باری دیگر این مادر فرزند دومش را باردار 
شده است و بازهم بحث هزینه های سنگین سونوگرافی، آزمایش، اکو 
قلب کودک و رژیم غذایی و... که پزشک برایش تجویز کرده است، آنها 
را با مشکل مواجه کرده است. سال گذشته مادری هم بدلیل مشکالت 
مالی برای غربالگری و از طرفی تغذیه و...، جنینش را ســقط کرد که 
متاسفانه البته آمار ســقط جنین قانونی و غیرقانونی در کشور بسیار 
باالســت. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب و مسئوالن نظام و 
سیاست های دولت برای فرزندآوری، نیاز است متولیان مربوطه برای 
رفع موانع پیش روی این سیاســت ضروری کشور نیز اقدام کنند. در 
هرمزگان نه تنها این هزینه ها بسیار باالست و رایگان نیست که حتی 
 در مراکز دولتی نیز غربالگری انجام نمی شــود وخانواده ها بایستی 
هزینه های ســنگین این غربالگری را بصــورت آزاد پرداخت کنند 
 و گاهی هــر دوره وبخصوص بــرای مادرانی که بــا بیماری های 
زمینه ای و... مواجهند، چندین میلیون تومان هزینه دربردارد و بطور 
حتم آنها نمی توانند این هزینه ها را پرداخت کنند. عالوه بر هزینه های 
 دوران جنینی، هزینه های زیادی در زمان تولد و پس از تولد فرزند به 
 خانــواده ها تحمیل می شــود که هم دولت بایســتی در این حوزه 
حمایت هایی را داشته باشــد و هم مجمع خیرین حوزه فرزندآوری 
 بایســتی تشــکیل شــود واز خانواده های محروم حمایت کنند تا 
دغدغه های خانواده ها برای فرزندآوری کاهش یابد. در بندرعباس 
ضرورت دارد ثبت نام از متقاضیان مسکن در طرح ملی نهضت تولید 
مســکن هم بعد از گذشت بیش از هشت ماه که در کشور انجام شده 
است، آغاز شود که در تشویق خانواده ها به فرزندآوری اثرگذار است 
و همراهی مسئوالن استان در حوزه های مختلف در این سیاست نظام 

را شاهد باشیم که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است.
    علی زارعی

هزینه های کمرشکن غربالگری جنین

گروه خبر // استاندار هرمزگان با تاکید بر تامین آرامش و آسایش 
مادران برای انجام وظیفه مادرانه خود، گفت: اگر اداره، ســازمان 
دولتی و یا بخش خصوصی منافع مادران در شرایط فرزندپروری 
را در نظر نگیرد، بدون شک با آن بخش برخورد خواهد شد و همه 

دستگاه ها ملزم به حفظ منافع مادران در این شرایط هستند. 
   مهدی دوستی در همایش ملی جمعیت که با حضور جمعی از مسئوالن 
 و کارکنان حوزه بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان در سالن 

شــهید آوینی بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه مادران ویژه 
اســت و ما موظفیم با تکریم مادران این جایــگاه را به صورت عملی 
حفظ کنیم.وی ادامه داد: اصلی ترین مولفه های پیشــرفت و قدرت هر 
کشــور جمعیت و حفظ یکپارچگی آن اســت و در شرایط کنونی باید 
با همه توان برای حفظ یکپارچگی و قدرتمند شــدن کشور بکوشیم و 
هیچ کس تردیــدی در اهمیت مولفه قدرتمندی همچون جمعیت ندارد.

دوستی با اشــاره به برنامه های تشــویقی فرزند آوری در بسیاری از 

 کشورهای توسعه یافته گفت: در این کشورها مسئوالن روزهای تعطیل با 
مراجعه به درب منازل به خانواده ها ســر می زنند و برای تشویق آنان 
خانواده هایی را که تعداد فرزندان بیشتری دارند با اختصاص پالک های 
خاص به خودروها و درب منازل آنها و یا دادن پالک طالیی تشــویق 
و ترغیب می کنند.اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: تشکیل قرارگاه 
جوانی جمعیت و خانواده گام مهمی است که توسط دولت در حال انجام 
است و امیدواریم بتوانیم با جاری سازی این موضوع گامی موثر در این 
راســتا برداریم.به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: ۳ و نیم میلیون زوج 
نابارور در کشــور وجود دارد که نیازمند حمایت های درمانی هستند 
 که بخشــی از آن را قانون پوشــش می دهد و بخشی هم با همکاری 
دانشگاه های علوم پزشکی برنامه ریزی هایی صورت گرفته و قرار است 
در قالب قرارگاه جوانی جمعیت اقداماتی صورت گیرد تا بتوانیم طیف 

گسترده ای از جامعه را پوشش دهیم.

پشت پرده سیاست 

   
امیدواری المانیتور، تکذیب روایت الجزیره 

المانیتور از افزایش احتمال احیای برجام خبرداده، کمال خرازی هم سفر مورا را مثبت 
دانســته و همزمان خطیب زاده روایت الجزیره از دیدار امیــر قطر با رهبر انقالب را 
تکذیب کرده است .با وجودی که ۹۰ درصد پرانتزهای اختالفی در پیش نویس احیای 
برجام برطرف شــده و به نظر می رسد تهران برای از سرگیری مذاکرات وین به اروپا 
چراغ سبز نشــان داده اما آمریکا برای بازگشت به میز مذاکرات، خیلی مشتاق نشان 
نمــی دهد. با این حال، اروپا خیلی تالش دارد چراغ مذاکرات وین را دوباره روشــن 
کند و ســفر اخیر مورا به تهران نیز امیدها را در این حوزه افزایش داده اســت. وبگاه 
»المانیتور« نوشت: سفر هفته گذشته »انریکه مورا« مذاکره کننده ارشد هسته ای اتحادیه 
اروپا به تهران و دیدار او با مقامات ارشــد ایرانی، جان تازه ای به امکان احیای برجام 
بخشــیده است. دیدار مورا از تهران همزمان با سفر »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر 
قطر به تهران بود. یک دیپلمات خارجی مســتقر در تهران به المانیتور گفت که اولین 
روز ســفر مورا - از جمله دیدار او با علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه ایران 
 - دلگرم کننده نبود. با این حال »روز دوم به نظر می رسد همه چیز تغییر کرده است و 
ایرانی ها پیشنهادهایی به مورا داده اند.« به  ادعای المانیتور، »مسئله سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در پیشنهاد جدید محوریت ندارد اما مسائل دیگری با اولویت بیشتری وجود 
دارد.« در این بین، محمدحسن آصفری درباره آینده مذاکرات برجامی گفت: بایدن پیش 
از انتخابات کنگره مجبور است با ایران به یک توافقی درباره برجام برسد. فرهیختگان، 
سیاستمداران و اصحاب رسانه در آمریکا منتظرند ببینند تکلیف مذاکرات دولت واشنگتن 
با ایران چه خواهد شد. آصفری با بیان این که حداقل امکان یک توافق موقت پیش بینی 
 می شود، افزود: احتمال می دهم نیمه دوم خرداد امکان شروع دوباره مذاکرات ایران با 
آمریکایی ها و اروپایی ها فراهم   شــود. افزون بر این، احمد بخشایش اردستانی در 
گفــت و گو با خبرنگار فردا درباره تبعات از بین رفتن برجام اظهار کرد: گفت و گوها 
برای احیای برجام استمرار پیدا می کند چون اروپا به ثبات منطقه خاورمیانه و انرژی 
ایران نیاز دارد. از این رو حتی اگر مذاکرات دو سال به طول بینجامد ولی به نتیجه برسد 
و ایران و آمریکا با هم به یک توافقی دست یابند، این اتفاق مطلوب اروپا خواهد بود. 
وی با اشاره به اختالفات بین روسیه و اروپا در موضوع اوکراین افزود: روسیه برای آن 
که اروپایی ها را تحت فشار بگذارد، بحث تحریم آن ها را دنبال خواهد کرد بنابراین به 
نفع اروپاســت تا انرژی مورد نیازش را از ایران تهیه کند تا اهرم فشار روسیه ناکارآمد 
شود. همزمان، »سید کمال خرازی« رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در نشست 
ایران و جهان عرب در دوحه حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در پاسخ 
به ســؤالی درباره برجام تصریح کرد: ما بدون وابستگی به بیگانه به فناوری هسته ای 
دست یافته ایم و توسعه فناوری هسته ای صلح آمیز بومی را جزو منافع ملی مان می دانیم. 
دیگران مجاز نیستند تعیین کنند ایران حق دستیابی به فناوری هسته ای را دارد یا خیر. 
ایران بارها اعالم کرده که فقط قصد بهره برداری صلح آمیز از انرژی هســته ای را دارد. 
در مذاکرات فعلی بین ایران و کشورهای غربی موضوعات کمی باقی مانده است که باید 
حل شود. مورا، فرستاده ویژه اتحادیه به تازگی به ایران آمد و راه ادامه مذاکرات هموار 
شد.از سوی دیگر، در یکی دو روز گذشته با ارجاع به یک خبر شبکه الجزیره درباره 
دیدار اخیر امیر قطر با رهبر انقالب، این ترجمه از خبر مذکور دست به دست می شود که 
وزیر خارجه قطر گفته است رهبری ایران به هیئت قطری اعالم کرده که »آماده سازش 
درباره پرونده ایران است«. در همین باره خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه به 
تسنیم  گفت: اوالً چنین روایتی از دیدار کاماًل غلط است و ثانیًا به نظر می رسد حتی در 
ترجمه از الجزیره هم دقت کافی صورت نگرفته   و یک شیطنت  رسانه ای و تبلیغاتی در 
میان است. وی گفت: رهبر معظم انقالب هیچ سخنی از سازش به میان نیاورده  بلکه به 
امیر قطر فرمودند: »ما همیشه گفته ایم که مذاکرات باید نتیجه دار باشد نه وقت تلف کردن. 
آمریکا یی ها می دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام بدهند.« خطیب زاده تأکید 
کرد: از مضمون فرمایش رهبر معظم انقالب کاماًل مشــخص اســت که توپ در زمین 
آمریکاست که باید برای اجرای تعهداتش تصمیم سیاسی عاقالنه بگیرد. تسنیم نوشت: 
سایر مقامات ایران نیز بار دیگر تأکید کرده اند ایران همچون گذشته به دنبال رسیدن به 
توافق منصفانه ای است که آمریکا را به اجرای تعهداتش در برجام برگرداند، با این حال 
ماه ها و ســال هاست که دولت آمریکا با زیاده خواهی و دبه های متعدد از بازگشت به 

تعهداتش طفره می رود.

پایان پرونده شفافیت در بهارستان 
نمایندگان پرونده طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـه، نهادها و دسـتگاه های 
اجرایی را با مستثنا کردن نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی 
بستند.بهارستان نشینان در نشست خود، بعد از چندین جلسه بررسی مستمر طرح 
دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـــه و دســـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، در 
نهایت پرونده آن را بستند. در این نشست، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور 
داخلـــی کشـور و شوراها درباره این طرح در دستورکار قرار داشت. نمایندگان  
ابتدا ماده 4 را بررســی و در پی آن، مشــموالن قانون شفافیت قوای سه گانه را 
موظف کردند تا هر شــش ماه یک بار گزارش عملکرد خود درخصوص اجرای 
این قانون را به کمیسیون شوراهای مجلس ارائه دهند. همچنین در جریان بررسی 
ماده )5( این طرح، بهارســتان نشینان بر اساس پیشنهاد محمدحسن آصفری  با 
این متن که مســئولیت اجرای این قانون به عهده باالترین مقام دســتگاه است و 
اجرا نشــدن یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطالعات مغایر این قانون، جرم 
محسوب و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسالمی، مصوب ۱۳۹2 با 
اصالحات و الحاقات بعدی محکوم می شود، موافقت کردند. در ادامه این نشست 
وکالی ملت در بررسی طرح شــفافیت قوای سه گانه با اصل ماده )۱( این طرح 
موافقت کردنــد، ضمن این که عباس مقتدایی در خصــوص تبصره ردیف ۱-5 
درباره شــفافیت اطالعات سازمان انرژی اتمی پیشــنهاد داد: انرژی اتمی ما در 
کانون توجه بیگانگانی بوده که می خواهند به کشــور آســیب بزنند. تمام زنجیره 
این سازمان به یکدیگر پیوسته است لذا استثنای برخی مطالب ممکن است روزنه 
نفوذ ایجاد کند. وی ضمن یادآوری ترور شــهدای هسته ای تاکید کرد که سازمان 
انرژی اتمی حائز ویژگی هایی است که باید از آن حراست شود بنابراین باید تمامی 
مســائل مرتبط با ســازمان انرژی اتمی از موضوع این بند مستثنا شود. براساس 
مصوبه مجلس یازدهم، سپاه پاسداران، ارتش، وزارت اطالعات و سازمان انرژی 
اتمی   کشــور از طرح قانون »شفافیت قوای ســه گانه« مستثنا شدند. همچنین 
عالوه بر نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی، »شورای امنیت 
کشــور، شورا های تامین استان ها و شهرســتان ها« نیز از طرح فوق که در حال 
بررسی در مجلس است، معاف شده اند. در نهایت پرونده  طرح دوفوریتی شفافیت 
قوای سه گانـــه و دســـتگاه های اجرایی و سایر نهادها بعد از چندین جلسه 
بررســی بسته شد. جزئیات طرح دوفوریتی شــفافیت قوای سه گانه که عالوه  بر 
شفاف کردن فرایندهای قانون گذاری در مجلس، فرایندهای تصمیم سازی و اجرایی 
در بســیاری از نهادها و دستگاه های ذیل ســایر قوا را نیز شفاف می کند، هفته 
گذشته با ۱۸۳ رأی موافق نمایندگان تصویب شد. براساس این طرح، آرای همۀ 
نمایندگان برای اولین بار در تاریخ تشکیل مجلس، شفاف شده و مشروح مذاکرات 
کمیسیون های مختلف در دسترس همۀ مردم قرار می گیرد.  همچنین جلسات هیئت 
 دولت و بسیاری از دســتگاه های اجرایی ازجمله شرکت های دولتی که برخی از 
آن هــا تاکنون تاریکخانــۀ اجرایی بوده اند و نیز نهادهایی همچون صداوســیما، 
مؤسسات و نهاد هایی مانند اتاق های بازرگانی، شوراهای شهر و روستا و... شفاف 

خواهد شد.
 تازه های مطبوعات

ایــران - این روزنامه نوشــت: حســن روحانــی رئیس دولتی اســت که در 
نفرت برانگیزترین شــرایط یک رئیس جمهور از حیث پایگاه اجتماعی دولت را 
ترک کرد و پایین ترین میزان مقبولیت مردمی را در میان رؤسای جمهور در زمان 

تحویل دولت داشت.
 شــرق- این روزنامه نوشت: روســیه و ونزوئال مشتریان قدیمی نفت ایران را قُر 

زدند. چین نفت ونزوئال را 25 دالر زیر قیمت بازار می خرد.
 جمهوری اســامی- این روزنامه نوشــت: فطری بودن عالقه مندی انسان ها به 
داشتن فرزند، یک فرهنگ طبیعی است که به صورت خدادادی در نهاد مردم وجود 
دارد. برای رسیدن به این هدف، کافی است بحران اقتصادی را حل کنید و مردم را 

از مشکالت معیشتی فعلی نجات دهید.
 

وطن امروز- این روزنامه نوشــت: دولت و مجلس این روزها مشــغول اتخاذ 
تصمیمات دشــوار برای اصالحات اقتصادی و سیاســی در کشــور هستند؛ 
تصمیماتی که هر کدام به رغم ضرورت انکارناپذیرشــان، شهامت اتخاذشان در 
دولت و مجالس ســابق وجود نداشته است. اتخاذ تصمیمات سخت و پرهزینه 
از ســوی دولت و مجلس برای تحقق »عدالت« و »شــفافیت« به عنوان دو 
پیش شرط ضروری برای اصالح رویه موجود در کشور، نشان از وجود عزمی 

راسخ برای »تغییر« دارد.
 اعتماد - علی مطهری در یادداشــتی نوشت: اگر در روند تصمیم گیری های مان 
در مســائل حیاتی کشــور از ابتدای انقالب تاکنون دقت کنیم، درمی یابیم که 
سیاست ما سیاست دیوارخوری بوده است. یعنی آن قدر فرصت ها را از دست 
داده ایــم که خورده ایم  به دیــوار، آن گاه از روی اجبار تصمیمی گرفته ایم و به 

عبارتی تصمیمی بر ما تحمیل شده است.
  جــوان- ایــن روزنامه نوشــت: امروز هرکس بــا روحانیــون از نزدیک 
معاشرت داشته باشد، تصدیق می کند که از طالب تازه محصل و فضالی مجرب 
گرفتــه تا علمای تراز اول و مراجع معظم تقلید در ساده زیســتی و بی اعتنایی 
به زخــارف دنیوی الگوی جامعه اند. همین امروز بیشــتر طالب و روحانیون 
با حداقل شــهریه دریافتی )که بسیار کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر ساده 
اســت( و در عین حال با خانواده هایی نسبتًا پرجمعیت، بی ادعا گذران زندگی 

می کنند.
 کیهــان – این روزنامــه در واکنش به گفته های علی ربیعــی مبنی بر این که 
تحریم ها و FATF مانع واردات واکســن بودند، نوشت: دولت مدعی تدبیر و 
 FATF امیــد با همین نگاه در کنار نان مردم ، جــان مردم را هم به تحریم و

و... گره زده بود. 
انعکاس

تابناک نوشــت: روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای با اعالم خبر دستگیری 
شــبکه ای از اراذل و اوباش مرتبط با ســرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
تصریح کرد: این شبکه با هدایت سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی، اقدام به 
سرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، آدم ربایی و اخذ اعترافات ساختگی 
از طریق شــبکه اراذل و اوباش می کرد. عوامل این شــبکه را سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی و وزارت اطالعات دستگیر کردند.
 انتخاب نوشت: محســن معتمدکیا سرپرست روابط عمومی وزارت ورزش و 
جوانان با انتشــار توییتی نوشــت: درباره ادعای گرفتن سند خانه برای اعزام 
ورزشکاران از معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان استعالم گرفتم که این 
موضوع را تکذیب کردند بنابراین از ورزشکاری برای اعزام به خارج از کشور 

سند خانه به عنوان ضمانت گرفته نمی شود.
  چندثانیه نوشت: حســین خیراندیش عضو بخش تخصصی پوشاک سالمت 
محور کارگروه ســامان دهی مد و لباس گفت: شب به دلیل آن که سرد است، 
پوشــش سرد در شب برای مردان ضروری اســت در غیر این صورت هوش 
مردان از دست می رود؛ همچنین کســانی که از هوش کمتری برخوردارند، از 
کاله محروم مانده اند. همچنین در میان برخی از زنان، امروز شــاهد هستیم که 
در هوای سرد با شــلوارهای کوتاه در اجتماع حاضر می شوند درحالی که به 
ازای هر روزی که با پای عریان قدم می زنند، هر ســاعت از عمر سالمتی شان 

کم می شود.
 خبرآناین نوشــت: روز گذشــته یک اکانت فیک با جعل عنوان خبرگزاری 
تســنیم، خبری دروغ را مبنی بر حمله به خودروی سردار حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر کرد. با این اکانت فیک 
صفحه ای در توییتر با آدرس @ TASNImNwS-FA  ایجاد و با درج لوگوی 
خبرگزاری تســنیم، این خبر کذب را منتشر و سپس آن را در سایر شبکه های 

اجتماعی پخش کرده اند.

استاندار هرمزگان :

 تمام دستگاه ها ملزم به حفظ منافع مادران هستند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان خبر داد 

25خرداد ؛ پایان مهلت ثبت نام 
چهل وپنجمین دوره مسابقات قرآن اوقاف

  

گروه خبر // سیدفخرالدین هاشمی اظهار کرد: تعداد 218 پروژه در قالب 972 کالس درس با 124 
هزار متر مربع زیربنا در این استان در دست اجرا می باشد.

   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی در خصوص اعتبارات این پروژه ها افزود: پروژه های در دست اجرا این 
اداره کل از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت خیرین می باشد.   این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 
پروژه های در دست اجرای اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند، ابراز داشت:  با بهره برداری از این پروژه ها تعداد 24 هزار و ۳۰۰ دانش آموز از مدارس ایمن در استان 
برخوردار خواهند شد.به گفته هاشمی، پیش بینی می شود تعداد ۷۰ پروژه از 2۱۸ پروژه در دست اجرای این 

اداره کل در قالب 4۱۰ کالس درس در هفته دولت سالجاری به بهره برداری برسد.

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان خبر داد 

  احداث 972کالس درس در هرمزگان 

گروه خبر//  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
هرمزگان بــا بیان اینکه روند نرخ باروری اســتان 
هرمزگان طی چند سال اخیر از میانگین کشور باالتر 
بوده است، اضافه کرد: در سال 1۳9۵ از 2.8 به 2.1 در 
سال 1۳99 رسیده ایم که نشان دهنده کاهش سریع و 

وحشتناک نرخ باروری در استان هرمزگان است. 
   دکتر حسین فرشیدی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه 
میانگین سنی جمعیت استان هرمزگان در سال ۱۳65 میزان 
2۰.۸۳ بود اما در سال ۱۳۹5 به 2۷.۱ رسیده است، افزود: 

جوانی جمعیت از اهمیت ویژه ای برای کشــور برخوردار 
اســت. برای دشــمن بهترین چیز این است که ایران یک 
کشوری با جمعیت ۳۰ میلیون نفری با سهم 5۰ درصدی 
کهنساالن و از کار افتاده باشند.وی با اشاره به اینکه استان 
هرمزگان یکی از جوان ترین استان های کشور است، اظهار 
کرد: شاخص ســالخوردگی جمعیت استان هرمزگان از 
میانگین کشوری پایین تر است اما برخی استان ها از وضعیت 
خوبی برخوردار نیستند که نشان دهنده رشد منفی جمعیت 
در بخشی از کشور است.فرشیدی با بیان اینکه روند نرخ 

باروری اســتان هرمزگان طی چند سال اخیر از میانگین 
کشور باالتر بوده است، اضافه کرد: در سال ۱۳۹5 از 2.۸ 
به 2.۱ در ســال ۱۳۹۹ رسیده ایم که نشان دهنده کاهش 
سریع و وحشتناک نرخ باروری در استان هرمزگان است.

وی اظهار کرد: اگر همین روند پیش برود، تا سال ۱4۱5 
نرخ رشــد جمعیت منفی خواهد شد و تا 2۰ سال آینده 
ایران دارای جمعیت کهنســالی خواهد شد که برای تامین 
نیروی انســانی خود باید متوسل کشورهای دیگر شویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: افزایش 

سن ازدواج، توسعه اشتغال زنان، گرایش زنان به تحصیالت 
عالی، توسعه شهرنشینی و ... از جمله عوامل کاهش سریع 
میزان ناباروری است.به گزارش ایسنا ؛ فرشیدی با اشاره به 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: تمام 
نهادهای دولتی و حاکمیتی باید به صورت هماهنگ برای 

تحقق این قانون دست به کار شوند.

گروه خبر // مدیرکل دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
از تاالر مرکزی بندرعباس بازدید کرد و گفت: مساعدت های الزم از 
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای این پروژه انجام می گیرد. 
   مدیرکل دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی از 
تاالر مرکزی بندرعباس بازدید کرد، محمد رضا برکت در حاشــیه این 

بازدید اظهار داشت: سفرهای رئیس جمهور به استان ها و مصوبات آن 
اقدام بسیار خوبی اســت و الزمه آن این است که  مصوبات پیگیری و 
اعتبارات در نظر گرفته شد محقق شود. وی افزود: اعتبارات عمرانی سفر 
در استان ها مبلغ قابل توجهی است و استان های دغدغه مند،پیگیرتر و 
هماهنگ تر می توانند بهره بیشتری ببرند.مدیرکل دفتر طرح های عمرانی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص حضور در استان هرمزگان 
گفت: در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اولویت بندی های الزم بر 
اســاس رویکردهای دولت صورت گرفته و هرمــزگان در این اولویت 
قرار گرفته و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز بر استان هرمزگان تاکید 
داشته اســت.وی بیان کرد: هرمزگان شــرایط ویژه ای دارد و از لحاظ 
زیرســاخت های فرهنگی و هنری با کمبود مواجه اســت و رفع آن به 
 هماهنگی درون اســتانی و در ادامه تعامل با دستگاه های باال دستی و 
رایزنی ها بستگی دارد.به گزارش  تسنیم ، برکت افزود: در سفر دو روزه 
به هرمزگان عالوه بر بازدید از پروژه های شهر بندرعباس از شهرستان 

میناب و بندر خمیر نیز بازدید خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد 

کاهش سریع نرخ باروری در هرمزگان 

  مدیرکل دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد :

هرمزگان کمبود زیرساخت فرهنگی دارد  

گروه خبر // مدیرکل اوقــاف و امور خیریه هرمزگان از آغاز ثبت نام 
چهل و پنجمین دوره مســابقات قرآن اوقاف در اســتان هم زمان با 
سراسر کشــور خبر داد و گفت: ثبت نام در این دوره از مسابقات از 
21 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 2۵ خردادماه سال جاری ادامه دارد. 
  به گزارش خبرنگار دریا ،حجت االسالم والمسلمین حسین مهدیان، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه هرمزگان  اظهار کرد: سازمان اوقاف به عنوان متولی اصلی 
برگزاری مسابقات قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران، در سال ۱4۰۱ هجری 
شمسی همچون سنوات گذشته، به برگزاری چهل وپنجمین دوره مسابقات قرآن 
کریم جمهوری اسالمی ایران در رشته های مختلف قرآن کریم و نغمات دینی ویژه 
آقایان و بانوان باالی ۱۸ سال اقدام کرده است.وی برگزاری مسابقات قرآن کریم 
را ترویج فرهنگ عظیم قرآنی در بین نوجوانان و جوانان دانست و افزود: قرآن 
کریم بهترین راهنما و هدایتگر برای انسان و موجب تشویق و ایجاد انگیزه در 
جوانان و نوجوانان می شود. نقش بی بدیل قرآن به عنوان آخرین معجزه رسالت 
انبیا در مهار خواهش های نفسانی انسان کاماًل آشکار شده و عالوه بر این علوم 
مختلف بشری را در خود جای داده است که می توان با مطالعه و تفکر کافی در 
عمق آیات از علم و فضل آن برخوردار شد.مهدیان با تأکید بر تدوین شیوه نامه 
حاضر در دو بخش اجرایی و فنی، افزود: براساس اعالم مرکز امور قرآنی سازمان 
اوقاف و امور خیریه در این دوره برای اولین بار رشته های نهج البالغه، صحیفه 
ســجادیه و مدیحه سرایی و همخوانی در دو بخش بانوان و آقایان به مسابقات 
اضافه شــده است.وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بیان 
کرد: ایشــان فعالیت های قرآنی در کشور را خوب اما ناکافی ارزیابی کردند و 
در بیان پیشنهادی برای گسترش این فعالیت ها، فرمودند تبدیل مساجد در هر 
محله به پایگاه های قرآنی و تعامل و ارتباط با مساجد دیگر آن محله و تشکیل 
جلسات و مسابقات قرآنی در بین آن ها، بهترین مشوق برای وارد شدن نوجوانان 
و جوانان به وادی قرآن و به خصوص تربیت حافظان قرآن اســت. از این رو 
حضور جوانان در این مسابقات لبیک به ندای رهبری عزیز است.مهدیان با بیان 
اینکه چهل وپنجمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در ۱2 رشته برگزار می شود که 
ثبت نام در این دوره از 2۱ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 25 خردادماه امسال ادامه 
خواهد داشــت، گفت: این دوره از مسابقات شامل رشته های حفظ کل قرآن، 
حفظ 2۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء )مرحله شهرســتانی و استانی(، حفظ پنج جزء 
)مرحله شهرستانی و استانی(، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، تفسیر عمومی قرآن 
کریم، اذان، دعاخوانی، مدیحه سرایی، ترجمه نهج البالغه، ترجمه صحیفه سجادیه 
است.وی ادامه داد: متقاضیان به طور هم زمان می توانند نسبت به ثبت نام در یکی 
از رشته های انفرادی آوایی )قرائت تحقیق و ترتیل، تمام رشته های حفظ، اذان 
و دعاخوانی( و یک رشته گروهی )مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم( اقدام 
کنند.مهدیان یادآور شد: همچنین به منظور ترویج معارف عمومی قرآن کریم و 
آشنایی با آن، تمام شرکت کنندگان می توانند عالوه بر رشته های فوق، در یکی از 
رشته های معارفی )تفسیر عمومی قرآن کریم، ترجمه نهج البالغه، ترجمه صحیفه 

سجادیه( ثبت نام کنند.
*  اعالم رشته ها و شرایط ثبت نام

  رضــا محرم زاده، رئیس اداره اوقــاف بندرخمیر و فین نیز به بیان جزئیات 
بیشــتر پرداخت و افزود: این مســابقات به صورت منطقه ای )شهرستانی(، 
استانی، کشــوری و سپس بین المللی در رشــته های حفظ کل قرآن کریم، 
قرائــت تحقیق و قرائت ترتیل برگزار می شــود. رشــته حفــظ 2۰ جزء 
 قرآن کریــم برای آقایــان و خانم ها تا مرحله کشــوری و حفظ ۱۰ جزء 
قرآن کریم، حفظ 5 جزء قرآن کریم برای هر دو گروه تا مرحله استانی خواهد 
بود. رشته اذان نیز مانند دوره های قبلی ویژه آقایان بوده که در مرحله استانی و 
کشوری برگزار می شود.محرم زاده بیان کرد: رشته های مدیحه سرایی، همخوانی 
قرآن کریم و دعاخوانی در بخش آقایان و بانوان در مرحله استانی و کشوری 
برگزار می شود و رشته های تفسیر عمومی قرآن کریم، ترجمه نهج البالغه، ترجمه 
صحیفه سجادیه در بخش آقایان و بانوان در مرحله استانی، مقدماتی کشوری و 
نهایی کشوری برگزار خواهد شد.وی در پایان یادآور شد: عالقه مندان و فعاالن 
 www.quRANIRAN.IR قرآنی باالی ۱۸ سال هرمزگان با ورود به سایت

می توانند در رشته های موردنظر ثبت نام کنند .
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ضرب التشرهای اقتصادی
آشپز که دو تا بشه، غذا گرون تر درمیاد

 آسه برو آسه بیا، که صاحب خونه ازت کرایه نخواد
 آن کس که حساب پاک است، احتمااًل داره پولشویی می کنه

 در دروازه رو میشــه بست، جلوی پیامک برداشت از حساب 
را نه.

 مار از پونه بدش میاد، ارزون میشه.
 ماهی رو هر وقت از آب بگیری، با قیمت قدیم ازت می خرن.

  بهزاد توفیق فر
***

سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود رونق میکده از 
درس و دعای ما بود

ای صاحب فال!
آخ آخ آخ! ببیــــــن کار نوجــــــــوان مملکـــــــــت 
به کجــــــــــا رسیده که برای مخارج تحصیل باید دفتر و 

کتابش را گرو بگذارد.
دوران سختی را داری می گذرانی و از زندگی ناامیدی.

اما غم به دلت راه نده که چند صباحی دیگر به مراد دلت خواهی 
رســید. همان طور که رونق کالس های آموزشی از جیب پدر 

جنابعالی بود، رونق جیب شما هم تأمین می شود.
شــاید فکر کنی قرار است به کار و کســبی برسی، اما خواب 
دیده ای خیر باشد. فعاًل منبع رونق همان ته مانده پدر است، که 

خیر است ان شاءاهلل.

  فرزانه زینلی

طنز

علیرضا حائری زاده ســرویس استان ها //سردار 
حســین زارع کمالی فرمانده جدید سپاه الغدیر 
اســتان یزد در آیین تجلیل از گــروه جهادی 
"شهید اخالص" بسیج رسانه استان یزد  با گرامی 
از   داشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: یکی 
درس های سوم خرداد این بود که رزمندگان ما با 
توکل به خدا، گوش به فرمان بودن  امام انقالب و 
اخالص آنان بود که منجر به این پیروزی بزرگ شد. 
   به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی ادامه داد: تمامی محاسبات 
دنیوی، پیروزی صدام را مسجل می دانست اما وقتی توکل، 
توســل، اخالص و تبعیت  از امام در مکتبی وجود داشته 

باشد نتیحه آن بر اساس محاسبات الهی رقم خواهد خورد. 
ســردار زارع کمالی در ادامه با اشاره به  جنگ ترکیبی و 
شناختی دشمن اظهار داشت: یکی از ابعاد این نوع جنگ، 
جنگ اراده هاســت کــه اصحاب رســانه در این تقابل 
پیشقراول هستند. فرمانده سپاه الغدیر استان افزود: امروز 

دشمن می خواهد زیربنای انقالب را دستخوش تغییر کند و 
عوض کردن اراده ها و اعتقادات مردم از برنامه های جدی 

دشمنان ماست.
   سردار زارع کمالی با بیان این مطلب که ما نباید در جنگ 
با دشمن تدافعی عمل کنیم بلکه باید دشمن را رصد کرده و 

قبل از حمله دشمن به آن حمله و اجازه ندهد نقشه خود را 
عملیاتی کند. وی با قدردانی از تالش های اصحاب رسانه 
در ایام شــیوع کرونا ابراز داشت: مدیریت خوب کرونا در 
استان  نتیجه زحمات رسانه ها بود البته در پوشش برنامه 
های دومین کنگره 4 هزار شــهید استان و سیل اخیر هم 

رسانه ها خوش درخشیدند. فرمانده سپاه استان با قدردانی 
از تالش های گروه جهادی شــهید اخالص بسیج رسانه 
ابراز داشــت: در رزمایش جهادگران فاطمی تمامی اقشار 
بســیج به خوبی پای کار آمدند و صحنه های زیبایی را 
خلق نمودند که بسیج رسانه به همت رسانه های استان با 
بازتاب این زحمات نقش ارزنده ای در ایجاد امیدآفرینی 
بین مردم ایفا کرد. سردار زارع کمالی در پایان اظهار داشت: 
تا رسیدن به نقطه تمدن سازی اسالمی فاصله زیادی داریم 
اما اگر همه دست در دست هم بگذاریم به قله های افتخار 

خواهیم رسید.

فرمانده جدید سپاه الغدیر استان یزد:

امروز دشمن می خواهد زیربنای انقالب را دستخوش تغییر کند

علیرضا حائری زاده سرویس اســتان ها // سرهنگ حمیدرضا محدث جانشین 
فرماندهی ســپاه الغدیر استان در اقشــار تخصصی بسیج با بیان اینکه حماسه 
آزادسازی خرمشهر حماسه بسیار بزرگی بود گفت: به فرموده رهبر معظم انقالب 
اسالمی در فتح خرمشهر تاریخ ورق خورد و ارکان تفکر استعماری را  دچار تزلزل 

کرده و محاسبات دشمن را به هم ریخت. 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛ وی افزود: وقتی رهبر معظم انقالب می فرمایند ما خرمشهرها 
در پیش داریم و شرایط امروز یکی از خرمشهرهایی است که منجر به حماسه دیگری خواهد 
شد و یکبار دیگر تاریخ ورق خواهد خورد. سرهنگ محدث در بخش دیگری از سخنانش 
با انتقاد از دستگاه های فرهنگی در خصوص فضاسازی شهر به مناسبت سوم خرداد سالروز 
آزاد ســازی خرمشهر گفت: متاســفانه آنچنان که باید در فضای شهری در خصوص این 
دستاورد بزرگ انقالب کار نشده و در حالی که تبیین این حماسه غرور ملی را تقویت می 
نماید اما از آن غفلت صورت گرفته است. وی بر گرامی داشت حماسه های مختلف تاکید 

کرد و ابراز داشت: وقتی رهبر معظم انقالب از فتح خرمشهر ها سخن می گویند باید ببینیم 
چگونه خرمشهر آزاد شد تا بتوانیم خرمشهرهای پیش رو را فتح کنیم. جانشین فرماندهی 
سپاه الغدیر استان در اقشار تخصصی بسیج در بخش دیگری از سخنانش بسیج رسانه را 
موثر ترین عنصر در جهاد تبیین عنوان کرد و ابراز داشــت: یکی از افسران در خط مقدم 
 جنگ ادراکی و شناختی بسیج رسانه است که از مهمترین رسالت های آن، تربیت نخبگان 
جریان ساز رسانه ای، تشکیل جبهه واحد رسانه ای انقالب اسالمی و الگو سازی در زمینه 
ایجاد رسانه تراز انقالب است. سرهنگ محدث اثر رسانه در جامعه را آگاهی و امید بخشی 
عنوان کرد و اذعان داشت: امروز ما در جنگ شناختی و ادراکی قرار داریم که جنگ اقتصادی 
یکی از ابعاد این نوع جنگ بوده که نقش اصحاب رسانه و بسیج رسانه در این عرصه بسیار 
مهم است. وی با بیان اینکه از دیگر ابعاد جنگ شناختی، گسست بین مردم و مسئولین است 
اظهار داشت: در این زمینه  کیفی سازی  محتواهای رسانه ای با برگزاری دوره های آموزشی 

از اهمیت باالیی برخوردار است که باید در دستور کار بسیج رسانه قرار گیرد .

جانشین فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد :

بسیج رسانه موثر ترین عنصر در جهاد تبیین است 
   حسن سیالوی سرویس اســتان ها //   استاندار 
خوزستان با اشاره به تصویب 14 برنامه برای ایجاد 
۶۰ هزار شــغل در استان گفت: تقســیم کار بین 
دستگاه ها انجام و مشخص شد که هر دستگاه چه 

سهمی در اشتغال دارد.
   به گزارش خبرنگار دریا ، صادق خلیلیان در جلســه 
کارگروه اقتصادی، اشــتغال و سرمایه گذاری خوزستان 
اظهار کرد: این کارگروه برای اســتان بســیار مهم است 
چون یکی از معضالت خوزستان نرخ بیکاری باال است 
با وجــود اینکه ظرفیت های مختلفی در اســتان وجود 
دارد.وی افزود: با توجه به شــعار ســال مبنی بر تولید 
بر پایــه »دانش و اشــتغالزایی« در کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و ســرمایه گذاری استان خوزســتان ۱4 برنامه 

برای اشــتغالزایی 6۰ هــزار نفر تعریف شــده و مورد 
تصویب قرار گرفت.خلیلیان گفت: کارگروه ها باید طبق 
برنامه گزارش های خود را ارائه دادند و تقســیم کار بین 
دستگاه ها انجام و مشخص شــد که هر کدام از دستگاه 
چه سهمی در اشــتغال دارند.وی بیان کرد: با اجرای این 
برنامه ها و اشــتغال می توان تحولی در وضعیت اشتغال و 
تولید در سطح خوزســتان ایجاد کرد؛ البته دستگاه های 
اجرایی در خوزســتان باید برنامه های اشــتغال خود را 
ظرف یک ماه آینده آماده کنند.اســتاندار خوزســتان بر 
همکاری بخش خصوصی در برنامه اشتغال استان تاکید و 
عنوان کرد: ظرفیت های استان در این برنامه ها دیده شود.

خلیلیان بر توســعه نخیالت و شیالت و صنایع مرتبط با 
صنعت فرآوری محصوالت کشاورزی تاکید کرد.

استاندار خوزستان :

۱۴ برنامه برای ایجاد ۶۰ هزار شغل در خوزستان تصویب شد

آرزو توکلی سرویس استان ها // استاندار کرمان 
از بدهکاران بانکی سخن به میان آورد و عنوان 
بانکی تولیدکننده  از بدهکاران  کرد: یک گروه 
نیســتند و دنبال کار نیستند. شغل آن ها بازی 
با نوسانات اقتصادی است و به هیچ وجه از این 

گروه دفاع نخواهم کرد. 
  به گزارش خبرنــگار دریا ؛ محمدمهدی فداکار در 
کمیســیون هماهنگی بانک های استان کرمان گفت: 
بانک ها مهمترین حلقه تولید کشور هستند بنابراین 
بخــش مهمی از وضعیت اقتصاد و تولید کشــور در 
 گرو عملکرد بانک هاســت.وی با بیان این مطلب که 
بانک ها در تحقق تبصره ۱۸ همکاری الزم را داشته 

باشند، اظهار کرد: بانک های خصوصی منابع مردم را 
جمع آوری و در جایی دیگر سرمایه گذاری می کنند 
لذا بانک های خصوصی باید در استان سرمایه گذاری 
کنند و بانک ها برای توســعه استان پای کار بیایند.
استاندار کرمان با تاکید برآنکه بانک های خصوصی 
مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند، تصریح کرد: 
پذیرفتنی نیست که بانکی منابع استان را جمع آوری و 
از استان خارج کند.وی با بیان این مطلب که بانک ها 
به صنایع خرد و اصناف کمک کنند، تصریح کرد: منابع 
اســتان از طریق شرکت های بزرگ اقتصادی جبران 
شود و این مهمترین موضوعی است که پیگیری خواهم 
کرد.وی رابطه بین تولید و اشتغال را مستقیم دانست 

و عنوان کرد: متاسفانه باغات پسته دچار سرمازدگی 
 شــده اند بانک از روش های گوناگون مثل استمهال 

وام ها و ... در این زمینه به کشاورزان کمک کنند.

استاندار کرمان :

بازی با نوسانات اقتصادی، شغل برخی از بدهکاران بانکی است

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خوزستان :
اشتغال ایجاد شده دستگاه های اجرایی 

راستی آزمایی خواهد شد
  حسن سیالوی سرویس استان ها // مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 
ایجاد 6۷4 شغل توسط دستگاه های اجرایی استان ثبت شده 
اســت، گفت: ۱6 دستگاه اجرایی استان این آمادگی را دارند 
که برای 4۰ هزار نفر شــغل ایجاد کنند. به گزارش خبرنگار 
 دریا ؛ ارسالن غمگین در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و 
ســرمایه گذاری خوزســتان اظهار کرد: وزیــر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و همچنیــن وزیر کشــور در نامه ای به 
 استاندار خوزستان ســهم 6۰ هزار شغلی را برای خوزستان 
پیــش بینی کــرده اند و پس از این دســتورات، نســبت به 
برگزاری جلســاتی در این زمینه اقدام شده است. وی افزود: 
حدود 4۰ دســتگاه در استان خوزســتان وظیفه ایجاد بیش 
از ۷۳ هزار شــغل به آن ها ابالغ شده اســت و پذیرفته اند 
که این اشــتغال را برآورده کنند. در این زمینه ۱6 دســتگاه 
اجرایی اســتان این آمادگی را دارند که بــرای 4۰ هزار نفر 
 شــغل ایجاد کنند و باقی دســتگاه ها نیز پیگیر این مســاله 
هستند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: 
 از ابتدای ســال تاکنون ایجاد 6۷4 شغل توسط دستگاه های 
 اجرایی استان ثبت و راستی آزمایی این مساله نیز انجام شده است 
 و امیدواریم در ادامه شاهد تحقق این اشتغال ها در خوزستان

 باشــیم.غمگین عنوان کــرد: گزارش کامل اشــتغال های 
 ایجاد شــده توسط دســتگاه های اجرایی به اطالع ریاست 
 جمهور خواهد رســید و در این زمینه تاکید شــده است تا

  این دســتگاه ها با حساســیت کامل موضــوع پایبندی به 
تعهدات در بحث ایجاد اشــتغال را در دستور کار خود قرار 
 دهند.وی افزود: ایجاد اشــتغال برای ۷۳ هزار و ۱۱۰ نفر از 
 سوی دســتگاه های اجرایی استان تعهد شــده است که این 
تعهدات راستی آزمایی می شود و دستگاه های اجرایی در این 
خصوص باید به شــکلی عمل کنند که از برنامه ایجاد اشتغال 

عقب نمانند.

ناظر گمرکات بوشهر : 
پیشینه تاریخی بوشهر 

با میزان توسعه تجارت آن همخوانی ندارد
  مهران ســلطانی نژاد سرویس استان ها // ناظر گمرکات 
اســتان و مدیرکل بوشهر گفت: اســتان بوشهر دارای قدمت 
پیشــینه تاریخی در زمینه تجارت است که متأسفانه پیشینه 
تاریخی استان با میزان توســعه تجارت آن همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگاردریا ، علی سلیمانی در نشست با نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: معیشت 
و زندگی مردم جنوب به ویژه مردم اســتان بوشــهر با دریا و 
دریانــوردی و تجارت گره خورده اســت.وی با بیان اینکه 
متأسفانه قدمت و این پیشینه تاریخی با میزان توسعه تجارت 
در اســتان همخوانی ندارد، گفت: مردم استان بوشهر به عنوان 
مرزدار همواره نقش بســیار مهمی در امنیت و اقتصاد کشور 
داشته اند.ناظر گمرکات اســتان و مدیرکل بوشهر خاطرنشان 
 کرد: گمرک همواره ســعی کــرده در کنــار اجرای صحیح 
قوانین در راســتای رفع مشــکالت مردم و فعالین اقتصادی 
 قدم بردارد.ســلیمانی افــزود: قدمت تاریخــی تجارت در 
استان بوشهر بر هیچ کس پوشیده نیست، متأسفانه قدمت و این 
پیشــینه تاریخی با میزان توسعه تجارت در استان همخوانی 

ندارد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد
عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۲ میلیون تن

  حسن ســیالوی سرویس استان ها //   شرکت بازرگانی 
دولتی ایران همزمان با عبور میــزان خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان سراسر کشور از مرز 2 میلیون تن، استان خوزستان 
را به عنــوان رکورددار خرید گندم در کشــور اعالم کرد.به 
گــزارش خبرگزاری دریا ، از مجمــوع دو میلیون تن گندم 
خریداری شــده در سراسر کشور، اســتان خوزستان با یک 
میلیــون و 255 هزار تن، 6۳ درصد کل خرید گندم کشــور 
را به خود اختصاص داده اســت.بر اســاس این گزارش، بعد 
از اســتان خوزستان به ترتیب استان های فارس با ۱6۰ هزار 
 تــن، ایالم بــا ۱۳۷ هزار تن و کرمان بــا ۱2۷ هزار تن، در 
مجموع 2۱ درصد کل خرید گندم کشور را در اختیار دارند و 
بعد از خوزستان، رده های دوم تا چهارم را به خود اختصاص 
 داده اند.گفتنی اســت، تــا پایان اردیبهشــت ماه، ۱6 درصد 
 گندم باقی مانده از ســایر اســتان ها خریداری شده است در 
حالی که تحویل ایــن محصول اســتراتژیک در تعدادی از 
استان های کشــور هنوز آغاز نشــده که با شروع خرید در 
آن اســتان ها، بالطبع آمارهای ارائه شده نیز دستخوش تغییر 

خواهند شد.

"آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول "

بدینوسیله به اطالع می رساند مجمع عمومی مرحله اول نوبت اول شرکت 
تعاونی توسعه عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم به شرح ذیل تشکیل 

میگردد :
1- شهر قشم - بخش مرکزی روز سه شنبه 1401/03/24ساعت 8 صبح 

محل برگزاری مسجد امام حسین
2- روستای طبل بخش حرا روز سه شنبه مورخ 1401/03/24ساعت 13 

بعدازظهر محل برگزاری مسجد حضرت فاطمه الزهرا )س(
3- روستای سوزا بخش شهاب روز سه شنبه مورخ  1401/03/24 ساعت 

17 بعدازظهر محل برگزاری مسجد امام علی )ع(
ازکلیه اعضاء شرکت دعوت می شود راس ساعت مقرر درمحل های مذکور 

حضور بهم رسانند .
دستورجلسه :

 جهت تعیین نماینده ) انتخاب وکالی اعضا جهت حضور در مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت(

هیئت مدیره
 شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مهرگان نیک قشم

خبری

آرزو توکلی سرویس استان ها // نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس خواستار توسعه شرکت های دانش بنیان 

در کرمان متناسب با نیازهای جامعه شد.
  به گــزارش خبرنگار دریا، محمدرضــا پورابراهیمی در 
نشست کمیته آموزشی و فرهنگی و تعامل صنعت و دانشگاه 
گفت: استان کرمان مملو از معادن گسترده با تنوع باالست و 
به همین دلیل کرمان را بهشت معادن می گویند و باید از این 
ظرفیت برای توسعه استان بهره گرفته شود.وی تصریح کرد: 
متأسفانه آنچه که روی داده است عدم توسعه علم بر اساس 
ظرفیت ها است و تجاری ســازی علم نیز در همین راستا 
مغفول مانده است.وی عنوان کرد: باید رویکرد دانش بنیان 
را در این زمینه در پیش بگیریم و در عمل این شــرکتها را 
در راستای حل مساله قرار دهیم.وی با اشاره به وجود 62 
شرکت دانش بنیان در کرمان گفت: متأسفانه بخش عمده ای 
این شــرکتها در زمینه خدمات فعال هســتند که مورد نیاز 

جامعه نیســت.وی عنوان کرد: هیچ اثری از این شرکتها در 
میدان وجود ندارد و عرضه میدانی نیاز به حضور این شرکتها 
دارد به عنوان مثال در سال جاری میلیاردها تومان خسارت 
به کشــاورزان وارد شد و سوال این است که اقدامات دانش 

بنیان برای مهار این خسارتها در کجا انجام شده است؟

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :

شرکت های دانش بنیان 
در کرمان متناسب با نیاز جامعه توسعه یابند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان عنوان کرد  

نرخ تورم در خوزستان چهار درصد باالتر از میانگین کشوری 
حسن سیالوی سرویس اســتان ها // رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خوزستان نرخ تورم در خوزستان را ۳9.۳ درصد اعالم 
کرد و گفت: این میزان در مقایسه با میانگین کشوری چهار درصد 

بیشتر است. 
   به گزارش خبرنگاردریا ؛  مهرداد نیکو در نشست کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و ســرمایه گذاری خوزستان در محل اســتانداری اظهارداشت: 
استان خوزســتان از نظر شــاخص تورمی، جایگاه ۱4 کشور را دارد 
که در میانه جدول تورم اســتانی قرار گرفته اســت.وی تورم در استان 
خوزســتان را ۳۹.۳ درصد بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به شاخص 
کشوری چهاردرصد بیشــتر است و در برنامه ریزی های مربوط به رشد 
اقتصادی استان خوزستان، کاهش این میزان تورم باید مورد توجه قرار 
گیرد.   رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان افزود: عالوه بر 
این نیز استان خوزستان از نظر ضریب جینی )نابرابری درآمد( وضعیت 
خوبی ندارد.نیکو تصریح کرد: این در حالی است که ضریب جینی استان 
نســبت به میانگین کشــوری وضعیت بهتری دارد اما باید توجه داشت 
که ضریب جینی در کشــور باال اســت و دیگر استانهای کشور ضریب 
پایین تری نسبت به خوزســتان دارند.به گفته وی، استان خوزستان در 
زمینه ضریب جینی روســتایی وضعیت بهتری نسبت به وضعیت ضریب 
شهری برخوردار است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان 
با اشــاره به بخشی از قوانین بودجه ای کشور عنوان کرد: برای اولین بار، 

در قانون بودجه برای استان ها رشــد اقتصادی، هدفگذاری شده است.
وی با بیان اینکه میانگین رشــد اقتصادی تعیین شده برای کشور هشت 
درصد اســت گفت: به واســطه ظرفیت های اقتصادی استان خوزستان، 
میزان رشــد اقتصادی پیش بینی شده برای اســتان در سال جاری ۹.5 
درصد است که ۱.5 درصد بیشتر از میانگین کشوری محسوب می شود.
 نیکو با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی کاربردی برای ارتقاء معیشــت و 
ظرفیت ســازی خانوارها در بعداقتصادی گفت: اشــتغالزایی و کاهش 
نرخ بیکاری در این زمینه بســیار اهمیت دارد.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خوزستان با تاکید بر اینکه حوزه گردشگری، توسعه تجارت 
خارجی و همچنین تجارت الکترونیک باید به صورت ویژه در اســتان 
مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: یکی از محوری ترین کسب و کارهایی 
که باید برای آن برنامه ریزی دقیق انجام شــود، تجارت الکترونیکی و 
فناوری اطالعات است.وی بیان داشت: بررسی های اولیه نشان می دهد که 
خرید مردم خوزستان از فروشگاه های اینترنتی نسبت به دیگر استان ها 
حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین می توان گفت 
که بستر توســعه این نوع کسب و کارها در استان فراهم است.بر اساس 
این گزارش، بکارگیری از ظرفیت های نظام بانکی، سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، ارتقاء بهره وری، اصالح فرآیندها و شدت شاخص انرژی در 
خوزســتان از جمله مولفه های مهم در تحقق رشد اقتصادی این استان 

محسوب می شود.

  حسن سیالوی سرویس استان ها // معاون آموزش 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان از 
پوشــش 1۰ درصدی دانش آموزان خوزستانی در 

طرح جبران و تثبیت یادگیری خبر داد. 
    به گزارش خبرنگار دریا ؛  سیده فرانک موسوی در 
جلسه شــورای آموزش و پرورش استان خوزستان  با 
اشــاره به اجرای طرح جبران و تثبیت یادگیری، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه در دو ســال گذشته در آموزش 
به دلیل غیرحضوری بودن با چالش هایی مواجه شدیم 
و شــاهد افت تحصیلی بودیم، طــرح جبران و تثبیت 
یادگیری اجرا شد تا یادگیری دانش آموزان تثبیت شود.

وی ادامه داد: ضرورت اجرای طرح از این جهت است 
که در دوره ابتدایی مهارت پایه ای آموزش داده می شود 
و هر گونه ضعف در این پایه ها ممکن اســت منجر به 
خروج دانش آموز از تحصیل شــود اما از طرف دیگر، 
نقطه قوت آموزش ابتدایی این اســت که دانش آموزان 
سرعت باالیی در یادگیری مطالب درسی دارند.معاون 
آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان 
گفت: این طرح را در استان خوزستان با هدف مداخله 
و جبران آموزشــی اجرا کردیم. از دیگر اهداف طرح، 

تقویت بنیه علمی، کاهش افــت تحصیلی، حمایت از 
دانش آموزان الزم التوجــه از جمله کودکان بازمانده از 
تحصیل، بدسرپرست، بی سرپرست و دیرآموز و تکرار 
پایه هــا بود. حدود ۱۰ درصد از دانش آموزان در طرح 
جبران و تثبیت یادگیری پوشــش داده شدند. همچنین 
دانش آموزانی که در سال قبل بازمانده بودند در این طرح 
شرکت کردند.موسوی یادآور شد: طرح در دور اول در 
درس فارسی و ریاضی و در دور دوم در درس فارسی، 
ریاضی و علوم اجرا و دو جلســه آموزشی در هر هفته 

برای هر درس برگزار شد. 
   این طرح با مشــارکت ۱2 هــزار و ۹44 معلم و 6۱ 
هــزار و 6۸2 دانش آموز ابتدایی اجرا شــد.وی عنوان 
کرد: اطالع رسانی در سطح استان برای اجرای این طرح 
داده شد. نتایج شناســایی دانش آموزان مشمول برنامه 
برای مرحله دوم طرح، تــا ۱5 خردادماه اعالم خواهد 
شد. دانشجومعلمان، معلمان، سربازمعلمان و فرهنگیان 
بازنشسته می توانند در این طرح شرکت کنند و آموزش 
نیــز از اول تیرماه آغاز خواهد شــد. مرحله بعدی این 
طرح از اول شهریورماه آغاز خواهد شد.معاون آموزش 

ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: 
سال گذشــته نیز این طرح را اجرا کردیم اما نیاز است 
اعتبــاری برای آن در نظر گرفته شــود زیرا معلمان به 
انگیزه نیاز دارند البته پیشــنهاد ما این است که از محل 
مســئولیت های اجتماعی شرکت ها نیز اعتباری در نظر 
گرفته شود.موسوی گفت: با توجه به آب و هوای استان 
خوزســتان و وضعیت وسایل سرمایشی در استان، باید 
حداقل چند دســتگاه کولر خریداری شود و در اختیار 
مدارس اجراکننده طرح قرار بگیرد زیرا این طرح در بازه 

تابستان برگزار می شود.
   وی بــا تاکید بر لزوم اجرای طــرح جبران و تثبیت 
یادگیری افزود: باید توجه داشت که اگر دانش آموزان به 
ویژه در پایه اول و دوم با این این افت تحصیلی وارد پایه 
بعد شــوند، قطعا در خواندن و نوشتن با مشکل روبه رو 
خواهند شد.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش خوزســتان گفت: یکی از دغدغه های آموزش 
و پرورش، انســداد مبادی بی سوادی و کودکان بازمانده 
از تحصیل اســت. وزارت آموزش و پرورش در سال 
گذشــته، پوشــش ۱۱6 هزار نفری را در پایه اول در 

استان خوزستان پیش بینی کرده بود اما حدود ۱22 هزار 
ثبت نامی داشتیم.وی با اشاره به آخرین آمار بازماندگان از 
تحصیل در استان خوزستان گفت: در بحث بازماندگان و 
در راستای ایجاد عدالت آموزشی به ویژه در مناطق کمتر 
توسعه یافته و محروم، تالش بر این است که صددرصد 
دانش آموزان پوشــش داده شوند. اواخر اسفندماه سال 
گذشته مشــخصات ۱4 هزار و 4۸2 کودک بازمانده از 
تحصیل در رده سنی 6 تا ۱۱ سال برای ما ارسال شد که 
از این تعداد، ۷ هزار و 6۸2 کودک پسر و 6 هزار و ۸۰۰ 
کودک نیز دختر هستند. البته این اطالعات تطبیق داده 

می شوند و راستی آزمایی انجام می شود. در نهایت، برای 
بازماندگان سه مرحله شناسایی، جذب و نگه داشت آن ها 
انجام می شود.موسوی در پایان با تاکید بر لزوم جذب و 
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل عنوان کرد: تعهد ما 
به وزارت آموزش و پرورش، شناســایی 6۰ درصدی 
کودکان بازمانده از تحصیل در استان خوزستان است که 
حدود ۸ هزار و 6۷۰ نفر هستند و باید تا پایان خردادماه 
شناسایی شوند.وی افزود: جذب این کودکان باید تا ۳۱ 
شهریورماه انجام شود و بنا بر تعهد ثبت نام 4۰ درصدی 

باید 5 هزار و ۷۹۳ نفر را ثبت نام کنیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد 

اجرای طرح "جبران و تثبیت یادگیری" برای دانش آموزان خوزستانی
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اقتصادی

اختصاص اینترنت به اقشار کم  درآمد به کجا رسید؟
   سرویس اقتصادی // با تغییر قیمت اینترنت ثابت و همراه، موضوع 
اختصاص اینترنت رایگان به اقشار ضعیف از سوی مسووالن مطرح 
شد و باید دید بحث ارائه بسته های اینترنت برای اقشار کم برخوردار 
در جهت جبران افزایش قیمت، چگونه اجرایی خواهد شــد. یکی از 
وعده های دولت سیزدهم تسهیل در کسب وکارهای اینترنتی و افزایش 
سرعت اینترنت بود، به نوعی که رئیس جمهور وعده اینترنت رایگان 
برای اقشار ضعیف و با سرعت باال را داده بود که گیمرها هم از آن لذت 
ببرند. وزیر ارتباطات هم یکی از برنامه هایش را رساندن فیبر نوری به 
تک تک خانه های مردم، اجرای پروژه فیبر در منزل و سرعت های چند 
گیگی اینترنت اعالم کرد.از سوی دیگر در ماه های گذشته، اپراتورهای 
همراه و ثابت، بسته های اینترنتی که پیش از این ارائه می شد را  تغییر 
دادند. این موضوع واکنش هایی را هم به  دنبال داشت، هرچند سازمان 
تنظیــم مقررات اعالم کرد که این تغییر تعرفه ها در چارچوب مصوبه 
قانونی کمیســیون تنظیم مقررات رخ داده و تخلفی صورت نگرفته 
است، از سوی دیگر این تصمیم برای سرمایه گذاری اپراتورها در مسیر 
توسعه ضروری بوده است.پس از آن صادق عباسی شاهکوه، رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد: حجم استفاده 
4۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر دو گیگابایت است و ما با تاکید 
وزیر ارتباطات به دنبال برنامه ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت 
برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته هایی را در نظر بگیریم که 
مشکلی از نظر دسترسی عادالنه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی 
شدن اعالم می شود. ما به عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان 
دسترسی تمام مردم را به شبکه ای با کیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.

در شرایطی که دولت با اصالح نظام پرداخت یارانه ها در تالش برای 
توزیع عادالنه یارانه است و در حالی که تغییر قیمت بسته های اینترنتی 
توسط اپراتورها هم در دو ماه گذشته اتفاق افتاده، اکنون خبری به نقل 
از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات منتشر شده که 
از تخصیص یارانه اینترنت به اقشار ضعیف خبر می دهد و باید دید این 
برنامه که از پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم مطرح شده بود و تا 
زمان تغییر بسته های اینترنت ادامه یافته، به چه صورت اجرایی خواهد 

شد./ ایسنا

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد 
افزایش اجاره بهای بیش از قانون ممنوع 

  سرویس اقتصادی // سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
این ســازمان با صاحبخانه های متخلف برخورد می کند. سخنگوی 
سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ممنوعیت افزایش اجاره بهای 
بیش از قانون مصــوب گفت: با صاحبخانه هــای متخلف برخورد 
می شود.اسفنانی درباره برخورد با متخلفان بازار مسکن افزود: چنانچه 
صاحبخانه ای برای اجاره بها رقمی بیش از 25 درصد از مستاجر بگیرد 
تخلف کرده و 2 تا 4 برابر مازاد دریافتی جریمه خواهد شد.ستاد تنظیم 
بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، 
سقف افزایش اجاره بها را در تهران 25 درصد، کالنشهر ها 2۰ درصد 

و سایر شهر ها ۱5 درصد تعیین کرده است.

خبر

    *  

سرویس اقتصادی // رئیس اتحادیه فروشندگان 
لــوازم صوتی، تصویری و تلفــن همراه ضمن 
 ابراز مخالفــت با ممنوعیــت واردات آیفون، 
گفت: پیشــنهاد ما این اســت که حداقل تا 
 شهریور که پیش تر اعالم شده بود، روی طرح 
کار  لوکس  گوشــی های  واردات  ممنوعیــت 
کارشناسی انجام شود تا در بازار التهاب ایجاد 

نشود. 
   ابراهیم درستی ، اظهار کرد: با ممنوعیت واردات 
آیفون بــه این شــکل مخالفیم. باید بیشــتر کار 
کارشناسی روی این مســئله انجام شود.وی افزود: 
پیشنهاد ما این است که حداقل تا شهریور که پیش تر 
اعالم شــده بود، روی این طرح ممنوعیت واردات 
گوشی های لوکس کار کارشناسی انجام شود تا در 

بازار التهاب ایجاد نشود.
*  واردات موبایل های چینی و کره ای باالی ۶۰۰ 

دالر ممنوع نشود
   درســتی دربــاره جزئیات ممنوعیــت واردات 
موبایل های لوکس گفت: اگــر موضوع ممنوعیت 
واردات موبایل هــای آمریکایی اســت که هرطور 
بــزرگان صالح بدانند عمل می شــود اما نباید این 
اتفاق بیفتد که موبایل هــای چینی و کره ای باالی 
6۰۰ دالر هم اجــازه ورود پیدا نکند.وی همچنین 
تاکید کرد که باید سلیقه مصرف کننده در نظر گرفته 
شود و برای خریدار محدودیت ایجاد نشود.رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن 
همراه درباره وضعیت بازار موبایل نیز گفت: قیمت 
موبایل وابســته به نرخ دالر است. حاال هم مقرر 
شده واردکنندگان گوشیهای باالی 6۰۰ دالر از ارز 
حاصل از صادرات خشکبار استفاده کنند. اگر این 
ارز باالترین نرخ ارز در بازار باشد، اختالف قیمت 
در بازار موبایل بین کاالهای مختلف زیاد می شود، 

اما نباید این وضعیت طوری باشد که مصرف کننده 
ضرر کند.هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع 
تجارت با این پیام مواجه می شدند که ثبت سفارش 
برند اپل تا روز شــنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده 
اســت. اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه 
اعالم شــده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با 
برند اپل در گروه کاالیی 2۷ امکان ثبت ســفارش 
آن وجود ندارد. گروه 2۷، گروه کاالهای لوکس و 
غیرضروری اســت که امکان تأمین ارز برای آنها 
وجود ندارد. البته هنوز ابالغیه رســمی از ســوی 
سازمان های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( در این رابطه منتشر نشده و این 
وزارتخانه در هفته گذشــته هم پاســخ روشنی به 
پیگیری ایســنا درباره ممنوعیت ورود موبایل های 

لوکس نداده است.
  گفتنی است ممنوعیت موبایل های لوکس و مشخصا 

آیفون تاکنون چندین بار، 
به ویژه در مجلس 

ی  ا ر شــو
می  سال ا

ح  مطر
است؛  شده 

که  جایــی  تــا 
کمیسیون  اعضای  حتی 

اصــل ۹۰ مجلس اوایل 
وعده  اردیبهشت 
تا  که  دادند 
نیمه اول 
ل  سا

 ۱4۰۱
ت  ا د ر ا و
ممنوع  آیفــون 

شود. 

نظر اتحادیه در مورد طرح ممنوعیت واردات گوشی های آیفون

     

// در حالی سامانه  اقتصادی  سرویس 
یکپارچه فروش خودرو با هدف شفافیت 
بیشتر و تخصیص خودرو به مشتریان 
واقعی از 27 اردیبهشــت آغاز به کار 
کرده است که محدودیت های ثبت نام 
و شرایط آن تفاوت چندانی با طرح های 
امکان  فقط  و  ندارد  گذشــته  فروش 
)از خودروســازان  خرید یک خودرو 
اما  دولتی و خصوصی( فراهم شــده 
یا  غیر  به  فروش های حواله هــا  برای 
تخصیص خودرو با اولویت خانواده های 
بدون خودرو فکری نشده است؛ ضمن 
اینکه همچنان برخی می توانند با کارت 
ملی های اجاره ای و خرید اطالعات افراد 

اقدام به ثبت نام کنند! 
   از روز سه شنبه گذشته سامانه یکپارچه 
فروش خودرو کار خود را رسما آغاز و 
اولین طرح فروش را اجرایی کرده است. 
علیرغم همه توضیحــات در مورد نحوه 
ســازوکار و بیان هدف ها از ایجاد چنین 
سامانه ای )که مهمترین آن ایجاد شفافیت 
و هدفمندی تخصیص خودرو و کســب 
رضایت مشــتریان بوده است(، اما هنوز 
ابهاماتی در رابطه با این ســامانه وجود 
با توجه  دارد.مهمترین پرسش این است 
به اینکه شرایط فروش و محدودیت های 
ثبت نام تغییر چندانی نسبت به شیوه های 
فروش قبلی ندارد و تقریبا همان شرایط 
بدون کم وکاســت چندان اعمال می شود، 
پس چه شــفافیتی و واقعی سازی تقاضا 

رخ خواهد داد؟
   به نظر نمی رســد صــرف اینکه دیگر 
مشتریان با خرید یک خودرو بطور مثال 
از شــرکت دولتی، حق خرید خودرو از 
شــرکت های خصوصی را نداشته باشند، 
عمال مشکلی از حجم تقاضا و صف های 
طوالنی بــرای خریــد خودروهای دو 
خودروســاز بزرگ را حل کند.از سوی 
دیگر باتوجــه به اینکه قرار بود از میزان 
دالل بازی هــا کم شــده و خــودرو به 
داده شود،  تخصیص  واقعی  مصرف کننده 
انتظار می رفت حداقل در مراحل ابتدایی، 
اولویت با خانواده های بدون خودرو باشد 

و شــرط عدم پالک فعــال در خانواده 
اما همچون روال طرح های  اعمال شود؛ 
قبلی تنها شرط عدم پالک فعال انتظامی 
برای شخص متقاضی وجود دارد.از سوی 
دیگــر علیرغم اینکه صحبت ها بر ســر 
تخصیص  برای  قرعه کشی  فرآیند  حذف 
خودروهــا بود امــا با ایــن روش تنها 
پای برخی خودروســازان خصوصی که 
محدودیتی برای فروش نداشتند و عرضه 
محصوالتشــان بدون قرعه کشی بود، به 
است.بطور  باز شــده  قرعه کشی  چرخه 
مدیران خودرو  یا  بهمن موتور  گروه  مثال 
که در این سامانه چهار محصول دیگنتی 
و فیدلیتی )بهمن  موتــور( و تیگو ۸ در 
دو مدل پــرو و کالســیک را در قالب 
 فروش فوری عرضــه کرده اند، از طریق 
قرعه کشی این کار را انجام خواهند داد؛ 
در حالی که تا پیش از این قرعه کشــی 

انجام نمی دادند.
   این از جمله موضوعاتی است که عالوه 
نارضایتی خودروســازان خصوصی،  بر 
انتقــاد فعــاالن و کارشناســان صنعت 
خودرو را هم به دنبال داشــته اســت و 
عنوان می شــود، چرا شخصی که توانایی 
مالی برای خرید چند خودرو )به ویژه از 
خودروســازان خصوصی ( دارد، بایستی 

دستش بسته شود؟
  همچنین فــروش حواله ها و واگذاری 
امتیاز و حقوقی ناشــی از برنده شدن در 
قرعه کشی ها به اشخاص ثالث ممنوع بود؛ 
اما بر هیچ کس پوشیده نیست که حواله ها 
به راحتی در معرض خرید و فروش قرار 
می گرفــت و نهادی مانع از این کار نبود. 
این موضوع هم از جمله مهمترین مواردی 
اســت که در ســامانه یکپارچه فروش 
خودرو نیز مــورد توجه قــرار نگرفته 
و برای آن راهکاری اندیشــیده نشــده 
است.از ســوی دیگر همانطور که اشاره 
شــد، هدف اصلی از ایجاد این سامانه، 
فروش و عرضــه جامع محصوالت تمام 
خودروســازان، کاهش نقــش دالالن و 
تخصیص خودرو به مشــتریان واقعی و 
افزایش منافع مشتریان اعالم شده است 

اما تا به اینجای کار باتوجه به اینکه تغییر 
خاصی در روند فــروش و عرضه ایجاد 
نشــده، بعید به نظر می رسد که مشکالت 
و آشــفتگی های بازار خودرو حل شود؛ 
چراکــه مشــکل اصلی بــازار خودرو، 
صف های طوالنی  و هجــوم افراد برای 
شرکت در این بخت آزمایی و قیمت های 
افسارگســیخته خودرو در بازار آزاد )که 
این نیز نتیجه جذابیــت نحوه فروش به  
شیوه قرعه کشی باتوجه به اختالف شدید 
قیمت کارخانه ای محصوالت تا بازار آزاد 
اســت و حضور پر رنگ دالالن(، همه و 
همه تنها برای محصوالت دو خودروساز 

دولتی است.
   عالوه براین، در طرح های فروش قبلی 
علیرغم اینکه به هر کدملی، یک خودرو 
اختصاص پیدا می کــرد و هر نفر یکبار 
امــکان خرید خودرو داشــت، اما بازار 
خرید کدملی اشخاص داغ بود و دالالن 
اقدام به خرید شــماه ملی و مشخصات 

افراد می کردند. 
   همچنین فــروش حواله ها و واگذاری 
امتیاز و حقوقی ناشــی از برنده شدن در 
ممنوع  ثالث  اشــخاص  به  قرعه کشی ها 
بود؛ اما بر هیچ کس پوشــیده نیست که 
حواله هــا به راحتــی در معرض فروش 
قرار می گرفــت و نهادی مانع از این کار 
نبود. ایــن موضوع هم از جمله مهمترین 
مواردی اســت که در ســامانه یکپارچه 
 فــروش خــودرو مــورد توجــه قرار 
نگرفته و برای آن راهکاری اندیشــیده 

نشده است.
*  هایماهای بدون قرعه کشی هم وارد 

چرخه بخت آزمایی شدند
  ســامانه یکپارچــه فــروش خودرو 
عمال تغییری در شــیوه فروش و عرضه 
محصوالت دو خودروســاز دولتی ایجاد 
نکــرده اســت. ضمن اینکــه در همین 
اولین دوره فــروش، محصوالت خانواده 
»هایما« ایران خودرو که بیش از یکسال 
بدون فرآیند قرعه کشــی عرضه می شد، 
دوباره به چرخه قرعه کشــی وارد شده 

است. این در حالیســت که طبق ادعای 
مسئوالن قرار اســت خودروها به تدریج 
و یک به یک، همزمان با افزایش عرضه و 
واقعی شدن تقاضاها، از فرآیند قرعه کشی 
حذف و آزادانه عرضه شــوند. دیدیم که 
خودروهای خارج از چرخه بخت آزمایی 
خودروســازان  محصوالت  )عالوه بــر 
محصــوالت  در  حتــی  خصوصــی( 
خودروســازان داخلی هم به این چرخه 
بازگرداننده شده  است.  بنابراین این سوال 
مطرح است که چرا خودروهایی همچون 
محصوالت خانواده هایما که بدون فرآیند 
قرعه کشــی عرضه می شدند هم وارد این 

سیستم و سامانه شده اند؟ 
  این ســوال ایســنا از معاونت صنایع 
حمل ونقــل وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت مطرح شد اما پاسخی به آن داده 
معدن  صنعت،  وزارت  براین،  نشد.عالوه 
و تجــارت، تاکید دارد کــه تقدم تاخیر 
زمان ثبت نام متقاضیان در برنده شــدن 
در این شیوه فروش یک مزیت نسبت به 

طرح های گذشته است.
 در فروش هایــی غیــر از طرح هایی که 
بدون قرعه کشی انجام می شدند و مهلت 
ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت بود، شاید 
این موثر نبودن تقدم و تاخیر در ثبت نام 
اینجاست  اما سوال  مزیت به حساب آید 
که در فروش  محصوالت دو خودروساز 
بزرگ که همه دست وپا شکستن ها بخاطر 
آن هاســت، این عدم موثر نبودن تقدم و 

تاخر چه مزیتی خواهد داشت؟ 
در طرح های فروش ایران خودرو و سایپا 
)جز فروش محصوالت خانواده هایما و 
اخیرا شاهین که بدون فرآیند قرعه کشی 
بودند( هم تقدم و تاخیر ثبت نام، تاثیری 
نداشــت.در فــروش در قالب ســامانه 
یکپارچه تنها مهلت برای ثبت نام و میزان 
خودرو عرضه شــده افزایش یافته است. 
شاید برخی تصور کنند که همین افزایش 
عرضه تا بطور مثال 2۰۰ هزار دستگاه، 
اقــدام بســیار خوبی اســت و می تواند 
حجم بیشــتری از تقاضا را پاســخ دهد 
اما فراموش نکنیم که در شیوه های قبلی ، 
طرح ها بصورت هفتگی بطور مثال برای 
۱۰ تا 2۰ هزار دستگاه )مجموع طرح های 
عادی و طرح ویژه مادران( خودرو انجام 
می شد؛ بنابراین در ماه بطور میانگین طی 
چهار نوبت )هر نوبت ۱5 هزار دســتگاه 
خودرو(  در مجمــوع 6۰ هزار خودرو 
عرضه می شد اما حاال قرار  است هر سه 
ماه یا چهار ماه یکبار طرح فروش اجرا و 
2۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو عرضه 
شود؛ بنابراین می توان گفت اتفاق چندان 

ویژه ای رخ نخواهد داد./مهر

سامانه یکپارچه فروش خودرو و چند ابهام

  
سرویس اقتصادی // درپی اقدامات صورت گرفته 
برای راه اندازی سفرهای دریایی به قطر در آستانه 
مسابقات جام جهانی فوتبال و از سرگیری سفر 
دریایی بوشهر-کویت، به نظر می رسد سفرهای 
دریایی خارجــی در حال راه انــدازی مجدد و 

ازسرگیری است. 
   طی ماه های گذشــته مذاکــرات متعددی بین 
مسئوالن ایران و قطر برای رونق سفرهای دریایی 
به ویژه در ایام جام جهانی فوتبال صورت گرفته 
و دو طرف برای انجام این کار بارها اعالم آمادگی 
کرده اند. حسین عباس نژاد –مدیرکل امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی – در این باره گفته بود 
که پیش از آنکه مســئله جام جهانی و برگزاری 
آن در قطر مطرح شــود و خارج از این موضوع، 
راه اندازی خط کشــتیرانی را در نظر داشــتیم و 
برنامه ریزی برای آن را انجــام داده بودیم. هدف 
اول مــا راه اندازی ســفرهای دریایی بوشــهر – 
دوحه به دلیل نزدیکی دو بندر به یکدیگر بود، به 
همین دلیل هم مسئله تعمیرات اساسی و الیروبی 
 اسکله مســافری بوشهر را در دســتور کار قرار 

دادیم.
   وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
در اواســط تابستان امسال اسکله مسافری بوشهر 
آماده ســفرهای دریایی خواهد شــد و با شرکت 
صاحب کشــتی های مورد نظر نیز مذاکره کردیم 
تا هر چه ســریعتر آماده سازی کشتی ها نیز انجام 

شود.
   مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
ادامه داد: طبق وعده ای که وزیر گردشگری داده، 
قطر جزو اولویت های ما برای راه اندازی سفرهای 

دریایی و گردشــگری دریایی است و معتقدیم که 
امکانات و زیرساخت در ایران به وجود آمده و در 
قطر هم وجود دارد و می توانیم از طریق سفرهای 
دریایی از امکانات گردشــگری دو کشور به نحو 

احسن استفاده کنیم.
    همچنیــن در صحبت هــا و مذاکرات دو جانبه 

بین ایران و قطر مقرر شد تا امکانات و بسترهای 
الزم بــرای راه اندازی هر چه ســریعتر این خط 
کشــتیرانی فراهم شــود و امیدواریم در توافقنامه 
دیگری که توســط وزیر راه و شهرســازی امضا 
شــد و در آینده نیز توافقات دیگری در این زمینه 
امضا خواهد شد، پشتیبانی هایی از سوی دو کشور 

برای ارائه دیگر خدمــات مانند هتلینگ و تامین 
مایحتاج در ایام جام جهانــی و حتی پس از آن 
 از طریق ایران صورت گیرد. البته پیش از این نیز 
رئیس جمهور و وزیر راه شهرسازی مذاکرات مفصلی 
را با قطری ها برای رونق و توسعه روابط اقتصادی 
دو کشور در حوزه های مختلف از جمله حوزه های 
 بندری، دریایی، تجاری، گردشگری و... انجام داده 
معــاون  بیــگ محمدلــو -   بودنــد. حســن 
برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر 
و دریانــوردی- گفت: توجه دولت و دیگر ارکان 
کشور به توســعه دریا محور فرصتی برای رونق 
بنادر است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده 
شــود.وی افزود: یکی از موضوع هایی که رونق 
اقتصادی استان های ساحلی را رقم می زند توجه 
ویژه به کشورهای همسایه از مسیر دریا است. در 
این راســتا پس از توجه ویــژه به راه اندازی خط 
مســافربری بوشــهر- قطر، احیا خط مسافربری 
دریایی بوشــهر- کویت مدنظر قــرار گیرد که در 
این زمینه اقدام های ارزشــمندی در سازمان بنادر 

صورت گرفته است.
   با توجه به اینکه در ســال های گذشته و پیش 
از شیوع ویروس کرونا، سفرهای دریایی چابهار-
مسقط، بوشهر-قطر،   لنگه-دوبی،   قشم- عمان 
و بوشهر-کویت انجام می شد و مذاکراتی نیز برای 
توسعه و افزایش کمی سفرهای دریایی به مقاصد 
دیگر در دســت انجام بود اما شیوع این ویروس 
همه سفرهای دریایی را در جهان تحت تاثیر قرار 
داد و ســفرهای دریایی در ایران را تقریبا به مدت 

دو سال به تعطیلی کشاند.

ثبت نام یارانه تمدید شد
سرویس اقتصادی // ســخنگوی سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها از تمدید ثبت نام یارانه تا ساعت 24 چهارشنبه 

4 خرداد 14۰1 خبر داد. 
  طیبه حسینی سخنگوی هدفمندی یارانه ها در برنامه زنده 
تلویزیونــی درباره تمدید ثبت نامــه دریافت یارانه گفت: 
متقاضیانی که تاکنون یارانه نگرفته اند برای ثبت نامه دریافت 
 یارانه تا ساعت 24 چهارشنبه 4 خرداد امکان ثبت نام آنها فراهم 

شده است.
   وی درباره اینکه آیا امکان تمدید مجدد وجود دارد گفت: 
طبق بررســی ها امکان تمدید وجود دارد ولی فعاًل تا پایان 
روز چهارشنبه 4 خرداد این فرصت مجدداً فراهم شده است.

سخنگوی هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: هیچ محدودیتی 
برای شــماره کد ملی ها جهت ثبت نام در سه روز پیش رو 
وجود ندارد و هر سرپرســت خانواری که یارانه نمی گرفته 
یــا انصراف داده یا دریافت می کــرده ولی در یارانه جدید 
حذف شده است می تواند برای ثبت نامه به سامانه سازمان 
hTTpS://SSO.my.GOv. :هدفمندی یارانه ها بــه آدرس

IR/lOGIN مراجعه کنند.
  حســینی ادامه داد: سرپرستان خانوار ابتدا کد یو اس اس 
دی *4*4۳*۸5۷* کد ملی# را وارد کرده و از دریافت 
یارانه مطمئن شــود. اگر یارانه بگیر نیست به سامانه مذکور 

مراجعه کند.
وی یادآور شد: تنها افرادی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند که 

بخواهند بعد خانوار را اصالح کنند. 
   مثاًل دختر یا پســری که ازدواج کرده و از خانواده پدری 
جدا شده با مدارک ســند ازدواج و یا زنانی که از همسران 
خود جدا شــده اند با مدارک طالق نامــه به پلیس +۱۰ 
مراجعه کنند ولی کسانی که بار اول است که می خواهند ثبت 

نامه کنند نیازی به مراجعه به پلیس +۱۰ نیست.

درآستانه جام جهانی قطر

سفرهای دریایی خارجی راه می افتد؟

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی  مسکن فرهنگیان شهاب قشم

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم در ساعت 17 روز جمعه 1401/03/20 در محل کانون 
شهید ذاکری به آدرس : قشم روبروی سوپر همشهری - بلوار ولیعصر برگزار می گردد .

 از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند . 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم

تاریخ انتشار آگهی : 1401/03/03

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و غیرعضوتنها یک 
رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي ، مي  بایســت به  همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/03/19  در محل شــهرک نریمان 

پرستوی 8 - ساختمان سوم واحد یک حاضرتا پس از احراز هویت و تأیید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 
تلفن جهت هماهنگی : 09333580728

* دستور جلسه :
1- تمدید مدت شرکت تعاونی ) ماده 6 اساسنامه(

2- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصالحات بعمل آمده در قانون بخش تعاون



عبدالحسین اسدپور سرویس حوادث// عملیات نجات جان ۶ 
خدمه موتور لنج باری در  14مایلی شمال غربی جزیره کیش 
با موفقیت به پایان رســید و تمامی سرنشینان این شناور در 

سالمت کامل به  جزیره  منتقل شدند.
به گزارش خبرنگار دریا؛  » مهدی امامدادی« در تشریح جزئیات این 
عملیات جستجو و نجات گفت: ساعت 2۱:۳۰ شامگاه یکم خرداد ماه  
پیامی اضطراری مبنی بر آبگرفتگی یک فروند موتور لنج با25۰ تن 
بار تجاری به مرکز فرعی جستجو نجات دریایی کیش اعالم شد.وی 

افزود: متعاقب آن با انجام هماهنگی های استانی از طریق مرکز ملی 
جستجو و نجات دریایی بندرعباس تیمهای جستجو ونجات به ۱4 

مایلی شمال غربی جزیره کیش  اعزام  شدند.
مدیر اداره بنادر ودریانــوردی کیش گفت: با حضور به موقع تیم ها 
جستجو و نجات در مختصات اعالم شده و رویت شناور؛ ناجی ۱6 
در کمترین زمان ممکن نسبت به نجات جان  خدمه موتور لنج باری  
اقدام و همه 6سرنشــینان این  شــناور را در سالمت کامل به جزیره 

کیش منتقل نمود.

امامدادی اظهارداشــت: بررسی ها مبین این موضوع است که شناور 
مضطر در حال دریانوردی از بندر شارجه کشور امارات به سمت بندر 
آبادان بوده که به علت آبگرفتگی شدید انبار دچار شرایط اضطرارشده 

و درخواست کمک نموده است.
به گفته مدیر اداره بنادر ودریانوردی کیش علیرغم تالش های صورت 
گرفته و در اختیار گذاشتن تجهیزات تخلیه آب توسط شناور ناجی 
۱6بدلیل حجم بارگیری، تاثیر شدید آبگرفتگی و عدم تعادل، شناور 

مذکور در موقعیت  بطور کامل غرق شد.

ســرویس حوادث// پلیــس هرمزگان 
طی عملیات های مختلف از شناســایی 
کاالهای  قاچاق  کامیون هــای  توقیف  و 
اساسی و کشف انبارهای احتکار کاالهای 
مورد نیاز مردم در سراسر استان خبرداد. 
از زمان آغــاز طرح هدفمنــدی یارانه ها و 
آزادســازی قیمت برخی اقالم اساسی، افراد 
سواستفاده گر بازهم دست به احتکار مهم ترین 
کاالهای اساســی مردم زدند و این کاالها را 
در انبارهــای خود احتــکار کردند. قاچاق 
کاالهای اساسی و توزیع خارج از شبکه دیگر 
معضلی است که سبب می شود اقالم اساسی با 
دشواری بیشتری در اختیار مصرف کنندگان 
قرار گیرد از همین رو نیاز بود با اقدام به موقع 
تمام دســتگاه های ذیربط مانع از سودجویی 
این دسته از افراد شــد. بر همین مبنا پلیس 

هرمزگان از ابتدای شــروع این طرح و حتی 
پیش از آن نیز مقابله با محتکران و سودجویان 
را در دســتور کار خود قرار داده بود و با این 
پدیده های شــوم که به اقتصاد استان و کشور 
لطمه وارد می کند به جــد مقابله می کند. در 
روزهای اخیر نیاز مجموعه اقدامات پلیسی 
سبب شد انبارهای کاالهای اساسی در مناطق 
مختلف استان کشف  شود و در سوی دیگر نیز 
از قاچاق کاالهای اساسی با اقدامات عملیاتی 
و اطالعاتی جلوگیری شــد. در همین زمینه 
فرمانده  انتظامی هرمزگان از کشــف ۱42 تن 
انواع برنج خارجی احتکار شده به ارزش 6۰ 
میلیارد ریال از یک انبار در اســتان خبر داد.
سردار غالمرضا جعفری در جمع خبرنگاران 
و در تشریح این خبر گفت: در راستای تحقق 
شعار ســال و منویات مقام معظم رهبری با 

عنایت به نوســانات و قیمت کاالها در بازار 
داخل طرح مبارزه و مقابله با احتکار کاالهای 
اساسی و ضروری به صورت ویژه در دستور 

کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. 
 وی با اشاره به شناسایی یک انبار احتکار کاال 
افزود: مأموران پس از بررسی دقیق موضوع 
ضمن هماهنگی با مقــام قضائی و با حضور 
نماینده ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان به محل اعزام و در بازرســی از انبار 
مورد نظر  ۱42 تن برنج احتکار شده کشف و 
ضبط کردند ارزش این محموله برابر اعالم نظر 
کارشناسان اقتصادی  6۰ میلیارد ریال عنوان 
شده است. در دیگر کشف مهم پلیس انتظامی 
هرمزگان، بیش از ۸ تن شکر احتکارشده در 
شهرستان پارسیان کشف شد، سرهنگ سید 
غالمرضا حسینی در تشــریح جزئیات این 

خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرســتان 
»پارسیان« با اشراف اطالعاتی و گشت زنی 
های هدفمند در محالت مختلف شهرســتان 
یک انبار احتکار اقالم خوراکی را شناســایی 
و موضوع را در دســتور کار قرار دادند.وی 
افزود: مأموران ضمــن  هماهنگی قضائی با 
تشــکیل اکیپی به محل مورد نظر اعزام و در 
بازدید از انبار مذکور، ۸ تن و۳۰۰ کیلو شکر 
احتکار شده کشف کردند.در شهرستان میناب 
نیز بیش از 5 هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق 
کشف شد، ســرهنگ مهرداد مشوق جانشین 
فرمانده انتظامی اســتان در تشریح این خبر 
گفت: مأموران انتظامی ایســت و بازرســی 
شهید چغازردی شهرستان میناب، حین کنترل 
محورهــای مواصالتی »بندرعباس - میناب 
»به یکدســتگاه کامیون  مشکوک و دستور 

توقف دادند.وی افزود: مأمــوران خودرو را 
متوقف و در بازرسی از آن، 5 هزار و 4۰۰ لیتر 

روغن خوراکی قاچاق کشف و ضبط کردند.
در شهرستان سیریک نیز ۱4 تن آرد خارج از 
شبکه توزیع کشف و ضبط شد، سرهنگ فرهاد 
چراغی فرمانده انتظامی سیریک بیان داشت: با 
تداوم طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با 
قاچاق کاال و عرضه خارج از شبکه به ویژه 
در حوزه کاالهای اساسی و مایحتاج ضروری 

مردم، مأموران انتظامی شهرستان سیریک با 
همکاری یگان امداد این فرماندهی حین کنترل 
و پایش خودرو های عبوری در محور ســه 
راهی گهردو به یک دستگاه کامیون مشکوک 

و به جهت بررسی آن متوقف کردند. 
به گزارش تسنیم، وی افزود: پس از هماهنگی 
با مرجع قضائی و در بازرسی از این خودروی 
میزان ۱4 تن آرد خارج از شــبکه کشف و 

ضبط شد.

ضربه پلیس هرمزگان به محتکران و قاچاقچیان کاالهای اساسی

انبارهای احتکار آرد ، برنج و روغن کشف شد 

حوادث جهان
ارتش یمن هواپیمای جاسوسی عربستان را ساقط کرد 

 سخنگوی ارتش یمن گفت: پدافند هوایی این کشور یک فروند هواپیمای 
جاسوسی »کاریال« عربستان ساخت ترکیه را به دلیل نقض آتش بس جاری 
میان دو کشــور، ساقط کرده است. ســرتیپ یحیی سریع اعالم کرد: پدافند 
هوایی ارتش یمن توانســت این هواپیما را در حالی که آتش بس را نقض 
کرده بــود، در حال انجام ماموریت های خصمانه در حریم هوایی »حیران« 
واقع در استان »حجه« ســاقط کند.به گفته وی، این هواپیما به وسیله یک 
فروند موشک دست ســاز زمین به هوا ساقط شده که هنوز نوع و مدل آن 
فاش نشده است.یحیی سریع تاکید کرد نیرو های مسلح یمن آماده پاسخگویی 
به هرگونه نقض آتش بس یا تجاوز از سوی نیرو های متجاوز است و چنین 
حمالتی عدم تعهد و جدیت نیرو های متجاوز به آتش بس و برقراری روند 

صلح را نشان می دهد.
رهبر شیعیان تاجیکستان به شهادت رسید

 منابع خبری می گویند که رهبر شیعیان تاجیکستان در جریان یک عملیات 
ویژه امنیتی در شهر خاروق تاجیکستان به شهادت رسید.برخی منابع خبری 
گفته اند که »محمد باقر محمد باقروف«، رهبر شیعیان تاجیکستان و از سران 
شیعه در منطقه بدخشان در جریان یک عملیات ویژه امنیتی در شهر خاروق 
تاجیکستان به شهادت رسید.برخی منابع رســانه ای اعالم کردند که شهید 
باقروف در جریان عملیات نیروهای نظامی و امنیتی دولت تاجیکستان در 
شهر خاروق ترور شده است.قابل ذکر است که شهر خاروق طی چند هفته 
گذشته شاهد اعتراض شهروندان برای برکناری فرماندار این شهر بوده است، 
اما نیروهای دولتی با ســرکوب معترضان، ده ها نفر را کشته و زخمی کردند.
هنوز منابع رسمی تاجیکستان به این خبر واکنشی نداشته و مشخص نیست 
که شهادت رهبر شیعیان تاجیکستان به طور دقیق توسط چه کسانی صورت 

گرفته است.
سیل مرگبار در هند و بنگالدش

 باران های شدید باعث وقوع سیل گسترده در بخش هایی از بنگالدش و 
هندوستان شده و جان دست کم 5۷ نفر از شهروندان دو کشور را گرفته است. 
در هند عالوه بر سیل، رانش زمین و رعد و برق باعث مرگ ۳۳ نفر شده و 
زندگی میلیون ها نفر در در ایالت شرقی »بیهار« را تحت تأثیر قرار داده است. 
در بنگالدش نیز حدود دو میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شده اند و این 
کشور شدیدترین سیل دو دهه اخیر خود را تجربه می کند. هنوز هم بسیاری 
از نقاط بنگالدش و مناطق مرزی این کشور با هند، مستعد وقوع سیل هستند. 

طوفان در کانادا قربانی گرفت
 در پی وقوع طوفان شدید در دو استان »انتاریو« و »کبک« در کانادا چهار 
نفر کشته شدند. مقامات محلی اعالم کردند که در پی وقوع طوفان شدید در 
استان های انتاریو و کبک در شرق کانادا، چهار نفر جان خود را از دست داده 
و برق نزدیک به ۹۰۰ هزار خانه قطع شد.پلیس انتاریو در توییتر اعالم کرد 
که بر اثر وقوع طوفان شــدید تابستانی سه نفر جان خود را از دست داده و 
چندین نفر دیگر زخمی شده اند. همچنین قربانی چهارم زنی حدودا 5۰ ساله 

است که به دلیل واژگونی قایقش در رودخانه اتاوا غرق شد.
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حوادث

  

همســرم از مدت ها قبل به دنبال 
عیاشــی و خوش گذرانی رفت و 
اکنون که معتاد شده است و اموالی 
بــرای فروختن نــدارد مرا کتک 

می زند تا خانه ام را بفروشم و ...
زن ۷۱ ســاله که به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی و توهین و فحاشــی از 
همسرش شکایت کرده است با بیان این 
مطالب به مشــاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: 45 ســال قبل »قاسم« 
به خواستگاری ام آمد و با هم ازدواج 
کردیم. او آن زمان شغل ثابتی نداشت 
و بیشــتر روزها را بیکار بود ولی آرام 
آرام وارد بازار شــد و به فروشندگی 
انواع کاالها پرداخت. باالخره اوضاع 
اقتصادی ما رو به راه شــد و صاحب 
شش فرزند شدیم، با آن که همسرم به 
صورت تفننی مواد مخدر مصرف می 
کرد اما مــن موضوع را جدی نگرفتم 
تا این که فهمیدم سه تن از پسرانم در 
کنار پدرشــان معتاد شده اند. آن زمان 
این موضوع موجــب بروز اختالفات 
و درگیــری در خانواده مان شــد که 
همســرم به ناچار یکی از پسرانم را 
از خانه بیــرون انداخت. مدتی بعد آن 
فرزندم را بیهوش در خیابان پیدا کردیم 
و به بیمارســتان بردیم اما او به مدت 
۱۰ ســال در کما ماند و در نهایت نیز 

فوت کرد. در همین ســال ها شوهرم 
منزل شخصی را هم فروخت و به دنبال 
عیاشــی خود رفت. او در این سال ها 
همه دارایی هایش را از دست داد ولی 
من با ارثیه ای که از پدرم رســیده بود 
منزل کوچکی برای خودم خریدم و دو 
پســر معتاد دیگرم را نزد خودم بردم. 
حاال دیگر اوضاع مالی قاسم کامال به 
هم ریخته بود و  نمی توانست مخارج 
زندگی را تامین کند. کار به جایی رسید 
که حتی یک بار منزل را ترک کرد و به 
مــکان نامعلومی رفت ولی بعد از یک 
ماه دوباره بازگشــت و کارت بانکی 
واریز یارانــه را از من گرفت تا بتواند 
هزینه های اعتیــادش را تامین کند. 
اکنون نیز نه تنها هیچ گونه مسئولیتی را 
در قبال خانواده اش احساس نمی کند 
بلکه بعد از 45 ســال زندگی مشترک 
به تازگی فهمیــده ام که با زن دیگری 
آشنا شده است و قصد ازدواج با او را 
دارد بــه همین دلیل مدام مرا کتک می 
زند تا وادارم کند خانه ام را بفروشــم 
و پولــش را در اختیار او بگذارم تا به 
خوش گذرانی هایش ادامه بدهد. چند 
روز پیش نیز با همین بهانه به ســمت 
من حمله ور شد و طوری کتکم زد که 

صورتم زخمی شد.
 حاال هم به کالنتری آمده ام تا ...

پیرمرد خوش گذران! 
مدیر اداره بنادر و دریانودری کیش خبر داددر امتداد تاریکی

نجات جان ۶ خدمه لنج باری در شمال غربی جزیره کیش

ســرویس حوادث// رییس اداره پزشــکی 
قانونی شهرســتان قشم از فوت یک زن و 2 
دختر نوجوان )11 و 1۶ ساله( در اثر تصادف با 

یکدستگاه خودروی شوتی خبر داد. 
دکتر محمدرضا اسالمی اظهار داشت: در اثر وقوع 
این سانحه رانندگی هفت نفر از اعضای یک خانواده 
دچار جراحت و مصدومیت شدند که متاسفانه سه 
نفر از آنان به علت ضربه مغزی در اثر شکســتگی 
جمجمه فوت شــدند.وی ادامــه داد: این حادثه 

رانندگی چهار مصدوم سرپایی نیز داشته است.
رییس اداره پزشــکی قانونی شهرستان قشم تاکید 
کرد: با توجه به انجام رانندگی نامتعارف از ســوی 
این خودروهای شــوتی و رانندگان آنها و تهدید 
جان و مال قشموندان و گردشگران برخورد جدی  
با خودروهای شــوتی در جزیره محور برنامه های 
پلیس باشد.دکتر اسالمی توضیح داد: متاسفانه راننده 
این خودروی شوتی فراری است که تحقیقات بیشتر 

برای یافتن آن از ســوی پلیس و دستگاه قضایی 
در حال انجام اســت.به گزارش ایرنا، وی اضافه 
کرد: متاسفانه استفاده برخی از جوانان از مشربات 
الکلــی، مواد روان گــردان و داروهای خواب آور 
موجب کاهش تمرکز و کاهش ســرعت واکنش 
راننده هنگام رانندگی می شــود و ادراک خطر او 
را مختل می کند که این موارد نیز سهم قابل توجهی 
در تصادفات رانندگی شــهری و جاده ای دارد و 
نیازمند بررسی و پیگیری بیشتر از سوی مسوولین 
است.»شوتی« لفظی محلی و بومی به خودروهای 
حامل قاچاق است، همان سواری هایی که با تغییر 
وضعیت کمک فنرهای چرخ های عقب خودروها 
و باال آوردن آنها اقدام به بار زدن کاالهای قاچاق، 
قاچاق ســوخت و مشــارکت در قاچاق انسان 
می کنند.در بیشــتر موارد پلیس برحســب وظیفه 
این خودروها و بارهای آنهــا را توقیف می  کند، 
اما شــوتی ها نیز با هدف فرار از دست پلیس در 

جاده های فرعی و روســتایی با سرعت باال تردد 
کرده و در بسیاری از مواقع حوادث و تصادف هایی 
را برای دیگر خودروهــای در حال تردد و مردم 
روستاهای حاشیه راه ها رقم می زدند.سرعت باال، 
مخدوش کردن پالک، تقویت موتور خودرو و باال 
بردن کمک فنرهای عقب برای تحمل سنگینی بار از 
مشخصه های خودروهای شوتی است، خودروهایی 
که بیشــتر تویوتا تک کابین و دو کابین، ســمند، 
پژو 4۰5 و پــارس و رانندگان آنها نیز افراد فاقد 
شغل هســتند.خودروهای شوتی که همواره تحت 
تعقیب پلیس هســتند و با سرعت  و حرکت های 
خطرآفرین در جاده های اصلی و فرعی و غیرمجاز 
تردد می  کنند، این اقدام آنها منجر به بروز حوادث 
جاده ای خطرناکی می شود، طوری که به گواه  آمار 
ساالنه چندین خانواده در جزیره قشم جان عزیز 
خود را به دلیل شوتی بودن و یا برخورد با این ارابه 

های مرگ از دست می دادند.

رانندگان خودروهای شوتی برای اینکه بار بیشتری 
جابه جا و از چنگ پلیس فرار کنند از لحظه ای که 
در مبدا پای خود را روی پدال گاز می گذارند همه 
مسیر را با ســرعت بیش از ۱2۰ کیلومتر و بدون 
توقف طی می کنند تا به مقصد برسند، بار را تحویل 
دهند و کرایه خود را بگیرند و باز دل به جاده بزنند.

شاید در نوشتن ساده به نظر برسد اما شوتی سواران 
پیوســته در اضطراب رویارویی با پلیس مبارزه 
بــا قاچاق کاال و در معرض خطــر بروز حوادث 
جاده ای وحشتناک هستند به تعبیری این افراد برای 
تامین معاش خانواده همواره جان خود و دیگران 
را در معرض خطر قرار می دهند؛ همین شــرایط 
باعث ایجاد دلهره و وحشــت در دل قشموندان و 
بروز حوادث دردناک و فاجعه باری شده به نحوی 
که مردم ســرزمین آب و آفتاب در حال تردد در 
جاده های این جزیره زیبا همواره کابوس شوتی ها 

را به همراه دارند.

سه نفر بر اثر تصادف با خودروی شوتی در قشم جان باختند

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

مناقصه عمومی 

شهرداری کوهیج در نظر دارد فراخوان پروژه عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر شهررا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:1401/02/27 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/02/27 الی1401/03/03
- مهلت ارسال پیشنهادات: 10 روز پس ازآخرین آگهی فراخوان )پایان وقت اداری 1401/03/16(

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/17
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: به میزان 5 درصد مبلغ پایه مناقصه واریز به حساب سپرده سیبا 
3100007232002  به نام شهرداری کوهیج یا معادل آن ضمانت نامه بانکی به مدت اعتبار اولیه 3 ماهه از تاریخ 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه می باشد.

فراخوان پروژه عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر شهر کوهیج

شهرداری کوهیج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداری کوهیج

رديف

1

نام پروژه
پروژه عملیات قیر پاشی و آسفالت 

معابر شهر

رشته فهرست بهاء

راه باند فرودگاه 

مبلغ مناقصه )ريال(

7/020/800/000

مبلغ سپرده )ريال(

351/040/000

نوبت دوم

جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم راس ساعت 17روزیکشنبه مورخ 1401/4/5در محوطه ی 
کانون شهید ذاکری قشم,روبروی سوپر همشهری )بلوار ولیعصر(تشکیل می گردد.از کلیه اعضادعوت میشود با در دست داشتن کارت یا دفترچه 

عضویت؛راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.ویا وکیل/نماینده ی خود راکتبا اعالم ومعرفی کنند.
ضمنا به اطالع میرساندکه به موجب ماده 19 آیین نامه  نحوه ی تشکیل  مجامع عمومی :تعدادآرا وکالتی هر عضوحداکثر 3 رای  وهر شخص 
غیر عضوتنها یک رای خواهد بود .و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده ی خود حداکثر تا تاریخ 1401/4/4در محل 
شهرک نریمان پرستوی 8.ساختمان سوم سمت راست ,طبقه ی اول )تلفن 09333580728(حاظر؛تا پس ازاحراز هویت وتایید وکالت؛ .برگه 

ی ورود به مجمع را دریافت کنند.
دستور جلسه:           

 1-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هییت مدیره.
2-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل                                                       

 3-تصمیم گیری در خصوص پرونده ی شرکت وانتخاب وکیل.                        
4-تصمیم گیری در خصوص بدهکاران ونحوه ی پرداخت آنها.                     

5-تصمیم گیری در خصوص حسابرسی شرکت وتامین بودجه آن
6- تصمیم گیری در خصوص توافقات بین اعضا )با واحدشان یابا شرکت

7 تصمیم گیری در خصوص کسانیکه امتیاز را خریداری کرده اند
8-تصمیم گیری در مورد حق جلسه و پاداش هییت مدیره وباز رسی..                                        

9-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 
10-تصمیم گیری در خصوص کسانیکه در زمان آقای نوری و یزدانیار مبالغی پرداخت نموده ولی زمینی برایشان خریداری نشده است.

11-داوطلبان متصدی سمتهای هییت مدیره وبازرسی به موجب ماده 8 دستورالعمل نحوه ی نظارت بر انتخابات تعاونی ها  موظفند حد اکثر تاپنج 
روز پس از انتشار اگهی ,فرم داوطلبی را تکمیل وتحویل هییت مدیره تعاونی نمایند )شماره تلفن جهت هماهنگی 09333580728محمد امیری(

تاریخ انتشار آگهی 1401/03/03آگهی مجمع عمومی عادی سالیاهن تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم 

هییت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان شهاب قشم

دو  تیراندازی  پی  در  سرویس حوادث// 
موتورسوار با کلت، یکی از مدافعان حرم 
درمقابل منزلش ترور و به شهادت رسید. 
 عصر یکشــنبه درخیابان مجاهدین اسالم 
یکــی از مدافعان حرم مقابل منزل توســط 
دو موتورســوار با اســلحه کلت مورد سوء 
قصد قرار گرفت. بر پایــه این گزارش این 
مدافع حرم بر اثر شدت جراحات به شهادت 
رسیده است. گفتنی اســت ماموران پلیس 
پایتخت در محل حضور داشته و تحقیقات 
تکمیلی ادامه دارد. یکی از شــاهدان عینی 
خودرو پراید مواجه شدم که عرض کوچه را به کوچه غالمیان را داشــتم با یک دستگاه حادثه ترور گفت: از خیابان قائن قصد ورود 

بسته بود و در حالی که درب صندوق عقب 
خودرو را باز نگه داشته بود اجازه ورود به 

خودروها نمی داد.
به گزارش فارس، وی ادامه می دهد ماشین ها 
مجبور شدند مســیر را دور زده و از طرف 
دیگر کوچه از خیابان مجاهدین اسالم وارد 
کوچه غالمیان شوند. شاهد دیگر ماجرا که 
از همسایگان شهید صیاد و اولین کسی است 
که بــا اورژانس تماس می گیرد نیز می گوید 
همزمان با صدای ممتد تیراندازی صدای گاز 
شدید یک دستگاه موتور سیکلت در کوچه 

را شنیده است.
او می گوید وقتی خودم را به کوچه رساندم 
با پیکر نیمه جان شــهید صیاد مواجه شدم و 

بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم.

ترور یکی از مدافعین حرم درخیابان مجاهدین اسالم



روابط عمومی اداره کلته سیگار یا کبریت نیم سوخته را در طبیعت رها نکنیم
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

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

سه شنبه 3 خرداد 1401

22 شوال 1443

سال بیست و یکم شماره 3888

شهرستان

پیشرفت 7۰ درصدی بیمارستان محلی درگهان
 سرویس شهرستان// فرماندار شهرستان قشــم از پیشرفت ۷۰ درصدی 
بیمارســتان محلی شهر درگهان که با مشارکت خیرین در حال ساخت است، 
خبر داد. محمد محمدحســینی در بازدید از  بیمارستان در حال ساخت شهر 
درگهان ضمن قدردانی از مشارکت خیرین در تامین زیرساخت های عام المنفعه 
گفت: عالوه بر شــهر درگهان، روســتاهای هلر، کــووه ای، گیاهدان و دیگر 
روستاهای مسیر الفت درگهان، شهر رمکان و روستاهای اطراف از خدمات 
این مجموعه درمانی اســتفاده خواهند کرد.در این بازدید، نماینده خیر با ارائه 
گزارشی گفت: بیمارستان محلی شهر درگهان با 25۷۰ متر مربع زیر بنا شامل 
اورژانس، آزمایشگاه، کلینیک تخصصی، رادیولوژی، زایشگاه، دندان پزشکی و 
اتاق عمل است و یکهزار متر مربع فضای خانه پزشک نیز پیش بینی شده است.

سید یعقوب دریانورد افزود: برای این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی 
تاکنون ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.دریانورد، اعتبار کلی مورد نیاز برای 
اتمام این پروژه را 2۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد.وی به مشکالت حقوقی پیرامون 
زمین بیمارستان با سازمان منطقه آزاد در دوره گذشته اشاره و اظهار امیدواری 
کرد: در دوره جدید مباحث کامال رفع شــود.فرماندار قشم همچنین از پروژه 
آسفالت جاده بین روستایی نقاشه_ سلخ در غرب جزیره بازدید کرد و به معاون 
هماهنگی امور عمرانی و بخشــداران ماموریت داد: در حوزه مسوولیتی خود 
پیشرفت ها و موانع را هفتگی رصد و پیگیری کنند. به گزارش ایسنا، آسفالت 
جاده بین روستایی ساحلی  نقاشه- سلخ  به طول ۱2 کیلومتر  با اعتبار ۱2۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتانی  با ۹5 درصد پیشرفت در حال انجام 

است.  این جاده مسیر دسترسی مردم به ساحل را هموار می سازد.

مدیر جدید فرهنگ و ارشاد بندرخمیر معارفه شد
 امین درساره سرویس شهرستان// آیین معارفه مدیر اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان بندرخمیر برگزار و موسی رونما به عنوان مدیر جدید این اداره 
معرفی شــد.به گزارش خبرنگار دریا؛ این آیین  با حضور فرماندار بندرخمیر، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان و معاونین ایشان ، شهردار بندرخمیر 
و مسئوالن انجمن های فرهنگی شهرستان برگزار شد از زحمات ۸ ساله کاظم 

قنبری رئیس پیشین تقدیر و حکم سرپرستی به موسی رونما اعطاء شد.

افتخارآفرینی دانش آموزان بندرخمیر در آزمون کیفیت بخشی کنکور 
 امین درســاره سرویس شهرســتان// مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
بندرخمیر با تقدیر از مجموعه عوامل برگزاری آزمون های کیفیت بخشی که 
توســط اداره کل آموزش و پرورش استان اجرا می شود گفت: این دوره ها با 
استقبال خوب دانش آموزان مدارس شهرستان بندرخمیر همراه بوده است و از 
ابتدای آزمون ها نیز شاهد موفقیت و کسب رتبه های خوب آنها در آزمون ها 
بوده ایم.  به گزارش خبرنگار دریا؛ علی یگانه افزود: در چهارمین دوره آزمون 
کیفیت بخشــی دانش آموزان مهدی درویشی رتبه دوم استانی رشته انسانی، 
مهدی فروزنده رتبه سوم استانی رشته انسانی، میکاییل فاضلی رتبه سوم استانی 
رشــته تجربی از دبیرستان شهید بهشتی و خانم فاطمه صفائیان  نیز رتبه سوم 
استانی رشته ریاضی از دبیرستان نجمیه رویدر کسب کردند.یگانه تصریح نمود: 
نتایج خوب دانش آموزان شهرستان از میان مناطق 22گانه آموزش و پرورش 
استان  در آزمون های آزمایشی کنکور امید پذیرش دانش آموزان این منطقه را 
در دانشگاه های معتبر کشور تقویت می کند.وی با قدردانی از مدیران مدارس 
و معاونین و کارشناسان آموزشــی خواستار تداوم کارگاه های مشاوره ای و 
آموزشی برای ارتقای کیفیت تحصیلی دانش آموزان در مدارس شهرستان شد.

خبری

 

)قسمت سوم(
سرویس شهرستان// پوشش مردم بندرخمیر عالوه 
بر اقلیم از مهاجرت و ســفرهای دریایی نیز تاثیرات 
زیادی پذیرفته است. بســیاری از زیورآالتی که در 
بندرخمیر قدیم مورد اســتفاده قــرار می گرفت از 
هندوستان در سفر دریایی آورده می شد. سفرهای 
دریایی به هند در گذشته های دور انجام می گرفت و 
از بندرخمیر هم همانند بندرکنگ و جزیره قشم، بغله 
ها به سفر هندوستان برای بردن خرما و آوردن چوب 
برای ساخت لنج می رفتند. عالوه بر آن دریانوردان 
بندرخمیری در لنج هــای دریانوردان بندرکنگی و 

جزیره قشمی به سفر هندوستان 
می رفتند. دریانوردان بندرخمیری در زمان بازگشت 
از ســفر هند، با خود زیورآالتی نظیر میل، پدری و 
غیره را برای خانواده خود و برای فروش می آوردند. 
زیورآالت طرفداران زیادی در بنادر و مناطق جنوبی 

ایران از 
قدیم االیام تاکنون داشته است. هندی ها همواره در 
اقتصاد دریامحور خلیــج فارس فعال بودند و بانیان 
هندی تقریبا تجارت بندرعبــاس و بنادر اطراف را 
در برهه های زمانی بر عهده داشــتند. بســیاری از 
زیورآالت هــم از طریق همین بانیان هندی از دوره 
صفویه بــه بعد وارد بنادر ایران مــی گردید. طالی 
هندی و نقــش و نگاری که در ایــن طالها وجود 
داشت، همواره برای اســتفاده کنندگان آن جذابیت 
ایجاد می کرد. اما در چند سده اخیر بیشتر زیورآالتی 
که از طال و نقره ساخته شده بود به وسیله دریانوردان 
بندرخمیــری از هند و یا از دبــی وارد این بندر می 
گردید. این زیور آالت توسط فروشندگان دوره گرد 
که بیشتر زنان بندرخمیری بودند به خانواده ها فروخته 
می شد. این زنان تبحر خاصی در فروش زیورآالت 
داشته و مورد اعتماد خانواده های بندرخمیری بودند. 
آن هــا طالهای کهنه را دریافت نموده و با طالی نو 
تعویض می کردند و بــرای خود ترازوهای کوچک 
و معیار سنج هم داشــتند. البته در بستر زمان آن ها 
قیمت زیورآالت را به خوبی تشخیص می دادند. این 
نوشــتار که با حمایت های فرهنگی شورای اسالمی 
شهر بندرخمیر و شهردار فرهنگ دوست و پر تالش 
این شهر جناب آقای مهندس جواد محمودی به رشته 
تحریر در می آید در نظر دارد به گوشه های دیگری 
از پوشش مردم بندرخمیر و به ویژه نقش زیورآالت 
در این پوشش به صورت مفصل بپردازد و نشان دهد 
که این زیورآالت در بســتر زمان تغییرات زیادی در 

بندرخمیر داشته اند.

زیورآالتی که در گذشته در بندر خمیر مورد استفاده 
قرار می گرفت، با زیورآالت کنونی متفاوت می باشد. 
استفاده از نقره در کنار طال در زیورآالت گذشته مردم 
بندرخمیر بیشتر بوده اســت.حتی در پای کودکان و 
نوزادان نیز در گذشته زیورآالت استفاده شده و بیشتر 
این زیورآالت از طال نبوده اســت. شاید ارزان بودن 
طال و نقره در گذشــته این کمــک را به خانواده ها 
می کرد که از زیورآالت بیشتری استفاده نمایند. اگر 
به حجم پوشــش زیورآالتی که زنان بندرخمیر اعم 
از النگو، دستبند، گوشــواره، پدری، میل، گردنبند و 
غیره در گذشته و به ویژه چند دهه پیش می پوشیدند 
توجه گردد به خوبی مشخص می شود که در گذشته 
زیورآالت بیشتر مورد استفاده قرار می گرفته است. 
این مهم مختص به جامعه بندرخمیر نبوده و بیشــتر 
مناطق جنوبی ایران به این صورت بوده است. برخی 
از زیورآالت نظیر پدری که در بینی استفاده می کردند 
و تقلید شده از زنان هندی بود،)سید عبدالجلیل قتالی، 
مصاحبه، ۱4۰۱( در حال حاضر به ندرت استفاده می 
شود و دختران جوان از پدری استفاده نمی کنند. در 
کنار پدری که بر روی یکسوی فوقانی بینی قرار می 
گرفت، از بالغ نیز به ســبک زنان هندی استفاده می 
شد. بالغ در بخش پایینی بینی قرار می گرفت. پدری 
هم شکل های متعددی داشت و زنان مسن از پدری 
های بزرگتری استفاده نموده و دختران جوان از پدری 
کوچک استفاده می کردند. برخی از زنان متمول بند 
برقع آنان از طال یا نقره بوده است. برخی از زنان نیز 

از حلقه طال بین بند برقع و خود برقع استفاده 
می کردند.) ســید محمد رضــا آل عبایی، مصاحبه، 
۱4۰۱( اســتفاده از نقره در پوشش مردم بندرخمیر 
به ویژه در لباس های آن ها زیاد بود. برخی از مقنعه 
های توری آن ها از تزیینات نقره بافته می شد. حتی 
زنان و مردان بندرخمیری در دو الی ســه دهه پیش 
از روکش طال بر روی دندان های خود اســتفاده می 
کردند. برخی از آن ها پــس از روکش کردن دندان 
های پوسیده برای این که استحکام آن ها بیشتر گردد 
از روکش طالی زرد و سفید استفاده می کردند. اما در 
حال حاضر این پوشش طال بسیار اندک شده است. 
اما هنوز هم برخی افراد مسن در بندرخمیر که وضع 
مالی خوبی داشتند، دارای دندان هایی با پوشش طال 

می باشند.
اســتفاده از گردنبندهــای متعدد در پوشــش مردم 
بندرخمیر معمول بوده است. این گردنبندها نام های 
متعددی در بندرخمیر داشــته است. نام یکی از این 
گردنبندها مرتعشــه بود که مــی لرزید و و نام آن از 
رعشــه یعنی لرزیدن گرفته شــده است. بسیاری از 
گردنبندهــا دارای نگین هــای رنگارنگ بوده و در 
برخی از گردنبندها از مروارید و ســایر نگین های 

گرانقیمت نیز اســتفاده می گردید. الزم به ذکر است 
که افراد متمول و متوســط به باال می توانســتند از 
زیورآالت گران بها اســتفاده نماینــد و همه مردم 
بندرخمیر تــوان خرید زیورآالت گــران قیمت را 
نداشتند. زنان بندرخمیری همانند زنان سایر مناطق 
جنوبی ایران، بیشتر زیورآالت خود را در عروسی ها 
می پوشیدند و یک نوع رقابت نیز در بین زنان متمول 
جامعه در ارتباط با پوشش زیورآالت وجود داشت. 
به عبارتی اگر خانم و یا دختری در عروسی و غیره 
زیورآالت زیادی می پوشید نشان از تمول خانوادگی 
و دارایی او داشــت. در روزهای عادی معموال زنان 
به پوشیدن النگو، انگشــتر و گردنبند ساده اکتفا می 
کردند. زنان مســن انگشتر طالی مطابق با سن خود 
در دســت می کردند و دختران و زنان جوان هم از 
زیورآالت همگام با ســن خود استفاده می نمودند. 
نگین در انگشــتر زنان کاربرد زیادی داشت. آن ها 
با سلیقه خود انگشتر با نگین های متعدد را انتخاب 
می کردند. نگین های شاد بیشتر متعلق به سنین جوان 
تر بود. در برخی از موارد دخترانی که عقد یا ازدواج 
می کردند، از خانواده و اقوام نزدیک انگشتر یا برخی 
دیگر از زیــورآالت به آن ها هدیه داده می شــد. 
معموال در مناطق جنوبی ایران و از جمله بندرخمیر 
بــه عروس جهیزیه داده نمی شــود، اما طال و زمین 
به مناســبت ازدواج می دهند. پدر عروس به دختر 
خود طال و جواهرات داده در زمان عروسی هم نشان 
داده  می شــود که این طالها از طرف پدر عروس به 
او داده شده اســت. همراه چمدان لباس که از خانه 
عروس به خانه داماد برده می شــود، طال هم هست. 
از ســوی دیگر خانواده داماد هم به عروس طال می 
دهند. همراه با انگشــتر نامزدی مقداری طال هم به 
عروس داده می شود. این رســم از گذشته تا کنون 
در بندرخمیر رایج می باشد. البته مقدار زیورآالت و 
انواع آن در بندرخمیر بستگی به توان مالی افراد دارد 
و در بســیاری از موارد افراد کم بضاعت توان خرید 
زیوآالت را نداشتند. در حال حاضر بدلیجات طال در 
بندرخمیر، همانند ســایر مناطق کاربرد زیادی دارد. 
این بدلیجات جالی خاصی داشــته و توسط افرادی 
که بضاعت و توان مالی زیــادی برای خرید طالی 
اصلی ندارند، مورد اســتفاده قرار می گیرد. پس از 
کشف نفت در ایران و کشورهای حوزه جنوبی خلیج 
فارس در ســده بیســتم میالدی و بهتر شدن اوضاع 
اقتصادی مردم، زیورآالت و به ویژه طال نقش زیادی 
در پوشش مردم بندرخمیر ایفا نمود و حتی بخشی از 
ساعت های مردانه و زنانه که مورد استفاده خانواده 
های متمول بوده، از طال ساخته شده بود. استفاده از 
نقره هم در دوران گذشته در زیورآالت مردم کاربرد 
زیادی داشت و همانگونه که عنوان گردید بسیاری از 

زیور آالتی که در پا اســتفاده می گردید، نظیر میل و 
غیره از نقره ساخته شده بود. 

با پایان یافتن ســفرهای دریایی مردم بندر خمیر به 
هندوســتان در لنج های خودشان و لنج های مردم 
بنادر دیگر، بیشــتر زیورآالت مــردم بندر خمیر از 
بازارهای داخلی ایــران و یا از دبی تهیه می گردید. 
طالی هندی بیشــتر از دبی وارد بندرخمیر می شد. 
به تدریج طالفروشی ها کار فروش طال را با مقیاس 
و معیار مشخص بر عهده گرفتند و فروشندگان دوره 
گرد طال جای خود را به طالفروشی ها دادند و برخی 
از طالفروشان بندرخمیری در بازار طالی بندرعباس 
هم فعال گردیدند. بازار بدلیجات طال هم در بندرخمیر 
و بندرعباس مــکان خرید برخی از زیورآالت برای 
زنان بندرخمیری گردید. اما نقش نقره در زیورآالت 

بندرخمیر، همانند بسیاری از بنادر دیگر کم گردید. 
بسیاری از زیورآالت نقره ای که سبک هندی داشته 
و به تقلید از هندی هــا در بندرخمیر کاربرد زیادی 
داشت، در حال حاضر رنگ باخته است. استفاده از 
خلخال که در پای بانوان استفاده شده و از جنس نقره 
بود هم در حال حاضر در بندرخمیر کاربردی ندارد، 
در صورتی که در گذشته استفاده زیادی داشته است. 
زیورآالت و اســتفاده از آن ها در هر جامعه نشــان 
از ثروت، هنر و ســبک زندگی مردم آن جامعه نیز 
دارد. در نوشتار آتی تالش به بخش های دیگری از 
زیورآالت شهر بندرخمیر و سیر تحولی که در پوشش 
مردم بندرخمیر با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی پرداخته شده و نشان داده شود که عوامل 

موثر بر پوشش مردم بندرخمیر چه بوده است.

پوشش مردم بندرخمیر در بستر تاریخ
دکترمحمد حسن نیا / دریا

@ gmail.comM.hassannia1354

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000194016 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000361787.

شاکي: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد اسالمبولي -  کوچه --17 ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد 

اتهام: شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل 44 قانون اساسي
 گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد پرونده کالسه 140140920000194016 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 43885/ 181/ن- 
مورخه 1401/02/19 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی 
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت 

به صدور تصمیم مینماید .
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 157 به مساحت 250/84 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/67 
مورخ1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با 
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب 

به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000194061 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000362058.

شاکي: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد اسالمبولي -  کوچه --17 ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد 

اتهام: شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل 44 قانون اساسي
 گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد پرونده کالسه 140140920000194061 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 43883/ 181/ن- مورخه 
1401/02/19 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به 

صدور تصمیم مینماید .
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 159 به مساحت 342/82 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/69 
مورخ1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با 
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب 

به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000193868 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000361158.

شاکي: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد اسالمبولي -  کوچه --17 ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد 

اتهام: شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل 44 قانون اساسي
 گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد پرونده کالسه 140140920000193868 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 43349/ 181/ن- 
مورخه 1401/02/19 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی 
گردیده دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت 

به صدور تصمیم مینماید .
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 152 به مساحت 264/13 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/62 
مورخ1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با 
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب 

به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان

دادانهم 
پرونده کالسه 140140920000194049 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140140390000361934.

شاکي: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خالد اسالمبولي -  کوچه --17 ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( با نمایندگی آقای احسان کشاورز فرزند احمد 

اتهام: شکایت برخالف واقع در دعاوي اصل 44 قانون اساسي
 گردشکار: بتاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد پرونده کالسه 140140920000194049 تحت نظر است دادگاه به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است مالحظه می گردد از نمایندگی محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان مکاتبه ای به شماره 43884/ 181/ن- مورخه 
1401/02/19 گردیده و با توجه به اینکه امکان هر گونه اقدام جهت تعیین تکلیف قانونی ملک موضوع پرونده منوط به صدور حکم سرپرستی گردیده 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه احدیت متعال در خصوص درخواست ستاد یاد شده به شرح آتی مبادرت به 

صدور تصمیم مینماید .
» قرارسرپرستی «

 در خصوص یک قطعه زمین واقع درشهرستان میناب ،محله شنبه چاالکی، جنب زمین 8 هکتاری ستاد قطعه 158 به مساحت 291/94 متر مربع که حسب پاسخ شماره 1401/68 
مورخ1401/01/21 کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور غیر محصور و فاقد سابقه ثبتی معرفی و اعالم داشته اند امکان تصرف از سوی اشخاص زمین خوار و سودجو میباشد با 
عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده قطعه مذکور متضمن این مطلب است و فاقد سابقه ثبتی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تصرف در ملک ، الزم است یک 
مرجع قانونی با تصدی موقت اموال نسبت به تهیه گزارش جامع و اداره موقت اموال تعیین شود تا از حقوق صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی محافظت نموده و مانع 
تضییع آن شود دادگاه با استناد به تبصره های مواد 10 و 20 اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرار سرپرستی نمایندگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( استان هرمزگان را در ملک مذکور صادر و اعالم میدارد بر اساس این تصمیم ستاد موظف خواهد بود وفق مقررات و تا زمان صدور رای دادگاه صالح در 
ماهیت موضوع و تعیین تکلیف قطعی مال موضوع پرونده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام و گزارش اقدامات خود را مستمرا به این دادگاه ارائه نماید . مقرراست دفتر مراتب 

به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی هرمزگان ابالغ تا پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش دادگاه وفق ماده 10 قانون صدر البیان تصمیم بعدی را اتخاذ نماید .
مختار صادقي رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان

قوه قضائیه 
دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
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یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
شما امروز موجی از هیجان را درون خود حس می کنید، 
اما مسئولیت های قبلی تان مانع از این می شود که دست 
به عمل بزنید. حتی در برابر فشــارهای سخت برعهده 
گرفتن مسئولیت هایتان، دوری گزیدن از خیال پردازی کمکتان می کند 
که زودتر از موقع کارها را انجام دهید. اما مشــکالتی هم هســت که 
نمی توانید تغییرشان دهید، پس سرنوشت خود را قبول کرده و مشغول 
شوید. نگران نباشید؛ تفریح و سرگرمی هم بعد از کار به سراغتان می آید.

  اردیبهشت :
امروز آرام گرفتن تبدیل به چالش شــده است، چراکه 
عطارد در نشانه شما با بهرام نگران در یک دام گرفتاره 
شده اند. به جز اینکه شما در طول روز به تمام افکارتان 
با دقت گوش فرا می دهید، ممکن اســت از برخوردهای زبانی افراد 
دیگر خشمگین شوید، چراکه فکر می کنید مورد تهدید قرار گرفته اید. 
به هرجهت اکنون صحبت هایی که بدون فکر قبلی به زبان می آیند مفید 

نخواهند بود. 
  خرداد :

سیاره بخت شــما یعنی عطارد امروز شما را به دردسر 
می اندازد، بخصوص اگر فکر کنید بیشــتر از افراد دیگر 
می دانید. شــما به اندازه کافی باهوش هســتید، اما اگر 
بخواهیــد به طور دائم و به طرز طعنه آمیزی هوشــتان را به نمایش 
بگذارید، کار خیلی نامناســبی انجام داده ایــد. افراد دیگر مطمئنا از 
سلطه جویی و پرخاشگری زبانی و بی رحمانه شما خسته می شوند. 
آنها همین که از صحبت های تند و تیز شــما ناراحت شوند، به راحتی 

می توانند با ترک کردن محل به گفتگو خاتمه دهند.
  تیر :

اگر تنها کسی باشید که مســئولیت های افراد دیگر را 
بهشــان یادآوری می کنید اعصابتان بــه هم می ریزد!! 
شــما امروز می خواهید به اندازه هر فرد دیگری تفریح 
و سرگرمی داشته باشید، بنابراین دوست ندارید در موضع قدرت واقع 
شــوید. اگرچه وسوسه شده بودید که قاطعانه دست به عمل بزنید، اما 
احتماال رنجش و ناراحتی تان را بــروز نداده و همانطوری که ازتان 
انتظار می رفت رفتار می کنید. دلســرد نشوید؛ شما بعدا در طول هفته 

برای تفریح کردن هم وقت خواهید داشت.
  مرداد :

باوجود اینکه می دانید هر فکری که در ســرتان دارید 
را باید همین االن اجرا کنید، درباره یک مســئولیتی که 
نمی توانید حفظش کنید با احتیاط عمل می کنید. اعتماد 
به نفس شما با واقع بینی همراه شده است و همین بهتان اجازه نمی دهد 
خیلی خیال پردازی کنید! اما خیلی هم جدی نشــوید، وگرنه فرصت 
خیلی خوبی که همین االن جلوی رویتان قرار دارد را از دست می دهید! 
یادتان باشد برای اینکه بتوانید به اهداف عالی خود برسید باید فراتر از 

آسایش و راحتی خود قدم بردارید.
 شهریور :

امروز ثابت قدم بودن برای شــما چندان راحت نیست، 
برای اینکه فکرتان بی قرار شــده و برای رســیدن به 
رضایت به دوردستها پرواز می کند. اما احتماال اهدافتان 
فراتر از دسترس شما باقی می مانند. وقتی که به مقصد نزدیک می شوید، 
عمدا آنرا به جای دیگر و حتی دورتر منتقل می کنید. این اســتراتژی 
برای اندازه گیری کردن میزان سازندگی شما نیست. بلکه تنها راه ساده 
ای است که بهتان انگیزه می دهد تا محدوده های جدید بیشتری را تحت 

پوشش قرار دهید.
 مهر :

شــما احساس می کنید که در محل کار باید بر مقاومت 
افراد دیگر چیره شوید. شما آماده هستید که برای عضو 
شدن در تیم هر کاری را انجام دهید، اما ظاهرا یک نفر 
بدون هیچ دلیل واضحی با شــما مخالفت می کند. به جای تالش برای 
ایجاد کردن ارتباط عاطفی، سعی کنید فقط کمی تغییر جهت بدهید. اگر 
فرد مذبور کناره گیری شــما را ببیند، خودش فضایی را برای صحبت 

کردن با شما فراهم می کند.
 آبان :

شما امروز برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی 
به خودتان زحمت بدهید، اما شاید مجبور باشید هرچیز 
بــی اهمیت تری از جواب »مثبت« را قبول کنید. اگرچه 
شــما امید دارید که به جوابی قطعی برسید، اما هنوز خاکستری های 
زیادی بین رنگ سفید و سیاه وجود دارد! فراموش نکنید دست یابی به 
نتیجه ای روشن و واضح به حدی که بتوانید برنامه ریزی های دیگری 
هم داشته باشــید، چند روزی طول می کشد. برای رسیدن به موفقیت 
عجله نکنید؛ درغیر این صورت امکان دارد در مســیر نادرستی قرار 

گرفته و بیش تر از وقتی که الزم دارید را تلف کنید.
   آذر :

امروز دانســتن اینکه دقیقا چه می خواهید برای شــما 
چالش برانگیز شده است! ابتدا هر چیزی خوب به نظر 
می رسد، اما بعد می فهمید که تصور نادرستی داشته اید و 
استدالل هایتان نیز نادرست به نظرمی آیند. حتی اشتباهات افراد دیگر 
نیز می تواند شــما را به دردســر بیندازد. به جای بدتر کردن اوضاع، 
همــان کاری را بکنید که وقتی شکســت می خورید باید انجام دهید: 
توقف!! تاموقعی که شــرایط خود را دوباره به دست نیاورده اید هیچ 

قدمی برندارید.
 دی :

شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل 
از شــروع کردن یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. 
متاسفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق نباشد و شاید 
مجبور شوید قبل از به دست اوردن آمادگی الزم پروژه بعدی را شروع 
کنید. شما نمی توانید آنچه را که باید بر پایه اعتقادات تان انجام دهید را 
پیش داوری کنید. معوق گذاشتن داوری عاقالنه است، اما الزم است که 

حداقل حدس و گمان بزنید.
  بهمن :

مالک قرار دادن رویاهایتان برای زندگی اکنون برای شما 
یک موهبت به شــمار می آید. از یک سو آنها به شدت 
الهام بخش هستند، خصوصا وقتی که ایده های خود در 
مورد آینده را با یکی از دوســتان خود مطرح می کنید. ولی از ســوی 
دیگر شما امروز می توانید چنان غیر واقع بین باشید که خودتان را در 

دام شکست بیندازید. 

  اسفند : 
امروز در حالیکــه آدرنالین تان باال رفته و نیاز فوری به 
چیزهایی که نیاز داری پیدا می کنید، شــما خیلی عجله 
دارید و آماده اید که موانع را از ســر راه بردارید. شما در 
فکر این هستید کاری را انجام دهید که تمام کسانی که فکر می کنند شما 
را خوب می شناســد را شگفت زده کنید. االن وقت این است که تمام 
فرضیه ها در مورد خودتان را باطل کرده و پیش داوری هایی که تنبل 

جلوه تان می دهند را از بین ببرید. 

04:2۶:1۶ اذان صبح
05:53:13
12:41:3۹
1۹:30:21
1۹:48:32

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:42:30 اذان صبح
0۶:15:0۹
13:12:0۶
20:0۹:21

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:42:15 اذان صبح
0۶:11:2۶
13:03:22
1۹:55:35
20:14:0۹

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:00:23 اذان صبح
05:30:1۷
12:23:1۷
1۹:1۶:35
1۹:35:1۶

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب

04:33:03 اذان صبح
0۶:03:11
12:5۶:32
1۹:50:11
20:08:54

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:12:3۶ اذان صبح
05:43:42
12:38:2۷
1۹:33:30
1۹:52:23

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:33:02 اذان صبح
0۶:04:4۷
13:00:2۷
1۹:5۶:2۶
20:15:25

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب

04:1۷:2۶ اذان صبح
05:51:02
12:4۹:15
1۹:4۷:48
20:0۷:05

 طلوع آفتاب
اذان ظهر

غروب آفتاب
 اذان مغرب20:28:2۹ اذان مغرب اذان مغرب

سرویس سالمت // استرس و فکر زیاد 
روی سالمت  مخربی  تاثیرات  تواند  می 
بدن بگذارد اما روش های ساده ای برای 

کاهش و متوقف کردن آن وجود دارد. 
2 عامل مخرب و تاثیرگذار استرس و فکر 
زیاد ذهن و روح را درگیر می ســازد، دهها 
راه و روش برای رهایی از این حالت کشف 
شده است اما ساده ترین آنها راهی است که 

هرکسی می تواند به سادگی انجام دهد.
مهمترین مورد برای ترک این استرس ها فقط 
الزمه داشتن یک فکری سالم می باشد. یکی 
 )Hans scHroder( از دانشمندان به نام
برای این مطالعه از چندین دانشجو که استرس 

داشتند و بسیار مضطرب بودند استفاده کرد.
 flanker« او از دانشجویان خواسته بود تا
task« را که بر مبنای کامپیوتر را که میزان 

دقت پاسخ دهی و سرعت عکس العمل آنها 
را می ســنجد، انجام دهند یعنی به عبارت 
دیگر می توان گفت که یک نوع پرســش و 

پاسخ با دقت باال را انجام دهد.
نیمی از دانشــجویان خواســته بودند که از 

احساســات و افکار عمیق خود به منظور 
درخواســت استادشــان به مدت ۸ دقیقه 
بنویســند و به نیم دیگر دانشــجویان زمان 
بیشتری داده شــده بود تا در مورد کارهایی 
که در روز گذشــته خود انجــام داده بودند 

بنویسند.

محققان این افــراد را بطور کامل تحت نظر 
گرفتند و رفتار آنها را بررسی کردند و در انتها 
دریافتند کــه هر دو گروه حدودا با یکدیگر 
کاری که باید انجام می دادند را انجام دادند 
ولی گروه دوم کاری که برعهده شان بود را 

بهتر و سریعتر انجام دادند.

 نوشتن راهکاری بسیار ساده و البته 
تاثیر گذار در کنترل استرس و فکر زیاد

ایــن تحقیق نشــان داد افرادی کــه دائما 
مضطرب، روزنامه نگار یا نویســنده هستند 
ممکن است در آینده برای انجام وظایف خود 

کمتر استرس داشته باشند.

 )Jason Moser( دکتر جیســون موزر
استاد دانشکده روانشناسی و مدیر آزمایشگاه 
روان شناسی بالینی در طی این مطالعه بیان 
کرد :نوشــتن باعث می شود که ذهن کمتر 
درگیر شــود و انسان نیز کمتر استرس های 
بی خود داشــته باشد و می تواند در تقویت 

حافظه نیز موثر باشد.
  دیگر تحقیقات

این اولین مطالعه نیست که بیان می کند نوشن 
باعث می شود که اســترس به مرور زمان 
کوتاه از بین برود. در ســال ۱۹۸6 میالدی 
جیمــز پنبانکر مطالعه ای را انجام داد که در 
طی این مطالعه دریافت نوشــتن می تواند 
استرس را کاهش دهد و به مرور زمانی اندک 
می تواند آنرا از بین ببــرد و دریافت که با 
نوشتن خاطرات و تجربیاتتان بر روی کاغذ، 

قادر به درک بهتر آن خواهید بود.
نوشــتن می تواند دید ما از زندگی را تغییر 
دهد و یک نوع دید زیبا داشــته باشــیم و 
می توانــد به راحتی در روابط عمومی ما نیز 

تاثیر بگذارد و تمرکزمان نیز بیشتر شود.

سرویس سالمت // سازمان دامپزشکی اعالم 
کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 7 نفر بیمار 
مبتال به تب کریمه کنگو شناسایی شده اند 

که متاسفانه 1 نفر فوت شده است. 
سازمان دامپزشکی کشــور اعالم کرد: از ابتدای 
سال جاری تا کنون ۷ نفر بیمار مبتال به تب کریمه 
کنگو شناسایی شــده اند که متاسفانه ۱ نفر فوت 

شده است.
این سازمان اعالم کرد: شرایط پیشگیری و درمان 
بیماری تب کریمه کنگو در کشــور مهیا است. لذا 
از مردم عزیز خواستاریم که توصیه های سازمان 

دامپزشکی را جدی بگیرند.
براین اســاس، تب کریمه کنگو بین انسان و دام 
مشترک اســت و در صورت عدم رعایت نکات 

بهداشتی، انسان مبتال خواهد شد.
این بیماری با رعایت چند اصول ســاده بهداشتی 
رو به افزایش نخواهد رفت که به شرح ذیل است.

۱- حذف کنه ناقل بیماری از طریق سمپاشــی و 
حمام دادن دام ها و سمپاشی و ضدعفونی نمودن 

اماکن دامی طبق نظر دامپزشکی.
2- خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن 

دام.
۳- خودداری از تماس غشــاهای مخاطی بدن 
)نظیر چشم و دهان ( با ترشحات و خون دام آلوده.
4- خــودداری از کشــتار دام در محل های غیر 

مجاز.
5- تهیه گوشــت مورد نیاز از محلهای مطمئن و 

تحت نظارت دامپزشکی.
6- نگهداری گوشــت تازه دام به صورت کامل 
به مدت 24 ســاعت در در مــای 2 تا 4 درجه 

سانتیگراد.) دمای یخچال(
۷- روش هــای حفاظت شــخصی در تماس با 
ترشحات و خون حیوان )پوشیدن دستکش ، لباس 

بلند ، چکمه ، ماسک و عینک(.
۸- اجتناب از خوردن جگر خام ونیم پخته.

۹- ویروس در برابر حرارت حســاس است لذا 
پختن گوشت باعث از بین رفتن ویروس می شود.

۱۰- در صــورت ایجاد هرگونه زخم یا جراحت 
جلدی در حین کشــتار و با بروز عالئم بیماری، 

سریعا به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.

سرویس ســالمت // معاون بیمه ای سازمان بیمه 
سالمت، از پوشش بیمه ای مادران باردار فاقد بیمه 
ناباروری  از هزینه های درمان  مالی  و حمایت های 

خبر داد.
مهدی رضایی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی 
بیمه، مادران باردار فاقد بیمه درمانی تا دوران شیردهی 
نوزاد به مدت دو ســال تحت پوشش بیمه رایگان قرار 
می گیرنــد. همچنین فرزندان آنها تا 5 ســالگی تحت 

پوشش بیمه پایه قرار خواهند گرفت.
وی درباره پوشــش بیمه ای مادران بــاردار فاقد بیمه 

درمانی و اینکه قرار اســت از چه زمانی اجرایی شود، 
افزود: بر اســاس سیاســت های جمعیتی و حمایت 
از خانواده هایی که مشــتاق فرزندآوری هســتند این 

سیاست ها اتخاذ شده است.
رضایی گفت: این طرح مصوب شورای عالی بیمه شده 
است که به زودی ابالغ خواهد شد و مشکلی برای اجرا 

وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه سازمان بیمه 
ســالمت چه میزان از هزینه های زوجیــن نابارور را 

پوشــش می دهد، افزود: بر اساس مصوباتی که وجود 
دارد ۹۰ درصــد هزینه های زوجیــن نابارور در همه 
بخش ها اعم از ویزیــت، دارو، تجهیزات، آزمایش ها، 
تصویربرداری و خدمات تخصصی که عمده هزینه های 
ناباروری را شامل می شود، بر اساس تعرفه های دولتی و 
عمومی تحت پوشش قرار می دهیم. البته اخیراً تسهیالت 
بیشتری هم قائل شدیم و بنا داریم از تعرفه های دولتی 
و عمومی در بخش خیریه و خصوصی با فرانشیزهای 

متفاوت تر را هم تحت پوشش قرار دهیم.
معاون بیمه ای ســازمان بیمه سالمت ایران گفت: بیمه 
شدگان روستایی و بیمه همگانی که تحت پوشش بیمه 
رایگان هستند، بدون قید نظام ارجاع، تحت پوشش قرار 
دارند، یعنی نیازی نیست برای خدمات ناباروری لزومًا 

از طریق نظام ارجاع مراجعه کنند.

معاون سازمان بیمه سالمت عنوان کرد

پوشش بیمه ای مادران باردار بدون بیمه 

مناقصه عمومی 

شهرداری کوهیج در نظر دارد فراخوان فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/02/27 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/02/27 الی 1401/03/03
- مهلت ارسال پیشنهادات: 10 روز پس ازآخرین آگهی فراخوان )پایان وقت اداری 1401/03/16(

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/17
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: به میزان 5 درصد مبلغ پایه مناقصه واریز به حساب سپرده سیبا  
3100007232002  به نام شهرداری کوهیج یا معادل آن ضمانت نامه بانکی به مدت اعتبار اولیه 3 ماهه از تاریخ آخرین 

مهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه می باشد.

فراخوان فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح پل ورودی شهر

شهرداری کوهیج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداری کوهیج

رديف

1

نام پروژه
فازاول پروژه عملیات ترمیم و اصالح 

پل ورودی شهر

رشته فهرست بهاء
راه باند فرودگاه 
 آبیاری و زه کشی

مبلغ مناقصه )ريال(

20/765/864/389

مبلغ سپرده )ريال(

1/038/293/220

نوبت دوم
آگهی مزایده )نوبت اول (  

 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس به موجب 
پرونده اجرائي 0001289ب در خصوص دعوي ســید شهاب 
الدین ساداتي فرزند ابوالفضل علیه اقای مسعود صادقي که محکوم 
به فروش خودرو گردیده است که در این راستا خودرو به شرح 

ذیل به مزایده گذاشته مي شود .
 خالصه گزارش بازدید: 

 شــماره انتظامي : 172 د 47 سریال 64 نوع پالک شخصي نوع: 
سواري سیستم: پژو مدل: 89 رنگ خاکستری تعداد سیلندر 4 نوع سوخت: بنزین. تیپ-405 
جی ال ایکس تعداد چرخ:4 . شــماره موتور 12489054641 شماره کیلومتر: - . وضعیت 
موتور:سالم. شماره شاسي: 868933 . وضعیت شاسي: سالم.پالک و مشخصات دارد. قابلیت 
بازسازي و شــماره گذاري دارد. اصالت دارد. وضعیت اتاق و بدنه سالم. وضعیت داخلی 
اتاق سالم. تجهیزات داخلی اتاق: سالم. وضعیت الستیکها: 40 . وضعیت سیستم برقي: سالم. 

وضعیت گیربکس سالم وضعیت دیفرانسیل:سالم. درصد استهالک خودرو:35 درصد.
 توضیحات: در ساعت 10 مورخ 1401/1/29 از وضعیت خودرو در پارکینگ دریا بازدید که 
سالم و قابل بهره برداري مي باشد و قسمت درب عقب و جلو چپ و راست گلگیر عقب 
چپ و راست درب صندوق عقب و سیني عقب ستون داراي ضربه مي باشد ستون عقب 
راست و درب موتور نیاز به نقاشي دارد چراغ عقب چپ و سپر جلو شکسته است که با 
توجه به وضعیت ظاهري و فني سال ساخت و قیمت روز ارزش تقریبی 1/000/000/000 
ریال معادل یکصد میلیون تومان تعیي مــي گردد و انجام مزایده و تعیض پالک منوط به 
رعایت قوانین و مقررات کشوری و دستورالعمل شماره گذاری ناجا می باشد 1- فروش 
نقدي اســت. و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه مي باشد. 2-کلیه هزینه هاي مربوط 
به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است. 3-پیشنهاد دهندگان باید قبل از 
انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگي اجراي احکام مبلغ 10%مبلغ ارزیابي شــده 
را بصورت سپرده نقدي بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملي شعبه دادگستري 
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 4 - اجراي احکام در رد یا قبول پیشنهاد 
مختار است . 5- مزایده در روز چهارشنبه ساعت 9 م ورخ 1401/03/18 در محل دفتر شعبه 
اول اجرای احکام مدني دادگســتري بندرعباس واقع در رسالت جنوبي کوچه فتح المبین 
مجتمع قضایی شهید بهشتي بصورت حضوري بعمل می آید و برنده کسي است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید . 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضاي مهلت 
از پرداخت بها مورد مزایده خود داری نماید مسئول کسر احتمالي قیمت و خساراتی که از 
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین 
کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب 
اطالع بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس مراجعه نمایند. 

 مجتبي عطایي زاده بندري
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستري بندر عباس

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک رهمزگان

هشدار جدی 
دامپزشکی درباره 

شیوع تب کریمه کنگو 
استرس 

خود را به راحتی 
کم کنید 

سرویس سالمت // زمانی که مراقب قند خون خود 
هستید بهتر است نان تهیه شده از غالت کامل را 
انتخاب کنید. عالوه بر آن، فیبر هنگام انتخاب نان 
زیرا پژوهش ها نشان  شما عنصری کلیدی است، 
داده اند که مصرف فیبر فرایند هضم را کند می کند. 
چه دیابت داشته باشید، چه پیش دیابت و یا تنها سعی 
می کنید که قند خون خود را مدیریت کنید می دانید که تا 

چه اندازه مهم است که مراقب رژیم غذایی خود باشید.

در حالی که احتماال پیش تر فهرستی از غذا هایی که باید 
از آن اجتناب کنید به شــما داده شده هنوز هم غذا های 
زیادی وجود دارند که ســطح قند خون شما را در حد 
پایین نگه می دارند. با این وجود، یک غذای نسبتا فراگیر 
وجود دارد که ماهیت آن تا حدودی پیچیده تر است: نان.

نان چگونه بر قند خون شما تأثیر می گذارد؟
به نقل از یاهوالیف، همه ما می دانیم که نان سرشــار از 
کربوهیدرات اســت و این ماده مغذی به دو دسته ساده 
و پیچیده طبقه بندی شده 

است.
کربوهیدرات های ســاده از قند هایــی مانند فروکتوز و 
گلوکز تشکیل شده اند که دارای ساختار های شیمیایی 
ساده هستند که از یک یا دو قند تشکیل شده اند. اگرچه 
این ســاختار اجازه می دهد تا ایــن کربوهیدرات ها به 
سرعت به انرژی تبدیل شوند، اما اغلب می تواند منجر 

به افزایش قند خون شود.
برعکس، کربوهیدرات های پیچیده از ســه یا چند قند 
تشکیل شده اند. این ساختار پیچیده باعث می شود هضم 
آن بیش تر به طول بیانجامد و بنابراین باعث نمی شود قند 

خون شما به سرعت افزایش یابد.
با این وجود، همان طور که دانشــکده بهداشت عمومی 
هاروارد اشاره کرده طبقه بندی کربوهیدرات ها به عنوان 
ســاده یا پیچیده تاثیر کربوهیدرات هــا بر قند خون و 
بیماری های مزمن را در نظر نمی گیرد. در عوض، بهتر 
است از شاخص گلیسمی )GI( استفاده کنید سیستمی 
برای رتبه بندی کربوهیدرات ها در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ 

بر اساس نحوه تاثیر آن بر سطح قند خون.
مواد غذایی با شــاخص گلیسمی پایین مانند جو و نان 
ســبوس دار دارای امتیاز 55 یا کمتر هستند. این مواد 
غذایی باعث می شوند سطح قند خون به آرامی افزایش 

یابد. از ســوی دیگر، غذا های با شاخص گلیسمی باال 
مانند نان سفید بین ۷۰ تا ۱۰۰ رتبه بندی می شوند. این 
مواد غذایی سریع تر هضم می شوند که منجر به تغییرات 
قابل توجهی در سطح قند خون شما می شود. به عالوه، 
غالتی که تحت فرآوری بیشتری قرار گرفته اند نسبت 
به غالت کاملی که حداقل فرآوری شــده اند شاخص 

گلیسمی باالتری دارند.
 چه نوع نانی مصرف کنیم؟

زمانی که مراقب قند خون خود هســتید بهتر است نان 
تهیه شــده از غالت کامل را انتخاب کنید. عالوه بر آن، 
فیبر هنگام انتخاب نان شما عنصری کلیدی است، زیرا 
پژوهش ها نشــان داده اند که مصرف فیبر فرایند هضم 
را کند می کند و در نهایت باعث کاهش ســرعت روند 

افزایش قند خون می شود.
انواع غالت کامل می تواند شامل گندم کامل، جو کامل و 
چاودار کامل باشد. در این دسته بندی ها، طیف وسیعی از 
انواع نان وجود دارد از جمله نان غالت کامل غنی شده 
با فیبر، نان چند دانه، نان جوانه زده و بسته بندی غالت 
کامل و تورتیال. نان بدون غالت تهیه شده با موادی مانند 
آرد بادام یا کنجاله بذر کتان می تواند گزینه ای با فیبر باال 

و سازگار با قند خون باشد.

هنگامیکه نان می خورید چه اتفاقی برای قند خون شما می افتد؟ 

سرویس سالمت // درد زانو و صدا دادن آن یک 
مشکل معمول است و می تواند در نتیجه تعدادی 
از عوامل مختلف ایجاد شود که به آن کریپتوس 

می گویند. 
اگر صدا دادن و تق تق کردن زانو بدون درد باشــد، 
معموال به خاطر تشــکیل حباب هــای گاز داخل 
مفصل و ترکیدن آن حباب هاســت یا امکان دارد 
بر اثر کشــیدگی رباط ها و تانــدون روی مفصل 
ایجاد صدا شود اما اگر صدا دادن زانو با درد همراه 
باشد، این مساله می تواند نشانه آسیب به تاندون ها، 

لیگامنت ها یا بافت غضروفی زانو باشــد بنابراین 
 اگر مفصل شــما صدا می دهــد و باعث ایجاد درد 
 نمی شــود، جای نگرانی ندارد. این شــرایط کامال 

عادی است.
در این حالت ممکن است بتوان با انجام حرکت  های 
تمرینــی تقویت عضالت پا، صدای ایجاد شــده به 
خاطر حرکت های مفصل را کاهش دهیم یا حذف 
کنیم البته تنها راه مطمئن برای تشخیص علت عالئم 
مشاهده شــده در مفصل زانو و درمان صدای زانو 

مالقات با پزشک متخصص است.

صدای تق تق زانو هنگام راه رفتن نگران کننده است؟ 
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گروه گــزارش// زمانی خانه های ما ویالیی 
بود و فرزندانمان در حیاط بازی می کردند. 
ارتباطــات بین اهالی محــل در این زمان 
بیشتر بود اما با گذشــت زمان و افزایش 
جمعیت در شــهرها، خانه ها عمودی شد و 

آپارتمانی.
 آپارتمان نشــینی باعث شد که شور و هیجان 
کــودکان کمتر تخلیــه شــود و تفریحاتی که 
خانواده ها می توانســتند در حیاط منزل انجام 
دهند کم رنگ شــد و برخــی از بین رفت. این 
امر باعث شد که بســیاری از خانواده ها برای 
گذرانــدن اوقات فراغت خود به بیرون از خانه 
و به پارک ها و بوســتان ها پنــاه ببرند و نقش 
بوستان ها در زندگی شهرنشینی پررنگ تر شد. 
شهر بندرعباس یک شهر ساحلی است و یکی 
از ظرفیت هایی که خانــواده ها برای تفریح و 
گذرانــدن اوقات فراغت خود از آن اســتفاده 
می کنند بوستان هایی اســت که در این شهر به 
ویژه در ساحل بندرعباس قرار دارد. با توسعه 
بوســتان های ســاحلی، خانواده های بیشتری 
جذب این مکان ها شدند و اوقاتی از روز خود 
را به ویژه در پایان هفته ها در پارک ها و ساحل 
بندرعباس ســپری می کنند. اما این ســاحل و 
پارک ها و بوستان های ساحلی شهر بندرعباس 
نیازمند توجه ویژه تری هســتند چرا که برای 
بسیاری از خانواده ها زندگی آپارتمانی سخت 
اســت و تمایل دارند اوقاتی از روز خود را در 
این مکان ها ســپری کنند. در این میان پارک ها 
و بوستان های شــهر بندرعباس نیازمند داشتن 
امکانات مناسب تری برای رفاه حال شهروندان 
هستند. امکاناتی که در این سال ها برای ایجاد 

آنها توجهی نشده است. 
 عدم وجود آبسردکن در بوستان ها

ترابی یکی از شــهروندان بندرعباسی است که 
می گوید: اکنون که هوا رو به گرمی گذاشته است، 
یکی از نیازهای اصلی و اساسی شهر بندرعباس 
که این ســال ها به آن اصال توجه نشده است، 
نصب آبســردکن در نقاط مختلف شهر به ویژه 
در بوستان هاســت چرا کــه خانواده هایی که 
به پارک ها و بوســتان ها مراجعه می کنند نیاز 
دارند که آب خنک و مناســبی در دســترس 
داشته باشند. با توجه به اینکه شهر بندرعباس 
یک شــهر گرم است، وجود آبسردکن در نقاط 
مختلف آن بسیار ضروری است. همچنین کمبود 
سرویس های بهداشتی یکی دیگر از معضالتی 
اســت که خانواده هایی که به بوستان ها مراجعه 
می کنند با آن مواجه می شــوند. درب برخی از 
این ســرویس های بهداشــتی نیز بسته است و 

شهروندان نمی توانند از آنها استفاده نمایند.
  ضعف مبلمان شهری در بوستان ها

اکبری زاده یکی دیگر از شــهروندان است که از 
ضعف مبلمان شــهری انتقاد می کند و می گوید: 
برخی از بوستان های شــهر بندرعباس از نظر 
مبلمان شــهری فقیر هستند و مسئوالن نسبت 
بــه جانمایی و قراردادن صندلی و آالچیق های 
مناســب با توجه به فصل گرما در این شــهر 
اقدام نمایند. این شــهروند ادامــه می دهد: با 
توجه به اینکه روزهای زیادی از سال در شهر 
بندرعباس هوا آفتابی اســت و آفتاب و گرما 
گردشــگران را اذیت می کند، نصب سایبان و 
آالچیق راه حل مناسبی برای جذب شهروندان 
در بوستان هاست. در حال حاضر نیز آالچیق و 
سایه بان هایی برای شهروندان تعبیه شده است اما 
تعداد آنها باید افزایش پیدا کند. او می گوید: در 
برخی از نقاط مکان هایی برای پهن کردن حصیر 
و نشستن شهروندان در نظر گرفته شده است اما 
سنگ فرش ها یا سیمان های آن کنده شده است و 

مردم نمی توانند از این مکان ها استفاده نمایند. 
 وجود معتادان در پارک ها و بوستان ها

 هاشمی یکی از شهروندان بندرعباسی است که 
از وجود معتادان در پارک ها و بوســتان ها به 
شــدت گالیه دارد و می گوید: چرا نسبت به 
جمع آوری معتادان و متکدیان حاضر در شهر 
بندرعباس اقدامی صورت نمی گیرد. بسیاری از 
پارک ها و بوســتان های شهر بندرعباس محل 
تجمع و اســتعمال معتادان شده است به نحوی 
کــه خانواده ها تمایل ندارند فرزندان خود را به 
این مکان ها ببرند. اگر در شب ها و اوایل صبح، 
سری به پارک های شهر بزنید مشاهده می کنید 
بســیاری از این پارک ها محل تجمع معتادان 
اســت. افرادی که بدون هیچ مشکلی نسبت به 
استعمال مواد مخدر اقدام می کنند. به همین دلیل 
باید در این زمینه مسئوالن فکری به حال شهر 
بندرعباس نماید. بسیاری از این معتادان افرادی 
هستند که از استان های دیگر به این شهر می آیند 
و بــه راحتی اقدام به تهیــه و مصرف مواد می 
کند و از سوی دیگر باعث سلب آسایش مردم 
می شوند. این شــهروند ادامه می دهد: اکنون که 
فصل مدارس رو به اتمام است اما با حضوری 
شدن مدارس و رفتن دانش آموزان به مدرسه، 
صبح ها بســیاری از خانواده هــا با صحنه های 
ناخوشایندی از حضور معتادان در بوستان ها و 
خیابان های شهر مواجه هستند که این موضوع 
در روحیه فرزندان آنها تاثیر نامناسبی می گذارد 
و نیاز است که در این زمینه مسئوالن اقدامات 

اساسی انجام دهند. 
در  حشــرات  و  جونــدگان  وجــود   

بوستان ها
بندرعباسی  کریمی یکی دیگر از شــهروندان 

است که از وجود جوندگان و حشرات در نوار 
ســاحلی گالیه می کند و می گوید: اگر شب ها 
به ساحل بندرعباس ســری بزنید با موش ها 
و حشراتی مانند سوســک ها در این مکان ها 
روبه رو می شــوید که به صــورت آزادانه در 
حال پرســه زدن هستند. جوندگان و حشراتی 
که باعث وحشــت خانواده ها به ویژه کودکان 
می شــوند. حتی گربه ها و ســگ های ولگرد 
زیادی در این مکان ها پرسه می زنند که باعث 
مزاحمت برای شــهروندان می شــوند. در این 
زمینه نیز باید مسئوالن به فکر چاره ای باشند 
که با این حشــرات و جانوران مبارزه کنند تا 
خانواده ها با آرامش بیشتری بتوانند از ساحل 
بندرعباس اســتفاده نمایند. امکانات تفریحی 
مانند شهربازی و باغ وحش در این شهر وجود 
ندارد و تنها دل خوشــی برخــی از خانواده ها 
استفاده از همین ساحل و بوستان های این شهر 
اســت که وجود این نوع جانداران آرامش آنها 

را برهم می زند. 
 وجــود قلیان فروشــان در ســاحل و 

بوستان ها
خســروی یکی از جوانان بندرعباسی است که 
از وجود قلیان فروشــان در ساحل بندرعباس 
و در سطح بوســتان ها گالیه دارد و می گوید: 
در سال های گذشــته مسئوالن اعالم می کردند 
که با قلیان فروشان در ســاحل و بوستان های 
شــهر بندرعباس برخورد می شــود و عرضه 
قلیان ممنوع اســت اما در حال حاضر شاهد 
هســتیم که این افراد به راحتی در نوار ساحلی 
شــهر بندرعباس حضــور داشــته و در حال 
قلیان فروشانی  افراد هســتند.  به  قلیان  عرضه 
که بســیاری از صندلی ها و آالچیق های نوار 
ساحلی را به خود اختصاص داده و خانواده ها 
نمی توانند از این امکانات استفاده نمایند. حتی 
دود قلیان هــا نیز خانواده هــا را آزار می دهد 
و آنها نمی توانند از ســاحل استفاده نمایند. با 
اینکه بارها توســط مسئوالن وعده داده شده که 
این قلیان فروشــان جمع آوری و از فعالیت آنها 
جلوگیری می شــود اما همچنان شاهد هستیم 
که این افراد بدون مشکل و با خیالی آسوده به 
کار خــود ادامه می دهند. حتی در بین بعضی از 
این قلیان فروشان مشاهده می شود که قرص ها 
و حتی مواد مخدر به جوانان فروخته می شــود 
و نیاز اســت برای برخورد بــا این معضالت 
نیز اقداماتی صــورت گیرد چرا که خانواده ها 
نمی توانند فرزنــدان جوان و نوجوان خود را با 

خیالی آسوده به ساحل بفرستند. 
این مــوارد بخشــی از مشــکالت موجود و 
گالیه هایی است که از وضعیت بوستان های شهر 
وجود دارد و نیاز است توجه بیشتری برای رفع 

این مشکالت صورت پذیرد. 
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